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46.a Sessão Especial 
reai!zada em homenagem à memória de Frankiin Delano 

Rooseveft. 

Presidência dos SenhOTes Melo Viana, Presidente e Lauro Lopes, 2.0 Se
cretário. 

As 14 horas, comparecem os Senho
res Represen tan·tes: 

Partido SociaZ Demccrático 

Acre: 

Hugo Carneiro. 

Amazonas: 

Pereira da Silva. 

Pará: 

Magalhães Barata. 
.roão Botelho. 
Moura Carvalho. 

V.t.aranh~o: 

Creuori Franco. 
Afonso Matos. 

Ceará: 

Moreira da Rocha. 
Osvaldo Stuàart. 

Rio C'"Tande do Norte: 

Val!redo Gurge1. 

Paraíba: 

Jandui Carneiro. 

Pe:-nambuco: 

Osvaldo· L1ma. 
Ferreira Lima. 
Pessoa Guerra. 

Alago~: 

Teixeira de Vasconcelos. 
Medeiros Neto. 
Lauro Montenegro. 

Sergipe: 

Leite Neto. 

Bahia: 

Lamo de Freitas. 
Eunápio de Queiroz. 
Fróes da Mota. 

Espírito Santo: . 

Eurico Sales. 
Alvaro Ca~telo. 

Distrito Federal: 

Jonas correia . 
Rio de Janeiro: 

Carlos Pint o. 
Bastos Tavares. 

Minas ~Gerais: 

Levindo Coelho. 
Melo Viana. 
Bias Fortes. 
Duque de M.esquita. 
Milton Prates. 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 

Gofredo Teles. 
N oveli Júnior. 
Antônio Feliciano. 
~ia:rtins Filho. 
Sampaio Vidal. 
Alves Palma. 

Goiás: 

Dario Cardoso. 
João d'Abreu. 
Galeno Paranhos. 



~ . 

Paraná: 

""Fernando Flores. 
Lauro Lopes. 
Arami.s · Ataide. 

santa Catarina: 

otacillo Costa. 
Orlando Brasil. 
Hans Jordan. 

Rio Gran~e do Sul: 

Ern-esto Dorn-eles. 
Daniel Faraco. 
Bitencourt Azambuja. 
Manuel Duarte. 
Glicério Alves. 
Nioolau Vergueiro. 
Mércio Teixeira. 

, 

União Demqcrática N acionaZ 

,Aníá~;~s: 
S-ev-eriano Nunes. 

Pará: 

::pUogo campos. 
Maranhão: 

Antenor Bogéa. 

Piauí: 

COelho Rodrigues. 

Ceará: 

Plínio Pomp-eu. 
Fernandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Fernandes Tel~;s. 
José de Borba. 
Edgar Arruda. 

Rio Grande do Norte: 

Ferreira de Sousa. 

Paraíba: 

- ·verg.niaud \ Wanderl-ey. 
Argemiro d~ .Figueiredo. 
Plínio Lemos ... 
Ernani sátiro'.., 

\ 
Pernambuco: \ 

Lima Cavalcanti. 

Sergipe: 

Heribaldo Vieira. 
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Bahia: 

Nestor Duarte . 
Aliomar Baleeiro. 
Rui Santos. 

Espírito Santo: 

Luís Cláudio. 

Distrito Federal: 

Euclides Figueiredo. 
Jurandir Pires . 

Ri{) de Janeiro: 

Prad{) Kelly. 
soares Filho. 

Minas Gerais: 

~agalhães Pinto. 

Sã.{) Paulo: 

Mário Masagão. 
Romeu Lourenção. 
Toledo Piza. 
Aureliano Leite. 

. Goiás: 

Domingos Velasco. 
Jales Machado. 

Ma to Grosso: 

vespasiano Martins. 
Agrícola de Barros· · 

Paraná: 

Erasto Gaertner. 

... 

Rio Grande do Sul: 

Osório Tuiuti. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 

Barreto Pinto. 

São Paulo: 

Eusébio Rocha. 

Rio Grande do Sul: 

Al"tur Fischer. 

Partido comunista do Brasil 

Pernambuco: 

Gregório Bezerra. 
Alcêdo Coutinho. 
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Bahia: 

Carlos Marighéla. 

Distrito Federal: 

Carlos Prestes. 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 

Cla udino Silva. 
Alcides Sabença. 

São Paul<>: 

José Crispim. 
Osvaldo Pacheco. 
Jorge Amado. 

Partido Republicano 

Paraná: 

Munhoz da Rocha. 

Partido Democrata Cristão 

Pernambuco: 

Arruda Câmara. 

São Paulo: 

Manuel Vi.tor. 

Partido Popula·r Sindicalista 

Ceará: 

Olavo Oliveira. 
Stênio Gomes. 

Partido Republicano Progressista 

.:São Paulo: 

Campos Vergal. ' 

Partido Libertador 

Rio Grande do Sul: 

Raul Pila. 

O SR. PRESIDENTE - Achando
se presentes 110 Senhores Represen
tantes, declaro aberta· a sessão. 

Passa-se à Ieitw-a da ata da sessão 
anterior. 

O SR. LAURO MONTENEGRO (3.• 
Secretário, servindo como 2.0 ) proce
de à leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE - Está em 
discussão a ata. 

O SR. COELHO RODRIGUES
( Sôbre a ata> - Sr. Presidente, no 
discurso que ontem aqui proferiu o 
Sr. Aluizio Alves, representante do 
Rio Grande do Norte, dei um aparte 
que não consta no "Diário da Assem
bléia". Quando S. Ex. descrevia a 
carência de Assistência Médica no in
terior dos Estados do Maranhão, 
Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. 
asseverando que "nesses Estados há. 
um médico para dez e quinze mil ha
bitantes, separados, aínda mais, por 
grandes distânci~s e sem suficientes 
meios de transporte~" eu acrescentei 
em aparte, "e sem remédios. a 

Era a retüicação que desejava iiA.Zer. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.a. 
será atendido. 

Continua em discussão a at~. 
(Pausa.) 

Não havendo mais quem sôbre ela 
deseje ussr da palavra, dá-la-ei por 
aprovada. <Pausa.) 

Foi aprovada.. 

O SR. LAURO LOPES (2.0 Secre
tário, servindo como 1.0 ) despacha o 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Sugestéio: 

Os infra-assinados, brasileiros na
turalizados, diplomados no Brasil por 
escolas superiores oficiais e equipara
das, vêm solicitar a VV. EEx.a.s que 
na Constituição que ora se elabora, 
seja incluido um preceito no capítulo 
referent~ aos direitos e d2'-'e~es dos 
cidadãos em aue seja assegurado o 
livre exercício· de profissões liberail:r:~ 
aos brasileiros naturalizados que prcr>: 
vem "quitação com o serviço milif::_:~).:.~ 
do Brasil". /'-': :~·~ : ·: 

Assim procedendo os em.il:!:·);~.:~.{.i~ 
constituintes, farão justiça a c:.:_:: '~;~_.,.· /:;:: 

disputam o privilé~o de 7ftf?j,!)i~l,1 
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dã.os brasileiros. - Manuel do Vale. 
--Joaquim Alves Coelho. - Abrem 
Cozer. - Max Gold Corne. - Ma
noel Fernandes Escaleira. - Marcos 
Aurelio. - A Comiss!io da · Consti
tuição. 

REQUERIMENTO N.0 94, DE 1946 

Requer ao Poder Executivo in-
. formações minuciosas sôbre a 
atuação do órgfio encarregado àe 
combater a ganância. 

Requeiro que, por intermédio da 
Mesa da Assembléia Nacional Consti
tuinte, sejam solicitadas ao Poder Exe
cutivo as seguintes informações: 

1 - Quantos processos foram ins
taurados pelo órgão encarregado de 
combater .~. &::..!~ância. no período de 

·t;1~1erra ~- Que capitais indicaram ne
go:lantes, ou industriais~ autua,d,os ou 
processados ? Que gê!leros de comér
cio, ou indústria, foi declarado nesses 
processos? 

2 ~ Foi autua:àa alguma firma de 
capital superior a Cr$ 200.000,00? Li
mitou-se a campanha contra a ganân
cia a pequenos comerciantes e indus
triais? 

3 - Por que as autoridades, encar
regadas de reprimir a ganância em 
território na.cional,. não instaurarom 
processos contra as firmas que confes
saram, em publicações de balanço, lu
cros fantásticos, ao mesmo tempo em 
que perseguiam e prendiam pequenos 
revend~dores, como quitandeiros e· 
merceei:-os ? 

4 - Encontram-s~ presos, com ou 
sem processos, pequenos industriais ou 
comerciantes? Que lucros foram apu
rados por pa!'te de pessoas que so
freram a repressão contra a ganân
cia? ~!21 - a relação propEJrcional en-

' tY.e · ··esses lucros e aqueles apu:-a.dos, 
· · ~egunõ.o revelou a imprE:nsa, pe!o iin

'.ósto sôbre a renda dos gr:mdes pro
. ·~etários, comerciantes e i:ldustriais ? 

·.la das Sessões, 12-4-1946. - Café ... 

Hen:.primir. 

REQUERU;lliNl'O N.0 S5, DE 1S46 

Requer seja injormac!o ·pel.o 
Poder Executivo quais as condi
ções estabelecida.sr.a.s nas conces
sões feitas ao Go~êrno norte a.me
Ticano para constr-J.ção de oases 
tJ.éreas e navais no território na
nacional, etc. 

R~queiro que, por intermédio da 
Me&:!. da Assembléia Nacional Cons
tituinte, sejam solidtaà.as ao Pod~r 
Executivo as seguintes informações: 

1 - Que condições foram estabele
cidas nas concessões, feitas a.o govê:-
no dos Estadcs Unidos, para a cons
trução de bases aéreas e n3. vais em 
território nacional? Empregados e tra
balhadores brasileiros, foram éles ex
cluídos da proteção da legislação so
cial? 

2 - Tem o govêrno conhecimento 
de que firmas est::.àunidenses, ·'!om 
servicos correlatos à construção das 
'bases navais e aéreas, yaleram-se ~a 
tolerância da administ::-ação de en
t.?.o .paza burlar as ga:rantias da h:
gislação soci~J. indica.ndo serviços 
s-eus como serviços de guêrra, ~em o 
fim de não cumprh .:.:.~sp-ositivcs que 
estabelecem normas para disperua de 
trabaL'l:a do-res? 

3 - Em caso afirmativo, que pro
' ' idê!lcias foram t omadas :para ga
rantir o oper~rio nacional em tiissidío 
com poderosas companhias cstr3.n
geiras? 

Sal:l da Sessões, €m 12-4-1S46. -
Café Filho. 

A imprimir 

REQUEP.IM:EN~O N.0 . 96, DE 1S46 

Solicita ao Poder Executivo in
formações, por intermédio do Mi
nistério da Viação e Obras Pú
blicas> sôbre a execução de obras 
ferroviárias entre lvf angaratibc:. (! 

Angra dus. Reis. 

A ligação ferroviária de Mangara
tiba a Angra dos Reis, p~Ia Cent;:al 
do Brasil, constitui providência de ir
recusãvel valor econô:cico. Autori
zou-a, hã trinta e cinco anos, o ar
tigo 32, letre d parágrafo ID da. Lei 
n.0 2.356 de 31 de dezembro de 19-10. 

Em oficio de 18 de janeiro de 1946, 
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· o. :t'à...u.~tro da Viação e Obras Públi
cas, Frofessor Maurício Joppert dt!. 
Silva ponderou ao Chefe do Govérno, 
Ministro José Linhares a carênci.a de 
recursos da referida Estrada, para 
aquêle objetivo; e, no empen~o de 
atender à aludida necessidade, de 
crescente evidência, solicitou um au
Y.ilio de Cr$ 15.000.000,00, medianr.e 
destaque da S/ c 16-04, Consignação 
VII - Disponibilidades, do ''Plar~o de 

·Obras· e Equipamentos" _p~ra o cOl·-
rente exercício: tudo na conformidade 
do art. 5.0 § 10 do Decreto-lei nume
ro 6.144 de 29 de dezembro de 19'!3. 

A proposta foi deferida por despa
cho do Chefe do Govêrno, em 18 de 
janeiro prqximo passado. 

Em vista do exposto, requeir.:> que 
a !11:esa solicite informações ao ::.oder 
Executivo, por intermédio :io Minis
tério da Viação e Obras Públic~~. 
sôbre os motivos pelos quais, até à 
presente data, não i:niciou a exe·~uç:i.:) 
das obras respectivas, de interê::;se vit:-:1 
p~ra o .Estado do Rio de Janelr.J. 

Sala. das Sessões, 11 de abril de 1S,~6. 
- Prado Kelly. - Romão Junior 
José Leomil. - Soa.res Filho. -
Alioma.r Baleeiro.- Flores da Cunha. 
- Miguel Couto- Filho. - AmaH~l 
Peixoto. ·- Heitor ColZet. - Brigicio 
Ti~·tcco. - A.cu:rcio Torres. - Há.mil
;~on Nogu.eira. - Alfredo Neves. 
:::Je!eri::o - A imp:rimir. 

P..EQ"'O'ERTI.~!\"'!0 N. 0 S7, DE. 19~6. 

Requer in,formcqões ao Poder 
Executivo ~ôbre o DNZ <antigo 
DIP), su.a interferência e1r:. r~gis
tro C.c jorn!!i~ e rer;istas, sôbrc 
'Livro::: pár ê1e p'Zfb2icaàos e sub
ven~iona.dos, etc. etc. 

Requeiro à M·esa. que. ouvida a As
&mbléia, sejam solicit::!.::las ao Po~~er 
E:~cc"..!tivo as informaçõ~s s-e!;uintes: 

2.) - (!Ual a mterferência que o 
!J~H (::>.:nti60 DI?) ::linda tem no re
~'.st:.-o C.e jcrnn.i::. e revistns, ou na ob
tenção de papel por aquêles? 

b) - quais os jc;:nais ou revist"J.~: 

que deixaram de ter registro concc
ãido cu dificultada a importação de 
papel e por que motivo? 

C) - quais cs jornais ou revisbs 
que tiveram sua circulação proíbid:t 

ou suspensa pelo DIP e quais os moti
vos, um clln'!o quais os ocupados por 
êst:? órr.:-:lo? 

d> - quais os liYros de propaganda 
do Br::lsil impressos pelo DIP ou cttjos 
:ttt.to!·cs foram ~lo mesmo órgão sub
venci onn. dos? 

c) - C']unis os livros editados pelo 
DIP ou que tiveram sua ediç§.o cus
teada !'m parte por êste órgão? 

! ' ) - C]u:~.ntc custa!·~m aos cofres 
públ;co!: cs b:1nquetes oferecidos em 
non'l :! de .lonwlistas ao ex-presidente 
da Rcp:.iblic:t? 

1~1 - qu:tis o::; r.·astos anuais do DN! 
com a A~(·ncb N:-!cion.1.l e com o seu 
pro~rnm:t :racllofônico? 

h) -- qual:; os filmes organizados 
pelo DIP de prapaganda do Brasil? 

i) -- :a~ ,1:·, foi rcvo:;~do o dispositi
vo que e:d:~l:l ccrt:icii"Lo negativa do 
Tribun:1l cl!· Sr.~~urn.nç:~. para 0 re
!~1:-: : .ro <I<' ,lor11 :tll f:Ll:-; profissionais? 

j ) fln :ll!l t•·:tl<· . quanto custaram até 
hoje. :1o Br:t::ll, o funcionamento e 
~:cr\'lçn:: Lln DIP c elo -DNI? 

.Tu t li f ica::;iJ.o 

Htl rl'qtlt rlmcntos que dispensam 
justific~lÇ<-tO. A~;sim êst.e. 

O r;m:L·mo instalado em novembro 
de 1937. ·- como todo govêrno fas
ci :-. ~ .:1, --·· p:·,·çls.:l \ '<1 de um Departa
mento tlP Prnp~H~:tnda. C~m os seus 
Got~bble~i. cnt!1 suas verbas escusas, 
~om n r·t·lll>lll':t ú imprensa, com a pr1-
~: ·:· ~~ (~\' i t•: · ; t :d!~ . ~::s. com o end.€usamen
t(• c:n !·;·n ·· n: •• ,. c!os !';{! US homens, co:n 
a e :I! ,·: IJI :t ·;,, ,.; :td\''·r~irios. :Qaí o que 
:a• \' ;L :;: '' i•:1 1:.": o !:ÚblicP. na igno:::-ân
c l:l 1!:1 r! l· l••r.• .. :l n•;1!i<.lade e:n. que o 
:11wo :.(· l'tH'<•Itt.r:' c. à sombra d.êste 
::111'11("\(1, 11:1 ck::vios de dinheiros . .:> 
.: \ll!od' l ; o •, !IH clt•:. l"a!CjUCS, a. desorgani
:~: lf::'tu lt• ilnlnl::trntlv:t. 

1:.·: p:.:l.t tt :r•.·: ns !kns, acinta, ter.t 
prc·.t·,d·• o :tt 1:: tl ~~o-:êrno do Brasil 
11111 t:raltdt· l:• 'l'vir:o à Verdada . 

~ :;d a ci.J' , ~:·: .:::",(: ~:. ~m 12 de abril de 
l!HC:. 1.'11/ Santos - Albino Fraga.. 

. ... 1\ Imprimir. 
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!?."DICAÇÍÍO N.0 44, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo pro
t'idêr.cia.s para pagamento ime
diato de indenizações devidas as 
ja71tilias das vítima.s do desastre 
ferroviário, ocorrido em Sergipe no 
dia 18 de março p. p. 

Indico seja sugerido ao Poder Exe
cutivo por intermédio da. Mesa da As
sembléia Constituinte: 

1.0 - Que o Ministério da Viaçf.o e 
Obras Públicas, por intermé:iio dos 
dirigentes da Estrada de Ferro Leste 
Brasileiro, providencie co;n u:rgência o 
p:::.tiamcnto das indenizações devidas 
às famílias das vitimas do lament&vel 
desastre ocorrido em Sergipe, no tre
cho Lr..rn.njeiras-Riachuelo da referi
da ferrovia, no dia 18 de março pró
ximo J~::tssado. 

2.0 - Que tais indenizaçõP-s sejam 
efetuadas amigàvelmente, independen
te da propositura em juízo de quais
quer ações . 

Justificação 

E' do conhecimento público em todo 
o País o desastre de grandes propor-

.- Ções e lamentáveis consequencias 
ocorrido no Estado de Sergipe, no tre
cho d::!. Estrada de Ferro Leste Brasi
leiro, compreendido entre os municí
pios de Laranjeiras e Riachuelo. Vá
rias dezenas de brasileiros ali perece
ram, lançando a orfandade e a viuvez 

· no seio de elevado número de famílias 
pobres. E' de notar que o trem fa
tídico conduzia operários, camponeses 
e pesso::J.s d9. classe média cujas famí
lias se vêem bruscamente desampara
das. As vítimas na sua maioria ou 
quase tot:tlidade eram pessoas sem 
rccu:sos econômicos e as suas famílias 
nfio dispõem de meios para custear 
advo~aclos e com êles repartir os fru
tos das ir.denizaçõe~. 

Urge que o poder público diligencie 
ampnrar com brevidade as famílias 
das vitimas do p~voroso ::iesastre, · den
tre as quais figuram órfãos, menores 
abandonados sem lar, sem teto e sem 
pão. Um govêrno verdadeiramente de
mocrático não pode descurar os ie
gítimos interêsses do povo brasileiro. 

Sala das Sessões da Assenb1tla 
Constituinte, em 12 de abril de 1946. 
- Francisco Leite Neto. - Dantas 
Junior. - Amando Fontes. - Arru
da. Ca.mara:. - Herioaldo Vieira. -
Ca.fé Filho. 

A imprimir. 

PAREC:<:R N .0 2, DE 1946 

Concede licença .. por 60 dias, ao 
Deputado Cosme Ferreira Filho. 

A Corr..issão de Pohcia., tomando co
r..h:!::;imento do pedido de licença, por 
60 diar., feito pelo Deputado do Es
tado elo Amazonas, Cosme Ferreira 
Filho - opina no sentido do deferi
mento. 

Sr.la da Comissão, 12 de abril de 
1D46. - Fernando de Mello Viana, 
Presic!ente. - Lauro Lopes. - La.uro 
1lf ontenegro. - Hugo Ribeiro Carnei
ro. 

REQUERIMENTO A QUE SE REFERE O 

PARECER 

Mar~áus, 4 de abril de 1946. 
Exmo. Sr. Presidente da Assem

bléia Constituinte- Necessitando per
manecer afastado da capital do pais 
por espaço de sessenta dias, homo
me em solicitar a V. Excia. me seja 
concedida 2.. necessária licença, nos 
têrmos do art. 8. 0 , do Regime!lt.o In
terno dessa respeitável Assembléia. 

Cordiais saudações - cosme Fer
;eira Filho, Deputado velo Estado do 
Ar.mzonas. 

A imprimir: 

Pedido de transcrição em ata: 
Sr. Presidente: 

Da Fede:.·a-;~o dos Empregados no 
Comércio do Estado de São Paulo, re
cebí a cópia do telegrama incluso, en
viado ao EY..mo. Sr . General Eurico 
Gaspar Dutra, D.D. Presidente da 
República. Tratando-st! de uma C!"ga
nização de classe, que totaliza cêrca. de 
800.000 . assalariados, cuja associação 
reh'indica direitos naturais e incon
cussos, solicito a V. r:x.o. mande publi
car no Diário dos nossos trabalhos o 
telegrama em aprêço. 



Sala das Sessões, 12 de abril ele 
1946. Campos Vergal. - A im-
primir. 
· Exmo. Sr. General Eurico Gaspar 

Dutra, DD. Presidente da Repúbli
ca - Rio de Janeiro - As entidades 
signatárias, pm· seus representantes 
autori~ados, em sessão realizada no dia 
3 do corrente, com o elevado objeti
vo de cooperar com o Govêrno no sen
tido de ser realizada a política que 
assegure perfeita harmonia nas re
lações entre empregadores e empre
gados, aprovaram a Resoluçao de ser 
co1;wnicado a V. Ex.a, sejam ouvidas, 
por ser de just:iça, as classes 1Jrojis
sw naw, legUií lUG1nente represente
das por suas Fe.derações, Sindicatos e 
As0ociações profissionais, a respeito 
eventuai s modificações ou inovações 
na ordem econômica. e social do ]Jaís. 

9 

EssD,s Alteraçõ::s ou Inovaç6e3, fei
tas sem o concmso das ca t egorias pro
fissionais, expresso pelo pronuncia
mento de seus órgãos representativos 
síndicas ou civis, estabelecem a exis
tência de um clima de intranquilidade 
e de insatisfação nefastD ao progre:;
S·J da Nacfáo. Submetcr1clo à conside
r:::~ção de V. Ex.a a resolução em a~)rê
ço, confiamos no vo;;so elevado des
cortínio c~·3 !"Jl'2~sidente da Nação. -
Angelo Pannigiani, prc~idente da .Fe 
deraçào dos Empregados Comércio Es
tado São ·Paulo. - José Sanches Du
Tan, presidente Federação Trabalha
dores Indústrias l\1ecânicas e do Ma
terial Elétrico . - Luiz M enossi, pre
sidente da Federação dos Trabalhado
res Instústria Construção e Mobiliá
rio. - D. Olanda Cavalca-nti, presi
dente da F ederação Trabalhadores 
Indústrias da Alimentação do Estado 
de São Paulo. - Rubens Aguiar, de
legado em São Paulo da Federação 
Nacional dos Condutores de Veículos 
Rodoviários. - Erotilcles Guilherme 
Tubbs, presidente Federação Trabalha
dores Indústrias Fiação e Tecelagem 

· do Estado de São P aulo. - Annan
dino Seabra, Secretário do Sindicato 
dos Empregados Vendedotes Viajan
tes do Comércio no Estado de São Paulo. 
-Alcides Dias Tavares, presidente do 
Síndica to dos Empregados Comércio São 
Pn,ulo. -José Lourenço Gomes e Gas-

tão ZamarTenho Frazão, pelo Sindi
cato Empregados Comércio de San
tos. - José Maria Torres e Osvaldo 
de A. Camargo, presidente e secre
tário da Associação Brasileira de Via
jantes e Representantes Comerciais. 
- Orval Cunha, presidente Associação 
dm Empregados Comércio de São Pau
lo. 

O Sr. Miguel Couto envia à 
Mesa o seguinte discurso, para 
ser dado como lido: 

Sr. Presidente - Não logrando al
cançar ontem c hoje a tribuna para 
responder ao nobre Deputado Aure-
liano L"Cite. e como não desejo que 
est.1 augusta Assembléia Constituin
te entre nas longas férias da Páscoa, 
sem a necessária defesa à atuação 
pa:clamentar ele Miguel Couto, meu 
venerando Pai, na Const~tuinte de 
1934, p2ço venia à Casa para soli
citar a V. Ex.a, seja publicado no 
D iário Legislati vo, o discurso que 
pretendia hoje fazer d:.:t tribuna des
ta Assembléia. 

Em princípio estou de pleno acôrdo 
com o representante de São Paulo 
Dr. Aureliano L"Cite; na obra de re
vivificação dos nossos sertões, que ve
nho procurando estimular nesta A s
sembléia Constituinte, devemos ba
t er-nos pela emigração ampla e livre, 
porém, acl'esc"Cntarei, como tamb~m 
de pronto lhe retorquiu em aparte ·J 

ilustre Deputado Dario Cardoso 
''Imigração livre, mas selecionada'' , 
e ainda, como exclamou o venerando 
Deputado por São Paulo Professor 
Plínio Barreto: "menos a japonêsa». 
e ainda mais, "sem a formação de 
quistos raciais" , como observou o no
bre Deputado Galena Paranhos. · 

Sim, devemos receber livremente t o
dos os indivíduos sádios de corpo 
e espírito; precisamos povoar o nos
so imenso território, movimentar n os
sas riquezas infindas, porém, é nece~
sário também ter sempre presente 
que o nosso dev2r primordial é Ztrf!
parar o braço nacional, aquêles q~J.e 

h eróicamente labutam as nossas t '2r
ras, quasi sem nenhuma assistência. 

Não devemos nunca nos esquecer 
que a criança brasileira, será sempre 
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o· melhor povoador do solo pátrio, e .rio entanto ela está quasi desampara-
. da, e a · mortalidade infantil é alar
mante no Brasil. O ilustr~do e ope
roso Ministro Carlos Luz felizmerite 
já tomou a si o magno problema da 

. prot~ção à infância; chegou a m.§.os 
seguras, está confiado ao grande pa
tr~otismo do . Ministro da Justiça, Sr. 
Carlos Luz, a maior preocupação dos 
bons brasileiros; podemos estar agora 
absoluta.~r.ente confiantes neste se-

· ~ !Qr. Para usar aqui a expressão do 
Deputado Aureliano Leite tão bem 
aplicada, direi também: "não sejamos 
cultivadores de couves, plantemos 

-também o carvalho"_ Para mim as 
cria;nças brasileiras, serão os soberbos 
-carvanios de amanhã, as sementes pre .. · 
ciosas de madeiras de lei, sólidas, ri
jas, sadias, e ·imunes ao cupim, que 
mina, corroi, atraiçoa e faz ruir obras . 
e pontes. 

\. .· 
Não tem razão o nobre Deputado 

Aureliano Leite: estou certo que S. 
Ex.a elaborou em má apreciação ao 
pretender iD.cr.i.lllinar de absurda, er
rônea e prejudicial ao Brasil, a sábi.~ 
lei oue restringiu, na Constituinte cie 
1934: a imi~ção japonêsa e nos d~
!endeu em tempo ·de uma verdadeira 
avalanche de amareTos belicosos, que 
o Imperador Divino pretendia nos 
enviar em suc€'-<;Sivos "Marus", para 
aqui formar · ~· outro exército, no 
propósito de nos enfraquecer, e ~o- , 

· locar._:..is Estados Unidos entre dois 
!og~..5, como profetizara Miguel Cou
.to. 

/ Como bem salientou o nosso vete-
. rano colega. Deputado Lino Machn.

do, em ·feliz e oportuno aparte, e 
como é do conhecimento de todos os 
antigos Constituintes de 1934, . a ti
mitação -perce~tual fixada no arti-
go 121, § 6. 0 da Constituição .de 1934, 
obedeceu a uru.a fórmula diploi!Ilá
tica, única saída adr~de preparada. 
pelos Constituintes Miguel Couto, 
Xavier de Oliveira, Artur Neiva, Teo
tônio .Monteiro de Barros, Antômo 
Carlos Pacheco e Silva, Carlota Pe-

. reira de Queirós, Edgar Teixeira Lei
. te e outros, para. impor urna. virtual 
restrição à entrada dos japonêses que 
à .viv2. fôrça. se . dispunham a estabe-

lecer no Brasil a sua esfera de in
fluência, e criar o famoso problema. 
das minorias, pretexto para futuras 
exigência e discórdias. 

Scb forte press~o diplomática do 
Império Nipônico, qlle não admitis. 
restriçô:;s especificadas à sua raça, e 
tratamento desigual para os japonê
ses, tev-e-se, então, que procurar um 
critério de ordem geral, uma fórmu- . 
la que fugisse a determinar as n:l
çõc:s cujos emigrantes nos interessa
vam realm~nte, como os italianos. 
portuguêses, espanhóis, e outroo. 

A estatística levantada dos emi
grantes entrados no Brasil durante os 
últimos cinqüenta anos, revelou em 
1934,. que se nos baseássemos nesse 
sentido ou limitássemos em 2% o no
mero de imiprantes de cada pais, 
computava e abranger~a justamente 
essa estatistica os antigos e melhores 
anos de entr2.da de emigrantes por
tugueses, italianos, espanhóis e ale
mães, aqueles que justamente melhor 
aprovaram e se adaptaram no Brasil, 
e, ao mesmo pass-o que · desfavorecia 
essa estatistjca a cota da imigração 
japonesa, que somente nos últimos 
anos começãra a crescer no paiS. 

Assim surgiu, Srs. Constituintes, a 
sábia lei de re:;trição ~os amarelos que 
salvou, em tempo, nossa Pátria de 
maiores dissabores e dificuldades. 

lioje, que não precisamos mais dar 
explicações diplomáticas ao Japão e 
que podemos falar cl?.ro e sem subte::.-
fúgios, não há necessi·d.ade de fixar 
cotas, poderemos simplesmente c:tizer: 
- a imigração japonesa não nos ser
ve; os nipônicos fanáticos e inassimi
lávei.s não nos interessam co:::no cola
boradores do ·nosso futuro; há ainda 
muita gente sadia, boa e amiga p:.ra 
conosco trabalhar fraternalmente pelo 
engrandecimento do . . Brasil. · 

P.retendendo encárar o problema 
imigratório pelo seu la-do econômico, o . 
ilustre Deputado Aureliano Leite afir
ma que não teria dúvida de aceitar 
de nevo a imigração japonesa, ·notan
do-se que S. Excia. é o primeiro a 
admitir um remoto ressurgimento do 
poderio do Jal)áo. quando declarou: 
"Não direi para todo o sempre •. mas 
por muito tempo, o Japão perdeu o 
seu poderio avassalador. ameaçador:• 



-11 

Entristece-me o . meu nobre colega 
Deputado Aureliano Leite, a. cuja inte- · 
ligência esclarecida ~endo as minhas 
justas homenagens, cem as suas sim
patias pelosjaponeses, que tantos ma· 
les e atrocida·des praticaram contra a 
humanidade; ainda agora, S. Exci3.. de
fende menosr;rezando êsses fanáticos 
nipônicos, quê ".implantaram o verda
deiro ten·or nas colônias de S. Paulo", 
como advertiu em aparte o ilustre 
Deputa'do Dario Cardoso, a quem res

. oondeu S . Excia., exclamando da tri-
buna, que o caso da sociedade secreta 

,"japonesa em São Paulo, que ocupou 
·colunas e páginas dos nessas princi
pais jornais, "é fenômeno de sensacio
nalismo para efeito jornalístico'' . 

Sr. Presidente, Srs. Constituintes: 
. Estou convicto, cada vez mais, de que 
Miguel Couto e os ilustres Constituin
tes de i934, que o acompanharam na 
campanha anti-nipônica, :Prestar~m 
relevante serviço à Pãtria; a emenda 
de restrição. à imigração japonesa, 
aprovada· por extraordinária maioria 
pela Constituinte de 1934, foi· sá.bia, 
verda-deiramente providencial, e o Bra
sil, pela voz quase unânime de seus 
filhos, rende-lhes merecida justiça. 

Sala das Sessões, 8 de a·bril de 1946. 
Deputado Miguel Couto Filho. 

O SR. ME.SIDENTE - Acha-se 
sôbre a Mesa o seguinte lequeri:nen
to dos ilustres Representantes Srs. 
Medeiros Neto, Teixeira je Vascon
celos ~ JoséJY"..:.a.ria de Melo, solicitsndo 
d.a Assembléia a inserção em ata. de 
um voto de pesar pelo ,.,~me!ro ani
versário do fale(:imento do Presiden
te Roosevclt: 

Ex!no. Sr. Presidente da Assem
bléia Nacional COnstituinte: 

Devendo efetuar-se," '!l.manhã, a 

· =.· . ... . .·: 
< . 

pação da Assembléia Nadonal Cons
tituinte, nas homen~en~ presta.àas . à 
memó:ia do gra.n,de gui a político da 
pátria irmã, auto::iz~ a m:serção em 
a.ta, de um voto de ?~sar pela passa
gem do primeiro ~"'l:versa.!"iJ de tres
uasse do ?residente F!"?.nklb Delano 
Rocs~velt, illJOansávei b::t talharlJor 
:>elas l1berdades ou::>ú<.as, pel-a de
mocracia nas Jl..:méÍ-1:o::as e pe!n. União 
do Novo Mundo. 

Sala das Sessões, em 21 de abril de 
1%!: . - L uiz Me.teiros Neto .. 
Tcizei ra de Va.sconcel.m. - José Jia
ria àe lfí elo. - .4rru .. t·.L C amara . 

O SR. MEDEL'ROS 1\T:ETO - Se
nh:or Pre~dente, peço a paJa:vra pe
la ordem: 

O SR. PRESIDEN'I'E - Tem a 
palavra o nobre Repr~.;;entant·e . 

O SR. MiEJDELROS N'ETO - <Pa
ra encaminhar a votação) -- Sr. Pre
sidente, nobres Representa.!'ltes. 

Abrem-se, de par em pai:". as po:rta.s 
dêste templo da Lei, pa:ra .cde·brar 
a memória de um aJPÓS tolo do Di
reito. Esta Casa, que vem recompon
do os quadros demo~áticos àa vica 
públics. nacional, lembra s. figura de. 
Roosavelt, a;~óstolo da Democracia,· 
com a emoção mais just~ de um prei
to de gratidão • 

Nêste laboratório onde s.:- es~rutura 
o organismo legal cia nacionai.•iade, 
os construtores da 11b~a:d.e semp .. :~ 
mereceram acolhida, c"">:nc pion-eiros ' 
do bem comum da humamda:de Nês
te recinto, que revive as glórias 
imarcessiveis dos arqvitetos da Rc
pública., há sempre lUVl:r para abri
go da consciência. à.emv~ti.tica d.O 
mundo. refl€tida na ~st.ra.tificaçáo b,U·· 
ma.na de um apóstolo da. libe:·dade, 

passagem do -primeh-o d!li'lers&rio do 
falecimen-to do eminente chefe do 
pa.is amigo, a gloriosa nação dos Es
tados Unidos, o Sr. Fra,.,klb D~lano 
Roosevelt; 

· {'Omo Fra.nklin Delano Roosevelt. 

Devend-o o ::M:in:!~..er!"> das Rela
ções Exteriores, celebrar nessa data, 
com clllliho oficial. justa homenagem 
a.o cidaiClão do mundo, apóst-olo da paz, 
o Presidente Roos;velt · 

Requeremos por !sto. a V. Excia 
que, consuJ:tad-a a .casa, como partici-

Dessarve, Srs. Repj:"esent2.:1te~. ce
lebre.ndo a memória. dêsse g:-ande 
gi.lia espiritual da Democ1·s~:a, nas. 
Amel"icas, trSJduz:imos Q sentiment~ 
du -povc.. brasileiro. 

O ~1-ome de RL _ .:;evelt se fizera tin1 
símbolo, unia bandeka pata o mun7 
do e rera a civilug,çâo . Pela certa, 
bem pód.e êle ser ch:a.ma;j.:> cidadão 
do mundo, porquanto o standa.Tt . de 
suas t":;:"t lJdes mora:ts e p.Jlític3s c 
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torno'!l btml situado. na a.lma da hu
manidaGc Ccube-JlP. a missão pre
pon:d~a.nte, n-a hora :Nl qu~ o mun
do foi a'!:>alado pel3. maio:- conflagra-

.. ção d<ls tempos modernoa, o es
pecial pa.pel de con.j ur::tr as fôrças do 

·mal~ ·para restitui:r ao mundo a li
berdade. 

Chamemo-lo o Lincoln, o Washin
gton dos nossos tempos, o apóstolo 
desta paz tão sonhada, no meio de 
um. cataclismo universal que tre
meu os alicer<:es da c•...,..lização. 

~le, senhores, escreveu um novo 
capitUlo na História da América., 
da.Did.o um sentido vital c real de 
harmonia, fazendo com qu~ todos os 
povos e"-1)erimen.tem a mesma. sen-

. s2..Çá.o nêste hemisfério qu~ pa.lmilha
mos. 

O New Deal :foi uma fórmula que 
conjurou os pe!igos de tuna economia, 
em 'v éspeTas de cair deza.ooa.i2.damer..
te nas mãos de uma plutocracia. que 
não reconhecia os fator~s preponde
·rantes d<l ideal human·o de sodali
zação. 

Coube a. êste homem a implanta
ção c.t t!lll senti<io novo. m> clima so
cinl da humanidade. Foi um zeloso 
pioneiro das liberdades públicas, não 
só de:tt!o dos quadl'os de ~t~a admims
traç~o. como através d3. ~...nl;:l!tude 
de seu prOg'!~~'i.ià., aesl!nvolvldc para. 
reajus,tameri<to do mundo. 

J?-e05ev-elt pode mui 'bem ser cha
mado c idealista da lib-:rds.de o ho
mem que procurou guardar ac. in
di:víó.uo. à criatura huma..."la, aqui
lo t:l'le melhor tange para nossa fel:.
cidadc. comum - a ltbe.r .iade. A car
ta. d-o Atlântico, obra ema-nada decisi
vamente de st:.a intelit;é:ncia e de seu 
alto espírito Miministrath·o, cob:re-

- n-os com o ;•éu oliln-pict:> de um~. p~z 
in-elutátvel, criando a autc-d-êternli
n:ação d-cs pov.as e o conce'l.t::> real de 
liberdade para a socied.~de. 

não também para garantia dos direi
tos individuais. 

Pearl Ra.rbour abriu para Roos~
velt o ciclo do homem, que devia ser 
o conàottieri de uma guerra moderna) -
para salvaguardar os destinos legais 
da democracia e para planificar melhor 
a sociedade, d•entro de uma estrutura 
cristã por que êle tanto se bateu, evo_ 
cando, em todos os seus discursos, 
êsse Deus que prepondera na culm1-
nância do nosso céu e tem raizes pro
fundas na alma de nosso povo. 

Roos-evelt trou."'e para nós êsse espí
rito americano de equid.istância, como 
bem aqui externaram os líderes da 
União Democrática Nacional e do P. 
S. D., entre aqueles que reagiam con
tra as liberdades do povo e aqueles 
que estão do outro lado, procurando 
C.estruir o sentido de uma civilização 
que, plantaàa nc. anil de · nossos céus, 
a través do Cruzeiro do Sul, ainda gra
vi ta bem quente nas entranhas da 
alma. do povo. que vive nas Améri
cas. 

Pa.!a nós, brasilziros. êste homem se 
nús apreseutou como. de fato, um 
amigo do Brasil. Duas visitas fizera 
a êste torrão natal, que nos se:rve de 
berço e que de túmulo um dia nos ser
·virS. e, aqui, traço vivo êle delxou de 
cumpneensão dos nossos problemas e do 
.seu intuito de trabalhar nessa ob:::a 
comum de renoviição das Américas. 

Mas, infeli.zmente. Senhores. ê5te 
homem que conte::nplou a paisagem 
dura da guerra, ficou. como Moisés, a 
verificar a Canaã, na distância dos 
olhos e, mais ainda, na distância das 
próprias mãos, não experimentando, 

' como nós. nesta hora, a congr~gação 
dos esforços comU.."1S de todos os po
vos. para· a sedimentação de uma éra. 
nova de estrutura cristã, para dom.i
nlo da civilização, no império da jus_ 
tiça e da paz. 

Vivemos entre três Américas, que 
Roosevelt conEeguiu reduzir -a uma só, 
pela unidade de pensam•ento. pela cris
t,":l.lizaçã o · de uma harmonia, que nin
guem mais pode destruir. No período 
de 19Zi a 1945, Roosevelt se projeta no . 

Pa§SOU êsse homem, mas, para nós, 
deiXou bem impressa uma página, um 
capitulo memorável, que ningu·em mais 
poderá de fato fa.zê- lo melhor, por
quanto, na linguagem de um grande · clrama da história moderna, como 

após~olo de um clima novo, não só 
p~a a órbita política do mundo, s~-

pensador moderno, "Roosevelt foi o 
homem singular e mui poucos poderão 
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fazer a singularidade do ato,. que êle 
o fêz" ••. 

Senhores, restituidas foram ao mun
do as bases permanentes da liberdade. 
do direito e da justiça. Restaurou-se 
o mundo na posse e no domínio dos 
seus magnos d-estinos democráticos. 
Retomou o mundo, o caminho aberto 
pela tradição memorável dos nossos 
m·aiores, na clareira da história da na
cionalidade. 

Compete a. nós; J)ela consciência e 
pela educação, . tra.!ern;lOs à .democracia 
uma realidad-e mais viva dos nossos 
tempos e, para tanto, evocamos a me
mÓt:ia dês te homem que deve ficar, 
como uma estátua viva. a dissemina:-c 

. bens e exemplos à posteridade. 
Roosevelt, S enhores, é o bendito 

dos homens, que passoú pela estrada 
da humanidade, nos tempos hodiernos, 
levando o facho da liberdaà~ . para 
torná-la a arma de salvação dos tem
pos que correm. (J.1!uit o bem; muit o 
bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
sente·se no dever de corrigir uma 
omissão. 

E' do conhecimento da Assembléia 
que o Instituto da Ordem dos Advoga
dos Brasileiros mandou à Comissão da 
Constituição valiosíssimo e precioso 
trabalho . Idêntico procedimento tive
ram os Institutos dos Advogados da 
Bahia e de São Paulo. bem como a 
Faculdade d-e Direito de Pelotas, e..."l
vianào sugestões de alto valor e não 
menos eruditas. 

Entendo· que, ~e nossos Anais, deve 
constar uma referência à colaboração 
desinteressada désses hom-ens qu.e se 
devotam ao aprimoramento da orga
nização política de nossa Pátria, ofe
recendo-nos seu concurso valioso. 

Tenciono oficiar, em nome da As
sembléia, às aludidas entidades agra_ 
decendo-lhes a eficiente colaboração • 

. Para fazê-lo, porém, necessito do as
sentimento dos .Srs. Representantes. 

Não havendo quem se manifeste em 
sentido contrário, considerarei ac-eita 
a sugestão. <Pausa) • 

Foi aprovada. 
A Mesa procederá nessa cOIÜormi.

dade. <Pausa) • 

Comparecem mais 140 Senhores 
Representantes: 

Partido Social Democrático 

Acre: 

Castelo Bran-co. 

Amazonas: 

Alvaro Maia. 
Valdemar Pedrosa. 
Leopoldo Peres. 

Pará: 

Dua.rte de Oliveira. 
Lameira Bitencourt. 
Carlos Nogue:ira. 

Maranhão: 

Clod"omir Cardoso. 
Vitorino Freire. 
Odilon Soares. 

Piauí: 

Rena ult Leite. 
Arei:::. Leão . 

Rio Grande do Norte: 

Mota Neto. 

Paraíba: 

José J ofili. 

Perns.mbuco: 

Novais l''iJho . 
Etelvino L;.~. 
Agamerrmo! .. Magali~ães. 

Gercino Pontes. 
Costa Pôrto. 
Ulisses Lins. 
Barbosa Lima. 

Alagoas: 

Góis Monteiro. 
Silvestre Péxides. 
José Melo. · 
Afonso de Carvalho. 

Sergipe: 

Gracho Cardoso. 

Bahia: 

Aloisio de castro. 
Vieira de Melo. 
Alta.mira.ndo Requião. 



Espirito Santo: 

Atillo Vivaqua. 
.Ari Viana. 
Carlos Lindemberg. 
.Asdrubal Soares. 

Distrito Federal: 

.José Romero. 

Rio de Janeiro: 

Alfredo Neves. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvivier. 
Paulo Fernandes. 
Getúlio Moura. 
Heitor Collet. 
Acúrcio Tôrres. 
Brigido Tinoco. 
:Miguel Couto. 

Minas Gerais: 

Benedito Valacla'res. 
Juscelino Kubitschek. 
Israel Piriheiro. 
Gustavo Capanema. 
Celso Machado. 

· São • Paulo: 

Cirilo Júnior. 
cesar Costa. 
COsta Neto. 
Ataliba Nogueira. 
João . Abdala. 

Goiás: 

Diógenes Ma9;:ilhães. 
Guilherme ~vier .. 

.M!:~~ Grosso: "#··· 
Ponce de Arruda. 
Martiniano Araújo. 

Paraná: 

Flávio Guimarães. 
Roberto Classer. 
Munhoz de Melo. 
Gomi Júnior. 

Santa. Catarina: 

Nereu Ramos. 
Ivo d' Aquino. 
Rogério Vieira. 

Rio Grande do Sul: 

Adroaldo Costa. 
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Brochado da Rocha. 
Elói Roclla.. 
Teodomiro Fonseca . 
Damaso Rocha. 
Antero Leivas . 
Sousa Costa. 
Pedro vergara. 
Herofilo Azambuja . 

União Democrática Nacional 

Pará: 

Agostinho Monteiro. 

Maranhão': 

Alarico Pacheco. 

Piauí: 

Esmaragdo de Freitas. 
Ma tias Oillhpio. 
José Cândido. 
Antônio Correia. 

Ceará: 

Beni Carvalho. 
Leão Sampaio. 

Rio Grande do Norte: 

José Augusto. 
Aluísio Alves. 

Paraíba: 

Adalberto Ribeiro. 
João Agripino. 
João úrsulo. 
Fernand-o Nóbrega. 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: 

Alde Sampaio. 
João Cleófas. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 

Freitas cavalcanti. 
Mário Gomes. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Válter Franco. 

Bahia: 

Luís Vianà. 
Dantas Júnior. 



Rafael Cincurá. 
Alberico Fraga. 

. Distrito Federal: 

Hamilton Nogueira. 
Hermes Lima. 

Rio de Janeiro: 

.José L~omil. 

Minas Gerais: 

Monteiro de Castro. 
Gabriel Passos. 
Milton Campos. 
Licurgo Leite. 

· .Mato Grosso: 

João Vilas boas. 
Dolor de Andrade. 

Santa Catarina: 

Tavares d•Amaral. 
Tomás Fontes. 

Rio Grande do Sul: 

Flores da Cunha. 

Partido Traõalista Brasileiro 

Amazonas: 

Leopoldo N-eves. 

Bahia: 

Luís Lago. 

Distrito Federal: 

Benjamin Fa:~.·ah. 
Vargas Neto. 
Gurgel do Amaral. 
Benício Fontenele. 
Baeta Neves. 
Antônio · Silva. 

'Rio de Janeiro: 

Abelardo Ma ta. 

Minas Gerais: 

~ri Santos. 

São Paulo: 

Gua.raci Silveira. 
Romeu Fiori. 

Paraná: 

Melo Braga.. 

, 
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Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 

Agostinho Oliveira. 

Distrito Federal: 

Mauricio Gra:bois . 

São Paulo: 

Caíres de Brito. 

Rio Grande do Sul: 

Trüino Correia . 

Partido Repuõlica:n.o 

Maranhão: 

Lino Machado. 

Pernambuco: 

Sousa Leão. 

Sergipe: 

Durval Cruz. 
Amando Fontes. 

Minas Gerais: 

.Jaci Figueiredo. 
Daniel Carvalho. 
Bernardes Filho. 
Ar.tur Bernardes. 

PartidO Popular Sindicalista. 

Pará: 

Deodoro Mendonça. 

Ceará: 

João Adeodato. 

Bahia: . 
Teódulo Albuquerque. 

Partido Republicano Progressista 

Rio Grande do Nor.te: 

Café Filho. 

O SR. PRESIDENTE - A sessão 
de hoje é consagrada. nos têrmos do 
pronunciamento da Assembléia. a 
homenagear a m·emória do grmde e 
saudoso Presidente Franklin Delano 
Roosevelt. 

Tem a palavra o Sr. Souza. Costa, 
primeiro orador inscrito. 
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O SR. SOUSA COSTA (Movimento 
geral de atenção) - Sr. Presidente; 
Senhores Constituintes: o Pal*...ido · 
Social Democrático determinou-me 
:falar em seu nome na homenagem 
que a Assembléia Constituinte presta. 
à memória do grande Presidente 
Franklin Delano Roosevelt. · 

A enorme desproporção entre a im
~ortância do ma.nüato e a pessoa d.o 
orador <não apoiados) significa desde 
logo o sentiào exato do propósito que 
teve o meu Partido. Não se quis es- · 
colher um orador que viesse aqui 
traçar um ~elogio, pondo em relêvo 
aos olhos dos brasilei:-os essa perso
nalidade s-em par Da época .atual; 
isso se consi-derou desnecessário; o 
que se pretendeu foi· apenas uma 
evocação simples do seu nome, cujo 

· enunciado pro""loca por si só, em ;;od<>s 
os corações em nossa Pát-ria, um se!l.
timento de saudade e de admiração. 

Preencheu Pranklin Delano Roose
Vt;lt, na fa~e da terra, um destino 
verdad~iramente singu!ru-. O alto 
sentidO de SUa projeÇãO, llO !)3.ÍS onde 
nasceu, para depc:s transbo~da.r peio 
universo inteiro, confi:-ma o preceito 
de qae a excelência das coisas re
side na sua raridade. 

Roosevelt soube iru:or'.unir ao exer
cício d.a ca~eira públlca a significa
ção de uma atividade sacer<iotaJ.:ne:n
te dedicada à vigilância, ao interêsse 
público. A magnitude do seu :;!xem
plo nos legou uma grande resDQnsa..:. 
bilidade: - o culto perene de sua 
memória, para que honren'!OS O sacri
fkio dêle em pról dos interêsse su
premos, ; ;l civilização, cuja sobre-n
vênc~.:t:';'sem Roosevelt teria sido ta.l
\-·~~Aiumanaln.ente impossível-. Sem o 
vigor das decições que êle soube. idea
lísticamente, incutir no espírito c:.os 
seus com:pratriotas, sem a sua formi
õa.vel resistência moral não teria -oo
di<io a América salvar ã. velha .Ê:u-
1"opa, quase no estertor de uma luta 
ciclópica, e:m. meio da qual tantas 
vézes se apagaram as esperanças da 
vitória. 

Depois de elevar-se ao ponto ~ul
mmante na escala dos valores clvi

. cos de sua Pátria. Roosevelt passou 

.. 
a representar a maior ex:Pressão nu
mana, já incorporada pela época. 
moderna, à história do mundo. 

Não há. exemplo que tanto compro
ve a supremacia · do espírito sôbre a. 
transitoriedade da história do que a 
sugestão dessa existência~ supe-posta 
a tõd.as as fragilidades da natureza 
física, assaltada em plena fôrça. de 
sua vitalidade pelos revezes de mo
léstia cruel. Ninguém melhor tem 
sabido realizai' . a plenitude da bele~ 
da vida na eternidade da fôrça do 
espirito, oferecendo, assim, aos seus 
contemporâneos em tôdas as partes 
do globo, o . testemunho de que só ss 
ene!'g~as morais retemperam, aper- · 
feiçoam, exalçam à. pessoa huma11.a, 
para fundi~la na cadinho das finali
daà.es sU'premas. <Muito bem.) 

Já disse urn grande pensador que, 
solld2rios cem a humanidade, somente 
são os que concebem e am.am ideais 
mentos que chegarão a primar no !1.1-
hu.rnanos, antecipando~se, em senti
turo. Sabe~se que Roosevelt foi um 
bom cidad~o em toda a amplitude que 
o têrmo possa compar~a-r; uxn bom ci
dadão que, desveladamente, amando o 
ser-~·indo à pró~Jtia Pátria, não podia 
compreender porque êsse az:nor, entra
r~l3.ndo-se no fundo da alma teria de 
se~ im.pecii."lo a que também pudesse 
z.x:nar as cu.t"!:as pátrias, desde que inte
gradas, à semelhança de constelações, 
num sistema de liberdade comum a 
tõdas elas. 

Eis por que Franklin Delano Rcose
velt sempre insistiu, desde o começo 
de sua vida pública, em. se referir ao 
perigo d~ tendência~ ex-"geradas de 
nacionalismo a que atribuía a res
ponsabilidade pela situação de ~os 
que ameaçava a Europa. 

o amor da pátria não impeãe o amor 
às pátrias ~lheias e daí a sua fé no 
desenvolvimento de organiSmos jurid1-
cos e econômicos a regularem as rela
ções entre os Estados; se qualquer re
gião do . mundo se Vir afetada nas 
suas condições morais e materiais,. in
sistia Roosevelt, o nível de tõda a civi
lização sofrer.a. decesso de tal maneira. 
profl!Ildo que perturbaria. a felicidade 
e a tranqüilidade do resto do planeta, 

..·. 
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Roose~elt tem alguma coisa ·de apos
tólico no exercício da sua missão de 
governar destinos coletivos, seja como 
Presidente dos Estados Unidos, onde 
realizou uma obra cuja significação in
trínseca terá de avultar na medida 
do decurso. do tempo, seja na sua ine
gualável tarefa de árbitro dos destinos 
humanos, quando tôdas as esperanças 
ur.ivcnais convergiam em torno da fi
gura magistral do estadista que soube 
dedicar todo c tempo de sua existência 
à causa ela. ·Sobrevivência da ci~çã.o 
cristã. 
; Inquestiohave!mente, a maior res

ponsabilidade que pesa hoje sôbre os 
- ombros dos estadistas modernos con

siste ein assegurar uma compreensão 
moral e intelectual precisa acêrca da 
nobreza da existência. Somente assim 
poderemos coruiar na continuidade de 
um futuro, baseada naquelas quatro 
lib~rd~ctes essenci:;.is a que certa vez 
Franklin Delano Roosevelt fez refe
rência - a liberdade de pensar, a u
bérd2.de de adora: a Deus, a liberdade 
de poder viver sem privações materiais, 
~ libe!"de..àe es:Ji.ritual, tôdas conden
sáveis na alforria contra o mêdo e o 
temor 

O seu anseio supremo de realizar os 
ideais de justiça social, rião diminuiu 
a sua !é nos processes democráticos; 
C:ent:rc a.~-· sjstema constitl•~ion::-1 norte
americano, realizou a maior revolução 
dos tempos modernos, - a política do 
1,;cw Deal. 

Convencido de ·que a legislação fi
:mndo um mínimo de salário e um má
::imc. õ~ horas de trabalho, viria favo
recer o comércio. a indústria e a agrj
cultura. da mesma maneira que me
L'loraria a sorte de tantos trabalhado
-:es m~l remuner&dos, fêz com que o 
poder público fornecesse a muitos mi
lhées de cri:::-,turas maior poder aqui
sitilio, com o auxilio da qual tornou 
possiv·el o a mnento das compras de 
!)roãutos industriais e artigos agrico
las, estimulando diretamente o desen
volvimento da produção bem como o 
surto .das vendas nas fábricas e nas 
fazendas. · 

A sua concepção de utilidade pübli
ca, assentava no bem público. 

Também Roosevelt recordara qu~ a 
grande nação norte americana, de-

frontava dois grandes problemas, cuja. 
solução lhe parecera cada vez mais 
impe~rativa, para que pud·essein &el 

preenchidos os requisitos da civiliza
ção moderna. 

Constitui o primeiro dêsses proble
mas a manutenção do ideal de go
Yêrno conhecido sob a denollli.naçâo 
de processo democrático. Não se trata. 
de um problema novo, mru:, que deita. 
as suas raizes na história do mundo. 
remontando há mais de dois século~ 
as suas reivinàicações. 

O segunda· grande problema constí · 
tui, porém, uma concepção dos tem· 
pos atuais, não se prendendo a um 
passado remoto, ao contrário do que 
se dá em relação ao exercício do c;is
tema democrático de govêmo. Trata
se da justiça social, inãispensável à 
eficácia da ação do poder público. 
tendo em vista a continuidade de 
objetivo::> a que se vinculam interêsses 
relevan~s da coletividade, gerado~ 
pela premência de necessidades ma
teriais, que se avolumam nos tempos 
modernos. (Apoiados.) · 

Tem se dito que o mundo está vi .. 
vendo a era da Améri~. Tudo pa
rece comprovar a segurança dêsse 
.enn<:iado. 

1::: indiscutível, po:-ém, que o nosso 
Continente deve basea.r no esfôrço 
cooperativo tôàa J. sua ação em :o-ról 
do ·bem comum, posto acima àaqueles· 
egois:mos estreitos que observam os pe~ 
quenos ·grupos cop1 prejuízo d.as clas
ses que formam a base d.emocrática da 
sociedade. Pregresso é mudança e 
aperfeiçoamento; mudánça oeprada. 
nas circunstâncias que caracterizam, 
em cada. época, as exigências materiais 
da vida; a perefiçoamento nas instlttll.. 
ções destinadas a promover o bem 
comum através de leiS lúcidas e 
oportunas, inspiradas por wna con
cepção sadia dos interêsses coletivos. 
· Roosevelt sentiu com lucidez ge::rh!, 

com umn. fidelidade de pentes de vista 
atestada por tõC:a a autêntica do
cumentação de sua carreira política, 
humana e re3.lista, que a democracia 
limitada a constituir apenas Um. sis-· 
tema político, em vez de formar · Uin 

padrão de sociedade, modelando a 
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vida harmônicamente conforme êsse 
padrão, ficaria adstrita como forma de 
govêmo alheia à realidade das exi
gências .do meio ambiente. 

-Nenhum exemplo é mais sugestivo 
do que o da ação desenvolvida por 
Franklin Delano Roosevelt, na pre
sidência dos Estados Unidos para ex
primir a característica da fase para 
que o mundo caminha. 

Para que a democracia forme um 
tipo justo de sociedade, torna-se ne
cessário o preenchimento de duas con-

. dições básicas. A primeira envolve a 
eliminação resoluta de tôdas as for
mas de privilégio, os quais favorecem 
certos grupos em detrimento de ou
tros, quer êsses privilégios derivem do 
meio social de cada um, quer prove
nham das facilidades de educação ou 
do nível dos rendimentos pecuruanos. 
A segunda condição diz respeito à 
transformação do poder econonuco, 
exercido com tirania, tantas vêzes, em 
tantos países, e em tantas fases da his
tória para que êsse poder se transfor
me em servo fiel da sociedade, ope
rando dentro de determinados limites 
e respondendo por sua ação perante 
a comunidade. 

A concepção de Roosevelt se fez 
sentir no govêrno dos Estads Uni
dos, com o intuito de evitar que as 
riquezas criadas pelo surto industria
lista, continuassem a ser mal reparti
das, não levando em conta nem a di
gnidade hmr.&.ana, nem o caráter so
cial, nem mesmo a justiça ou o bem 
comum. 

As finalidades supremas da legisla
ção social, .consl!;tem, portanto, em 
anular a ditadura econômica que su
cedeu à hoje concorrência7 de :rorma 
violenta e imoderada, ameaçando a 
própria estabilidade social. 1::sse pen
samento, ainda uma vez focaliza o· 
velho dualismo que delimita ances
tràlmente o campo da matéria e do 
espírito. narrando a luta entre o pro
gresso mecânico e o aperfeiçoame~to 
moral, entre o homem como inteligên
cia, sensibilidade e coração. e o ho
mem no primitivismo de suas ten
_dências. instintivamente egoísticas. 
Sem dúvida, não é pelas maravilhas 
da técnica e Ua. ciência· mas pela sua 

eterna seiva espiritual que a civiliza
ção se forma, progride e aperfeiçoa. 
<Muito bem.) 

A fôrça material tem sentido tran ... 
si tório; só a fôrça moral resiste- à 
ação do tempo, ficando imune aos 
efeitos desgastadores das intempéries, 
como os metais finos que se não cor
rompem . 

Ao espírito largo de Roosevelt era 
natural que se opuzesse a mentalida-

• de conservadora das classes ricas, es
sas mesmas classes que em 1933, como 
acentua um de seus biógrafos, quando 
as suas fortunas estavam ameaçadas 
pelo cáos, tiveram a iniciativa de dar
lhe plenos poderes para salvar a eco
nomia da Nação, e logo que satisfei
tos, irritaram-se vendo confiados ao 
discernimento exclusivo de um ho
mem a solução de uma crise tremen
da. Mas o homem que aos 18 anos 
sabia resistir ao afetado desprêzo dos 
de sua classe pelo interêsse que de
monstrava em favor da população do 
Transval, não reagiria de modo diver
so aos poderosos de. Wall Street. De
pois de trabalhar, infatigàvelmente 
pela sedimentação da unidade na 
América, realizando uma obra sem pa
ralelo, Roosevelt foi o árbitro dos des
tinos mundiais. CMuito bem.> 

No transe porque a.s nações livres 
passaram, entre 1939 e 1945, sem Roo
s~velt a civilização teria agonizado, 
nao sendo a ninguém possível saber 
como evitar o seu deperecimento. 

Nas mãos de-Roosevelt, foram pos
tos, em investidura · dramática e so ... 
Iene, o destino de cada povo, nacio
nalmente considerado e a sorte . da 
comunidade das Nações para salva
guarda dos ideais de justiça, de fra
ternidade, de ordem social 

Dissemos que Roosev.elt exalçou a 
vida pública, elevando-a à altura de 
uma conduta que nos permite cha
má;...la sacerdotal; por isso lhe foi con
fiado, na hora da tempestade que val.·
ria o mundo, a guarda do patrimônio 
moral da hum2.nidade. (Aplausos> • 

Roosevelt soube cumprir o seu dever 
até o fi.m, para repetir a frase de ~ua 
inseparável companheira, proferida 
logo após cessado o sôpro de existência 
terrena que inspirou a sua vida tão 
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plena de ideais e de propósitos gene
rosos. 

Roosevelt foi um democrata no ge
nuino · sentido da palavra. Acredi.ti)U 
invariàvel.mente na aptidão do sistema 
representativo cie govêreo, para pro
porcionar soluções adequadas aos inte
rêsses coletivos. O bem público consti
tuiu sempre a razão de ser de ~ua 
atividade política; o bem público por 
êle ininterruptamente resguardado nc 
govêmo. dos Estados Upidos, na fase üa. 
paz como no duro transe da guerra, 
através dos árduos e perigosos cami
;nhos que levaram a sua grande nação 
:à ·tragredia da beligerância e que lhe 
. asseguraram os louros de vitória con-
quistada pelo sacrifício, pelo denodo, 
pelo desapêgo . à vida ela :fina flor da 
sua população. 

Sabemos, também, o prêço dessa 
vitória. <Mufto bem). 

Os nossos países, fieis aos princípios 
da cooperação, confiantes nos prodígios 
de que é capaz o espírito preci3am as
sumir o compromisso de velar pela 
sorte das nossas gerações de modo 
que às glórias assassinas dos campos 
de . batalha, preferimos a glória hu
milde mas imarcessível das virtuàes 
c!'istãs, cristalizadas no amor e na 
paz, na solidariedade e na moralidade 
das causas, no sentido de· uma existên
cia individual ou coletiva inspirada no 
altruísmo, no acatamento ao direito e 
à. lei. 

~e foi sempre o grande ideal t.!e 
Roosevelt, cuja memória cultuamos 
neste instante; por êsse ideal êle pe
lejou ·e venceu em tôda a sua vida 
pública, consumido até à última de 
suas energias no desempenho da gran
de missão de árbitro dos destinos hu
manos nos momentos mais dramáticos 
porque passou a civilização em tôda.s 
as fases de sua história. 

Mas por isso êle é considerado o 
grande amigo da Humanidade; pa::-a o 
c~~ de sua memória são dispensados 
o~ ejogios e a simples evocação de seu 
nome desperta no coração dos homens 
de . boa vontade em tôda a superfíCl.e 
da terra, um movimento de saudade e 
~-e admiração. (Muito bem. Palmas. 
O oraãor é cumprimentado) . 

O SR. JORGE AMADO (Lê o se
guinte discurso): 

Sr. Presidente, Srs. Representan
tes, em nome da bancada comunis
ta, Sr _ Presidente, associo-me às ho
menagens hoje prestadas pela As
sembléia . Nacional Constituinte à. 
memória ão americano magnüico que 
se chamou Franklin Delano Roose
velt. E ao fazê-lo, sr. Presidente, 
estamos nós, os comunistas. consci
entes de que honramos uma grande 
figura do capitalismo porque longe de 
nós, ao contrário do que muitos pen
sam e propalam. qualquer resquício 
de sectarismo ao julgar os valores 
humanos e a importância da sua con
tribuição para. o progresso de mundo. 
Para nós 'não existe capital mais im
portante que o homem mas não. o 
vemos isolado do seu meio-ambiente. 
Eis porque, Sr. Presidente, podemos, 
melhor que quaisquer outros, medir 
com justa medida, a grandeza de 
Roosevelt porque o fazemos vendo-o 
tal como êle era, sem idealizá-lo, S'l
tuado no seu tempo e no seu meio~ 
como . um representante das classes 
dominantes, mas um daquêles que 
não voltaram o rosto amedrontado 
ante a visão do futuro, dos que sou
beram encarar, com espírito pro
gressista, a inevitáv·~l marcha da 
humanidade para uma radical · e ge
nerosa transformação. Não voltou o 
rosto ao caminho pelo qua.l marcha. 
a História do homem. colocou-se na 
dir~ção dêsse caminho feito de difi
culdades, ·<::~ ... compreendeu o sentido 
mais profundo dos acontecimentos e, 
como um. valoroso capitão em meio 
à. tempestade~ enfrentou os ventos do 
fascismo e da reação com a sere!li
dade dos velhos marítimos acostuma
dos as rotas longas e às difícies tra
vessias. 

Sem sectarismo.. sr. Presidente:. · 
julga o proletariado, e com êle sua. 
vanguarda esclarec~da, os comunistas, 
as figuras da burguesia.. E s~ tantas 
vêzes se recusa a endeuzar nomes que 
representam ap2nas símbolos de rea .. 
ção e de atrazo, heróis de mundos q_ue 
apodrecem superados, heróis do fas
cismo e do imperialismo, pobres. ~
ricaturas de heróis apenas. figuras 
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· históricas interinas, que desaparece
·rão das páginas da verdadeira His
tória no dia em que esta deixe de 
ser escrita pelos escribas do sezihores 
da exploração do homem; se o prole
tariado recusa suas homenagens 
àquêles cuja lenda nasceu de se 
.colocarem contra o povo, o progres
so e o futuro, em compensação sabe 
reverenciar todos aquêles, sem distin
ção de raça ou d2 classe, que, de uma 
ou de outra maneira, contribuíram 
com seu gênio, sua coragem ou seu 
esf'Õrç~ para. que a humanidade 
avance no ··sentido da História que 
aponta para um mundo de felicida~ 
de e igualdade. O proletariado, e 
como êle ·os comunistas, não despreza 
nem subestima a. cultura burguesa .. 
Aocontrário, é partindo de tõdas as 
conquisats do homem através da sua 
caminhada, desde<> comunismo primi
tivo até o capitalismo, passando pela 

· era escra:vagista e pelo feudalismo, 
que haverá o proletariado de cons
truir um novo humanismo, a cultura 
do mundo socialista em cuja limiar 
vivemos todOG nós, neste momento 
tão dramático e tão decisivo. Os que 
imaginam que o proletariado e os 
comunistas não sabem compreender 
e estimar a. importância do papel 
progressista jogado pelo capitalismo 
deviam ler aquela passagem do "Ma
nifesto Comunista" que diz: 

"A burguesia representou na 
história um papel essenciahnente 
revolucionãrio". 

"A burguesia demonstrou co~ 
mo a brutal manüestação de fôr
ça da Id:::.de Média, tão admirada. 
pela reação, acha seu comple
mento natural na preguiça maiS 
crassa. Foi a primeira a prov~..r 
o que pode · realizar a atividade 
humana: criou mara vilbas mal o
res que as pirâmides do E~to, cs 
aquedutos romanos, as catedrais 
góticas; conduziu expeãições mai
ores que as antigas migrações dE' 
povos e as cruzadas". 

"A burguesia, desde seu adven
to, apenas secular, criou !Orças 

produtivas mais variadas e mals 
colossais que tôdas as geraçõ,es . 
passadas em conjunto. A subJu
gação das fôrças da natureza, as 
máquinas, a aplicação da qutm.1-
mica à indústria e à agrtcwtura, 
a na vegajão a vapor, as estradas 
de ferro, o telégrafo elétnco, a., 
-exploração de continentes ln.
teireos, a canalização dos rtos, po
pulações inteiras brotando aa 
terra como por encanto - qual 
dos séculos anteriores suspeitou 
que semelhante fôrças produti
vas dormissem no trabalho so
cial. 

Sabemos, Sr. Presidente, ·que ·o ca
pitalismo concorreu para o progresso 
do homem. Mas sabemos também que 
às suas contradições, inúmeras e in
solúv~is, teriam que levá-lo fatalmen
te à decadência e ao fim. O imperla
lismo, forma final e suicida do capita.. 
lismo, eis o seu lado anti~progressis~a. 
·~is o seu aspecto negativo, eis o que 
desembocaria ria tentativa falsa da 
solução pela violência mais incrivel, 
pelo crime mais bestial, pela negação 
da cultura, da civilização, da beleza, 
da dignidade humana: o fascismo. Os · 
homens mais capazes e mais sinceros, 
entre os capitalistas, compreenderam. 
o significado macabro do fascismo e 
levantaram-se contra êle em nome de 
tudo que o ser humano conquistou d~ 
melhor sôbre a face da terra. A êsses 
homens, a êsses capita.!ists.s, o prole
tariado compreende · e ho:menagel3.. 
Um dêsses homens, o que talvez melhor 
os simbolise, foi Franklin Dela.nc Roo
sevelt. 

Certa v·~z. Sr. Presidente, num N2.
tal de guerra. êle dirigiu emocionante 
mensagem aos gloriosos soldados nor~c
americanos que lutavam contra Hit!e:;:
e pela democracia. Dirigiu-se àqueles 
qu-e, para lutar pela liberdade, se ha
viam esquecido dos "relójP.os e dos ca
lendários". Sempre penso nessas pa. .. 
lavras, tão simples e belas-., qua:ndo 
recordo a figura de Roosevelt. Tam
bém êle esqueceu o relogio e o calen
dário, o minuto e o mês, porque com
preendia que naquele momento er2. 
todo o passado e todo Q futuro do hq~ 
mem que estavam em jôgo. E quandõ 
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a morte o surpreend~u. então percebe
mos que, ao abandonar as marcas li
mitadoras ào tempo. o relógio e o ca
lendário, êle havia se projetado no 
tempo sem medidas da imortalidade 
na memória dos homens. 

1::1e vinha da experiência honesta do 
New Deal e se encontrou diante do 
fascismo desencadeado em· fúria. Sa
bemos perfeitamente que, quando cs 
capitalistas se juntaram ao pro1eta.ria
do mundial• para combater o nazLfas
cismo, muitos déles o faziam não pen-· 
sando em esmagar o pior inimigo da 
humanidade, :mas apenas em liqwdar 
o concorrente imperialista . ~sses fo
ram companheiros de um trecho de 
viag-em e já lloje nã{) se encontram no 
mesmo caminho por onde marcha a 
História, estão no esfôrço inútil de 
empurrá-la para trás, de tentar pa
rá-la com seus ombros de reação. São 
os forjadores de guerras in justas. são 
os exploradores àas colônias e semi
colônias, são os ávidos d·:? mercados. 
os que temem a democracia popular, 
os que odeiam os povos nos govêrncE. 

- os povos numa ativa militança polí
tica. São os que temem uma soluç~o 
pacüica dos problemas do mundo, 

· porque sabem que a paz significa de
mocracia e a democr~.cia em tõda u. 
sua amplitude é a morte s·em beleza e 
sem grandeza. do imperialismo. 

A fôrça cia fie;ura de Roosevelt de
corre principalmente de não ter sido 
êle um representante d·z Wall S:;rec ~ . 
dos que fizeram a guerra contra o i a s_ 
cismo apenas para esmagar Úm -;::r::l
corre:nte, mas, sim, o líder de tõca a 
nação norte-americana, de · todo o seu 
povo, dos · capitalistas progNssisras. 
d~queles que vir~m na vitória sõore 
o fascismo ~ perspectiva de um2 era 
de paz, de uma ~ra de progresso na
cifico,. quando a inevitável revolucão 
social pudesse se processar sem a vi o
lência com que é preciso. por v&·t.~~. 
rasgar os abcessos que ameaça m ar
ruinar os corpos. E' o homem de 
·Teerã e de Yalta, buscando traçar. ao 
lado da figura máxima d.o socia lismo. 
o marechal .Jose· Stalin, os rumos cta. 
paz. abrindo caminhos ;;;ara um en
tendLTTI.ento melhor entre os povos. 

Quando o fascismo levantou sua 
sanguinolenta bandeira de terror e de 
opressão. quando os falsos heróis. os 
heróis do imperialismo e da reação. GS 

Chamberlains e os Pétains, entrega
vam pátrias e povos para engorda1 a 
máquina de guerra nazi-fascista. no 
trágico momento em que Litivi.ncf 
alertava o mundo, Roosevelt começou 
a preparar o povo norte-amencano 
para a guerra. Compreendeu qu~ não 
era apontando a Hitler o caminho de 
Moscou que a civilização poderia se 
salvar. Não era apoiando o passado 
contra o futuro que podia êle melhor. 
servir ao seu país e aos seus pat!·L 
cios. 

Por tudo isso, Sr. P,::.esidente, nés 
recordamos o seu nome tôdas as 'lêz;es 
que relembramos qualquer dos grandes 
:feitos dos homens livres em luta co~
tra o. fascismo. Nós o recordamos ua 
retirada cie Dunquerque ~ nos ::>o::.n
bardeios de Lo::.1dres, quando o povo in
glês caminhou tão largo caminho sob 
o sofrimento. Nós o recordamos ua 
campanha da Africa e do Extremo 
Oriente,' ao lado dos seus norte-ame
r icanos sem relógio e sem calendá
r io . E com os chineses de Chla ... ~g
Kay-Shek e o éom o glorioso Exér
cito da Oíta.va Rota, o Exe~·d to ce 
Chu-The e de h1ao-Tse-Tu:ng. 'E corn 
os "maqu:s". entre os fu .sila.O.os fran
cêses àa · resistência, ent..:e os liber
taciores de Pari:; . E ao la d.t> de Tit0 na 
imo:·;.al campanha d a U~o:;:áYia . AN 
laào também da ban{[e'i.'!.'ã soviética, 
·vermelha bandeira da escr:la !r..atuti
!"!a :!i.uninando o ffi1Jn 0 :-. ~t:s-de as 
ruinas invencíveis de Stalingrado. 
E o vemo..s. sua sou . .:; ~:··. : ~ :1~w-a. ao 
ia c.c à cs nossos morto ;. no cemitério 
de Pis toia.. porq'Ue nós nc1o !omos 
apenas assistentes, to~tos também 
parte nesta guerra e por isso m::ncr é 
a nossa responsa.bilÍct,;~ic= em manter 
a paz. Rcsp-cnsa:bilidade ante o.! nos
sos mortes e ante os g-r~n·des n'lortos 
à.o mundo, a11te Frank!tn. D(:la n o Ro
osevelt. 

Hoje, S:- . ?residente, aC!l.,e!es qu-e 
não . combatiam no fasdsmo o inimigo 
da humanidade, e. sim, o simplc:;;s con
corrente nos merca-dos i:ncernaclo:l.aiS 
tentam levar o mun-do a guerras in-
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ju..•:.;~a.s, derramar o sangLce dos povos 
pa.ra melhor encller suas ávaras 
llláos. Tentam romper a obra de 
Roosevelt, sonham arrancar Teerã e 
Ialta das ~<Tinas da Hist.Orl3 e su-bs
titui-las por cemitén~ :guais aos 
que enchem os desertos do Chaco. l!: 
preciso não carrlundir, n-:>-m pe!"nu.ti.r 
que se confuncla, a honrad3 memória 
de Roosev~lt ·com os manejos indignos 
dêsses imperialistas sem alma e sem 
pátria.. Honrar a memórla de Roose
velt significa lutar pela ;>~.z, pela de
ll:lOCl"a.da, pela independência dos po
vos, pela libertação pnlltica e eco
nômica das colônias e semi-co~ônias, 
luta.:r contra aquela parte mais rea
Cioná...~a do C2Jl)'italismo qae tanto 
combateu e tanto dificultou o seu 

. govêrno. 
Ele colocou o pan-amen·~anismo a 

serviço dos povos americanos e a ser
nço da democracia mundla.l. Naque
le m.omento Sr. Preside:lt~ não tive
ram ~s brasileiros dúvidas em cm:
sentir oue a ban·deira norte-america
na, a ban-deka norte-americana de 
Roosevelt. tremUlasse ao la.do da nos-· 
sa em território brasileiro, nas ba: 
ses aéreas e na-vais . 

A guerra terminou, Sr. Prêsklen
te, com a vitória dos !J>OV0S livres. Já 
o im:perialism.o germa·no-:a.scista não 

. mais nos ameaça. No entanto nos 
ameaçam aqueles q~e querem des
virtuar o sentido do pa-a-am.erioanis
mo de Roosevelt , que tentam usax 
em benefício de seus mesquinhos in
terêsses aquilo que lhes emprestamos 

-' uara combater o f2SCismo, que dr~e
}am. manter o n-osso povo no estado 
seini-co~onial de que queremcs nos · 
libertar para situarmo-r..os no lugar 
que nos é de-vido no mun•:ic, como uma. 
demoora.cia. progressista., liberta dos 
restos feudais, liberta da explor ação 
do imperialismo, numa Pátria real
mente independente. 

Acredita a bancada comunista, Se
nhor P.:esidente, que as homenagens 
não devem restrin.:,.oir-se 'is pal.a.vras 
de · elogio, às frases de lOU\'or. Os 
atos significam mais e honram me
lhor. Eis porque acreditamos que ne
nhuma homenagem mais com?leta. 
podemos prestar à me:nó::-la. de 
Rocsevel:t e ao glorioso povo norte-

americano, um homem e um povo que 
tão bravamente sotl!beram lutar pela 
tiberdade, do que aiPresenta~do a es- · 
ta Assembléia Nacional Co=-stltuinte 
a. seguinte moção: 

"Na data em que transcorre o pri
meiro anl"lersário da morr.e do gran
de Presidente Franklin Delano Roo
sev-elt, pioneiro da democracia . e ela. 
política de Boa. Vizinhança, que com 
tão elevado espíritCJ patriótico. e p!"o
funda compreensão do ~espeito e so
berania das d-emais Naçõzs Latino
Americanas, dirigiu o povo a:ne:i.ca
no durante um dos period.os mais 
graves para. a vida · da Hu.manida•de, 
principalmente. quando da guerra con
tra o nazi-!asdsmo, esta Assembléia 
Nacional ConstituL..,te reso!:ve ma
nifestar solenemente o seu mais fir
me desejo · de v.er continus.:la a polí
tica de Boa Vizinhança êDl tão boa 
hora inicia;d.a pelo grande .rulto cuja 
memória a nação brasileira hoje 
reverenda. 

A Assembléia Nacion-al Cons:Jituinte 
do Brasil pensa intel'lpre-+.ar o sentir 
unânime do povo brasileiro, a.f~an
do que o prosseguimento da polítiCa 
de Boa Vizinhança e uma aspjrnção 
c1os povos latino-ameri~anos, e que 
fjpda tentativa de volta ~ pulitica nn
oerialista d-e domínio de me:cados e 
de opressão dos povos .só pode con
c'luzir à q·ue'bra do es:pL'i~ interna
ci.on-a.l de colaiboração entre as na
çées democráticas, !irnl~io durante 
:a. guerra patriótica. contra. as potên
cias do Eixo e agora assegurado na 
Organização das Nações Unidas. fia
dora da paz munrlial. 

Em atenção a êsse :pdncipio, nós 
representantes do pc.vo brasileiro à 
Assembléia Constituinte. o!"a .teu
nidos em sessão solene consagrada à 
me-metia do- grande vult~ àe Fran
·klin Oelano Roosevelt, solidarizando
nos com o nobre povo a.""ü.e!'icano que 
tanto tem com;batido pelos iàeais de 
liberdade e democrac.s.a. faze:nos vo
tos para que sejam restitu:idos à 
plena soberania da Na.çãc Brasilei
ra as bases milita~s ou pa~es dessas 
bases ainda em poder de fôrças da. 
Nação amiga. 

Julgam assim os rep,·esentantes da. 
Nação cumprir ·com o seu dever de 
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patriotas. firmes no d~sejo que é 
o dt> tódo o nosso povv de ver tre
mular única e exclusiv:?.Jnente em nes
sa Pátria a bandeira 1:.:> Brasil. (Mui
to bem. Palmas. O orador é cumpri
mentado). 

(Durante o discurso do Senhor 
Jorge .. !mado~ o Sr. Lauro Lopes, 
2. 0 Secretário, assume a presidên
cia.) 

O SR. M"lJNHOZ DA ROCHA 
<Lé o seguinte discurso) : Sr. Presi
dente, o Partido Republicano por meu 
intermedio. incumbência. que muito 
me honra, vem associar-se às home
nagens · que a Assembléia Nacional 
Constituinte está prestando à memó
ria de Franklin Delano Roosevelt. E 
o faz com a maior emoção, por ter 
concorrido com a ·sua pregação, com 
a fidelidade ao seu passado, para a 
restauração democrática do Brasil. 

A maior homenagem que se pode
ria trib~tar a Roosevelt, o Brasil a 
tributou em 2 de dezembro, respeitan
do-se a si mesmo, e retomando os ve
lhos caminhes, bastante desiludido das 

- te-ntativas não democráticas. 
Aprendemos com nossa própria ex

periência. E por ela, compreendemos 
a resistência de q~e o grande presi
dente norte-americano precisou cou
raçar-se, para vencer uma das mais 
trágicas etapas da vida de nossa ci
vilização, sem apelar para as fôrças 
do mal Si;I!lPre prontas a responder 
a todos os apelos, sem sacrificar o 
bem insubstituívcl da liberdade, quan
do de todos os lados só se pedia dis
c~plina e eficiência para que a tem
pestade pudesse ser superada. 

Roosevelt nos deu a grande lição. A 
democracia é capaz de sacrifício. Há 
muito :linãa a conquistar. Mas a sua 
lição é e~sa: - a democracia pode 
defender-se com as suas próprias 
energias. 

Senhores representantes: 

Vemos em Roosevelt, o renovador 
da democracia, o bom vizinho e o 
arquiteto da vitória. 

Aproveitando a lição dos doutrina
dores que tentavam apagar da face 

da democracia, tódas as feialdades 
com que a pintava a propaganda to
talitária, mobilizada inteiramente· em 
sentido únicc. foi Roosevelt quem 
adotou a democracia, em grande es
tilo e com uma energia verdadeira
mente revolucionária, às novas exi
gências da época ~ à pressão crescen
te das massas. 

Agiu precisamente no terreno eco
nômico - o mais importante para a 
formação norte-americana, o setor 
que por preferência, interessava o po
vo mais rico da terra - e transmu
dou, nos próprios fundamentos, o ve
lho aspecto individl].alista da Demo
cracia . Ia-se perder em liberdade para 
ganhar em igualdade; mas a liberda
de que se ia perder era a faculdade 
de que o forte se julgava possuidor, 
para trucidar os indefesos, e a igual
dade que se ia ganhar, era no senti
do da solidariedade necessária com 
os homens da nossa convivência, cujo 
des~ino estava entrelaçado ao nosso.
Os fracos encontrariam mais amparo 
nos poderes públicos e os poderosos 
não se expandiriam tão à vontade no 
duro jôgo das utilidades. O sentido 
da obra de Roosevelt, como grande 
j,"enovador da estrutura democrática, 
está n\"l fato que êle soube desligar o 
destino da democracia 1o destino do 
capitalismo, e desligou ~rática e re
almente, e não apenas na abstração 
dos corpos de doutrina, muito lógicos· 
e bem arrumados. 

Muito antes da guerra que. pelos 
seus r esultados, tnlri."'. o reJuvenesci
mento e a reabilibção das institui
ções democráticas, Roosevelt proces
sou, pela sua política econômica, a sua 
renovação . -

Podiam gastar-se os sistemas eco
nômicos, podiam agonizar. que a de
mocracia continuava o seu caminho, 
incontarninável nos seus pontos es
senciais. O c~pitalismo, no seu .esti
lo clássico e liberal, podia sofrer der
rotas universa1.s. que a democracia 
continuava. pronta a atualizar-se, vin
gando-se dos seus negadores e dos 
profetas que não se cansa-vam de 
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anunciar . a su,a. decadência e o seu 
fim próximo. .. 

No meio da derrocada. de tantas re
ferências, que ~ geração antes, pa
reciam imutáveis, quando por tôda a 
parte, os homens temia,m · pelo que es
tavam ameaçados de perder nas suas 

- tradições, nas suas maneiras de vi-
ver, de que. apesar de tudo, gosta

. vam. mas que não Sa.biam como de
fender, Rcosevelt apareceu, dizendo a . 
palavr?. exata, a palavra certa, que 
arür.nava a esperar. Era o homem que 
acreditava na dignidade da espécie 
humana, o que nãc é raro, mas que 
agia como acreditava, o que não é 
nada comum. 

Só se apontavam a~ deformações de
mocráti.cas, tão nossas. conhecidas, 
quando era moda apontá-las, Roose
vel mostr.Ju os beneficios insubstituí
veis dos regimes de liberdade. 

Compreend€u, com muit o mais hu
manida1~ e profundeza do que os 
puritanos )da Nova-Inglaterra, a ins
pi:ração cristã da d{;mocracia . Com:.. 
pre.endeu e p!'oclamou sem cerimô
nias nem temores, que os direitos ina
li-enáveis do homem. que a democra
cia defende como alicerce de tôàa a 
estrutura social, de tôda a organiza
ção política, do :mundo europeu-ame
ricano, se originavam dos grandes en
sinamentos eva!!gélicos, e que aquê!es 
direitos inalienáveis eram uma re
pe!'cussão de verdades e·ternas. 

Roosevelt foi o grandes renovador 
da democracia no ciclo de cultura a 

. que pert,:mcemos, a demccracia, que 
atr3.vés de tantas ccntingências e de 
tantas provas. pudemos finalmente al
cancal', que v:!Ie a pena defender, pe
leja~do d€cididamente por sua sobre
vivência . 

··Como bom vizinho. Roosevelt deu 
. um impulso incomparável ao pan
americanisD;lO. essa aspiração na:;cida 
com os primeiros sinais da nossa consci
ência de na~ôe~. ou, ao inter-america
nismo. como propõe Haya .de La Tor-

·re, para designar-se o nosso grande 
movimento continental. 

Já ia longe aquêle estado de es
pirito que se seguiu ao ciclo da inde
pendência american:~., com a · doutri-

na de Monroe, em 1823, quando a Eu
rópa, tendo acomodado as suas dis
senções internas, voltava-se de novo, 
ou parecia voltar-se, pa!'a as suas an
tigas co!onias . 

O pan-americanismo podia ser 
interpretado então, como uma atitude 
de defesa contra o possível imperia
lismo europeu. Mas não ha~ia regu
lado entre si, as -nações americanas. 
Nada definia que impedisse os impe
rialismos intra~ontinentais ~ Foi o que 
bem observou _1\.lberto Sanchez, ao di
zer que estavam definidas as relações 
da América com a Europa, mas "no · 
cccorria lo proprio en las relaciones 
interamericanas" . Já o pan-ameri
canismo tomava um sentido verda
deiramente continental e não apenas 
anglo-saxônico . Já era um movimen
to .que não pretendia homcgenizar di
versida.des nem determ.L""lar ada·pta
ções a um esquema abstrato. Podia
mos ser diferentes dentro da América 
e do seu espírito. E queríamos . ser 
diferent es para não trair a nossa for
mação. Já não se pensava no absurdo 
de uniformizar as nossas fisionomias 
nacionais e os seus institutos . Mas 
dormia no nosso subconsciente a des
confia~ça inevitável de nossa fragi
lidade diante do gigante do norte e 
do seu imperialismo econômico. Foi 
quando P..cosevelt inventou a politica 
da bôa vizinhança, um pan-a.merica
nismo de igualdades, em que todas 
as nações, grandes e pequenas. falem 
com a mesma tonalida-de de voz, uni
da-des que são do conjunto continental, 

.. da estreita convivência em que cada 
nação tem alguma coisa a ensinar, 
porque descobriu o modo que lhe per
mitiu humanizar a solução de muitos 
p::.-oblemas . 

Roosevelt, homem universal, na· sua. 
política àa bôa vizinhança, que todos 
os países americanos desejam como 
uma política definitiva, separou a 
atividade governamental dos Estados 
Unidos, dos interesses particulares dos 
norte-americanos. Separou e, nos ca
sos em que teve de agir, foi ini1exí
vel r..a separação. 
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. Dissolveu dificuldaldes, venceu re
sistências em relação aos Estados Uni
dos; nação líder do continente e, hoje, 
do nosso mundo, nação a que, d'ora 
avante, cabe encontrar a solução dos 
problemas universais. Amansou anti
patias e preconceitos anti-ianques. E 
assim, avançou um passo gigantesco 
na bôa política continental. 

Mas a grande afinnação de Roose
velt foi como arquiteto da vitória. 

Ai, êle foi o lutador enorme. com a 
intuição. com aquela faculdade di\•i
natória do rumo a seguir, quando ainda 

' a luta se processava nos bastidores da 
diplomacia. 

Levou até o êxito final, a grande ba
talha psicológica contra o isolacionis
mo norte-americano, estado de espí
rito de um povo, o mais rico e próspero 
da terra, que n&o pretendia endossar 
os ódios que sepa-:.·am os velhos po
vos da Euroua, nem luta:::- pelas suas 
questões, nem perpetuar "as suas in
compatibilidades, trazendo-as para êste 

_ lado do Atlântico. 
b povo norte-americano desejava 

manter-se à r.1argem da luta, mas sa_ 
bia, tinha quase certeza de que. mais 
c2do ou mais tarde. a fogueira o quei
maria. Era irppossivel a neutralidade 
no confl).to daquelas energias. · 

Roosevelt conduziu-o como mestre e · 
decidiu a vitória. 

Sim. A vitória foi uma conquista de 
conjunto. Alcanç:ou..a primeiro. a per
sistência inglêsa, a .inflexibilidade in
glêsa. o ca!'"áter inglês ·tã.o pouco im
pressionável. a fé inglêsa. acreditando 
no impossível e esperando o impo::;s;.
vel. Alcançou-a a Inglaterra, lutando 
sózinha, .sózinha contra todos. Alca.:l
çou-a a Rússia. a santa Rússia. com a 
sua política t!"adicional de não poupJ.r 
de não hesitar na destruição no .:no
menta p:-eciso, ào que era seu. para. 
que o que era seu não se:::-viss~ ao '.ni
migo: com a sua técnica àe combate!" 
por toàos os meios e em todos os mi
nutos, levando o invasor a perder-se 
_nas distà.nl:~as int.ra.nsponívt:l:>. Alcan
çou-a o maquí, inimigo invisível, es
trangeiro na própria p2.tria, e nela 
escondido e foragido, p-elo delito de 

amá-la. Alcançaram-na todos os po
vos, que detestam a experiência de 
quanta ordem nova anda por aí. ser
vindo, com novos nomes, a tirania tão 
velha quanto o homem. 

Mas a decisão inapelável partiu da 
América conduzida por Franklin Roo-,... 
sevelt. ·• 

Norte_americanos brigaram por tôda 
a parte. E em todos os .pontos em que 
os homens de tôdas as raças e cultu
!"as estavam brigando, faziam-no com 
n.uxí1io dos r~cursos técnicos norte
americanos. 

Contra a má.quina de guerra do na
zismo, os 'E~tadcs Unidos construíram, 
uara ven.~el·, Ur:la OUtra ainda maior, 
dentro das suas usinas e dos seus es
t:::.le~!·os, até então circunscr~tos às 
atividades pacificas. 

Como um hábil enxucrist::t (iUe pre- · 
vê vários lunc:=s adiante daq"".lele que 
está jogando, não se deixand~ sur
nremder. Roosevelt teria antevisr.o os 
golpes finais. Assistiu a sua re::üiza.ção 
progressiva e a sua rase extrema. 
quando já :não faltava senão arrema
tar. Iv.Ias lhe escapou das :nãos a 

• cpc::~-:1niclade de assistir ao úh:ruo ato 
que havia longamente preparado. ?'oi 
o s-~ u destino n§.o testemunhar na sua 
:r:>lenituàe as repercussões da glória. 

.A... Norte América rompeu ~ôdas :'3-S 
praxes, as suas praxes que em paÚ\ a.e 
for.m:ição anglo-sa.xõnica, pos::.:..,;,:"-m a 
fórca de lei indiscutível. Fê-lo pre
sià.énte em quatro períodos consecuti
vos. E Roosevelt governou o maior 
i•ais da nossa época, contrastando com 
encenações teatrais dos grandes chefes, 
seus contemporâneos. Continuou com 
a insubstituível si:nplicidade ianque. 
Manejando o poder longamente, com 
uma intensidade com que ninguém 
ainda o fizera, não se gastou nem se 
perverteu com o seu uso. E' msis um 
titulo de valor inestimável para a ex
pressão moral que Roo~v-elt repre
senta na nossa época agitada e · sur
preendente. Usou o poder sem de
gradar_se. Era na verdade, um ho
mem a serviço de um id-eal. <Muito 
bem; muito õem. Palmas) . 

O SR. GILBERTO FREIRE (Lê ó 
seguinte cliseurso) Sr. Presiden:te, 
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Srs. Constituintes, designou-me o ilus
tr~ Presidente da U:....ião Democrática. 
Nacional para trazer a solidariedade 
da mesma União & nomenagem que 
hoje se presta nesta vasa, à memória 
de Franklin D. Roosevelt. Ninguem 
com~~ Deputado Otávio Mangabeira 
que JWsofreu a perseguição e o exílio, 
pela. democracia, Pod·eria exprimir 
nesh Assembléia a dôr brasileira pela 

_ morte de Roosevelt, no primen·o ani
versárb do desaparecimento do gran
de estadist~. de quem se poderia di
zer, sem . exagero nem retóri-ca, que 
morreu pela Democracia depois de ter 
Vivido por ela a vida. )llais bela que 
já viveu um homem público dos nossos 
dias. (Muito bem.) · Ninguem como o 
Deputado Otávio Mangabeira poderi31 
falar hoje aqui do Roosevelt que fez 
do seu velho partido uma organiza
ção de "centro inclinada para a es
querda", pois o Deputado Otávio Man
gabeira preside no Brasil a organiza
çã mais próxima do programa cora
jos~ente democráti-co e exuerimen
talmente renovador e até pacüica
mente revolucionário traçado, prati
cado e encarnado pelo segundo Roose
velt . Lamentamos todos que falte à. 
hoi:lenagem de hoje a palavra daquele 
de quem o exílio fez a voz maior e 
mais autorizada que defende no Bra
sil, e especialmente nesta Casa as 
tradições e aspirações democrática~ da· 
nossa gente. 

(J{)nheci o segundo Roosevelt nos 
meus dias de estudante nos Estados 
Unidas quando êle, ainda quase um 
rapaz, todo de branco, chapéu de pa
lha, gravata esportiva, enfrentou co
mo candidato democrático, creio eu 
que à Vice-Presidência da República 
o candidato dos Republicanos entã~ 
terr~velmente isolacion:istas e rea~io-

. nár.ios, que conseguirnm reduzir a um 
sonho vão de professor de umver
~idade ~ programa de reorganização 
:t..nternac1onal e de renovação demo
crática da vida americana, de 
Woodrow Wilson. Tocou então a 
F.ranklin .Roosevelt, wilsonista até 31 

alma, a derrota na eleição - essa der
rota que, nas democracias to-ca às ve
zes aos homens avançados em suas· 
idéias de reforma social, para· que as· 

fôrças da r~ação ou da inércia saciem· 
por algum · tempo ou pela última vez 
sua tome de mediocridade rasteira, sua· 
como perversão de paladar político. 
Outra cois9 não foi a vitória. de Har
ding sôbre o continuador de Woodrow 
Wilson. 

Vi o segundo Roosevelt muitos anos 
depois dessa campanha perdida, ru11 

minha última viagem aos Estados 
Unidcs que: foi em 19-±4, empalidecido 
pela doença, pela velhice, pelo estu
do, pelo trabalho, pela luta, ma.S vi
torioso pela quarta vez sôbre tôdas 
as fôrças plutocráticas, reacionárias e 
isolacionistas, que se reuniram para 
abatê-lo como outrora ao mestre por 
êle excedido ou ultrapassado. (Muito 
bem. Palmas.) 

Outra coisa não fez na sua vida po
lítica o segundo Roosevelt senão su
perar na ação ou na idéia política, 
mestre e sistemas -considerados por 
outros, definitivos ou perfeitos, mas 
dos quais êle não foi nunca um discí
pulo pàssivo, nem um seguidor mu
çulmano, nem um. adorador fanático 
Não que se desmandasse no oportu
nismo ou no maquiavelismo de que 
tanto se abusou nos últimos anos na 
política interna-cional e nas políticas 
nacionais, pois conservou-se sempre 
o idealista generoso dos seus dias de 
Erarvard. 1[as porque para êle a ação 
política nunca foi uma questão de li
nha misti-camente certa, conforme al
guma. dou~rina proclamada infalível ou 
santa por qualquer das novas Ramas 
ideólógicas, e sim a democracia ex
perim-ental. a democracia antes pro
cesso do que sistema, a. democracia 
em que a prá,tlca· criadora supera. sem
pre a rigidez da teoria. n;tessiân!ica, 
tantas vezes estéril ou desumana na 
sua pureza. ou na sua ortodoxia abso
luta. ai sua obra. de estadista. ter si
do ao mesmo tempo imensa e única, 
cientüica e· poética, e vir em apoio 
dos que pensam que em politica. não 
são os grandes siStemas ou os grandes 
partidos que prinCipalmente criam 
novas perspectivas e novos valores pa.
ra os povos mas os grandes homens 
animadores ou orientadcres dos gran
des sistemas ou dos grandes partidos. 
Os grandes homens capazes de dar ca .. 
lar humano e flexibilidade prática aos 
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grandes sistemas. Os grandes homens, 
. não de &abinete ou só de estudo teóri

co dos problemas huma·nos, mas pró
ximos da gente do povo por uxn cou
vivio que não seja apenas o dos dias 
de campan!las eleitorais ou o da lut31 
politic& ou partidária ou sectária. 

Para cs intelectuais e estudantes 
voltados para a política, Franklin D. 
Róosevelt tem esta at11tção irresistí
vel: a de ter confiado sempre no in
telectual, no homem de estudo, no 
homem cle ciência; a de ter procurado 
sempre a colaboração do intelectual. 
Ss..l:~e-se a. oposição que a mediocridade 
velhaca fez ao cham.a.do "brain trust" 
d-e que se cercou o Presidente Roose
velt. Ele, porém, sorriu o seu bom 
sorriso que as fotografias tornaram 
célebre, s-em se deixar vencer pelos 
irumigos da inteligência e qa cultura. 
o Brasil mesmo foi até há pouco hon
rado com a presença, na Em
baixada dos Es·tados O·nidos no 
ruo de Janeiro não de um diplomata 
convencional e mundano, mas de um 
intelectual desde a mocidaõ.e procura
do pelo segundo Roosevelt para ser 
um dos seus colaboradodes ou auxilia
res -em assuntos de economia e da po
litica internacional. 

Duas zonas em que a ação de Fran
kÍin Delano Roosevelt foi magnifica
mente inovR-d<>ra, criadora e até re
volucionária: a economia e a IlOlí
tica internacional. Foi quem mais ri
gorosamente deu sentido econômico, 

· étnico, social. · à democracia norte
americana, antes dêle quase exclusiva
mente política e sob · alguns aspectos 
atrasadíssima em relação à Europa, 
à Austrália, à Nova Zelândia, à pró
pria América chamada latina. Em 
desesseis anos conseguiu corngli' um 
atraso de decênio, rêalizando oü ins
pirando a r-ealização de uma obra. 
noutros países realizada através de 
lentos esforços de panidos sociais-de
mocráticos ou de organizações socia
listas, para-socialistas, trabalhistas. 
Não improvisou: ampliou sugestões 
vindas do Populismo, do "Square Deal'' 
do primeiro Roosevelt, cb "N ew Free
dom" de Wilson, do Fabianismo bri
tânico, do marxismo, do cristianismo 
social, acrescen,tando a essas sugestões 

e tradições idéias novas e corajosas, 
de estudos e pesquisas do seu e todo 
americano e sõbre a base solída de 
estudos e pesquisas· do seu '1bra.i!l 

· trust". 
Foi quem deu consciência interna

cional à maioria do povc norte-ame
ricano, ant~ dêle fechada dentro de 
suas fron~E'iras·, de suas tarifas, de 
suas paróquias. E tudo isso - refor
ma social nos Estados Unidos e refor
ma na política internacional de uma· 
'gente tradlcionalm.ente isolacionista -
êle realizou, superando messianismos 
ideológicos, idéias feitas, sistemas rí
gidos: pintando com novos traços, no
v; técnica, novas combinações de co
res, visões de um mundo novo desejado 
por multidões de tõdas as raças e de 
todos os creõ.os. Foi como um artista~ 
de gênio que tivesse passado pelo 
cubismo e pelo sur-realisme como por 
fases simplesmente didáticas de sua
formação artística. Acusado por ini
migos demagógicos, de "comunista", a; 

verdade .; que nunca foi comunista, 
nem materialista econômico: quando 
muito o marxismo - que está talvez 
para a arte política moderna como 
o cubismo para as artes plásticas mo
dernas - terá sido para êle uma fa-
5" didática e útil de sua formação. 
Acusado de "centralista., por outros 
inimigos, a verdade é que ninguem foi 
melhor ou maior regionalista na vida: 
americana. Acusado de militarista, 
de navalist? de imperiali:sta, a verda
de é que ninguem contribuiu tão pode
rosamente em sua época para tornar 
possível a "'~aZ · intemaciona1 assegu-· 
rada por meios democráticos. 

Foi a vida inteiza um politico. Um 
politico que nunca teve. o pudor de 
sua condição de político. Diante de 
exemplos como o seu não é elogio a· 
nenhum homem ou regime o simples 
fato de ser ou chamar-se apolítico. 

Foi um homem de luta. O seu maior 
amigo brasileiro, o Sr. Osvaldo Ara
nha, em memorável conferência pro
ferida em junho do ano passado na 
Faculdade ~~e Direito do Recife, tev-e 
ocasião d-e recordar a respeito de 
Roosevelt a frase de Thomas: "a man 
who loves to flght and fights to love". 
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Foi um politlco e um homem de lu
ta que, sem nunca ter deixado de ser 
do seu partido tradicional, desenvol
veu ou estimUlou idéias trans-partidá
rias ou que tra.nsbordaram do Parti
do Democrático para o grande par
tido rival, o Republicano, concorrend() 
patra criar-"~ dentro dêle a corrente 

. liderada por Wilkie e que pode ser 
caracteriz~ da como Republicana-es
querdista; que transborda_ram para os· 
J>""rtidos socialis.tas dos Estados 
Unidos e para os parti4os de
mocràticos. socialistas e para-socia
lista::: do mundo int~iro. renovando
L.l-tes métodos e alargando-lhes pro
:;ramas . 

Tal o homem a cuja grandeza a de
mocracia brasileil'a, livre dos que pre
tenderam asfixiá-la ou matá-la, pode 
hoje, no primeiro aniversário da mor
te de Roosevelt, prestar homenagens 
não apenas particulares ou clandesti
nas, ·como de cristãos de catacumba, 
porém públicas e solenes. Inclusive a 
desta Casa. (Muito bem. Palmas. O 
oratlor é cumprimentaào.) 

O SR. ANTONIO SILVA(*) -Sr. 
Presidente, Magna Assembléia. - O 
Partido Trabalhista Brasileiro, associ
ando-se à homenagem que hoje é pr~s
tada nesta Casa· ao grande Franklin 
Roosevelt, designou-me para expri..mir, 
desta t:::ibuna, o pensamento da sua 
bé..ncada e de quantos integra.I:l. o qua
dro ·daquele partido. 

Devo di2er - e o faço sinceramente 
- que a escolha não foi feliz <não 
apoiados) • porque - operário tôda 
minha vida - não tive tempo de 
aprender a fazer discursos. 

Entendo, entretan.to,_ senhores, ::juc 
para. falar de Roosevêlt não. é nece
sário ter profunda cultura, porque é 
bastante conhecer seu nome e um 
pouco de sua vid-a, para dizer daqui 
o quanto foi útil ao mundo aquela 
existência dedicada à causa da Hu-
manidade. · 

Roosevelt foi um. exemplar da es
pécie humana. 

Desde muito jovem, o destino impla
cável. tentou roubar a sua existência, 

(*) Não foi revisto pelo orador. 

imObilizando-lhe os membros oom uma. 
paralisia infantil. Essa imobilidade, 
entretanto, não impediu' que a sua in
teligência ímpar estivesse desde cedo 
dedicada à causa da humartidade. 
Assim foi que, por muitos anos, em
pregou sua vida na política de seu 
pais, e na paz pôde organizar aquilo 
que em muitos outros paises ainda 
hoje não foi possível conseguir. 

Roosevelt organizou, reorganizou e 
reestruturou a economia elos :Estados 
Unidos. E o fêz com o melhor dos 
propósitos, porque o seu objetivo era 
o de .servir, principalmente, ao povo e, 
de modo particular ao trabalhador. 

Com esta diretriz pôde êle estabe
lecer em seu país a paz social e pre
parar ... povo norte-americano para 
enfrentar a tremenda guerra a que 
todot assistimos e de que participa
mos, sofrendo-lhe as duras conseqüên
'cias. 

Foi um democrata, nos moldes af!!'
mados por quantos passaram pela tri
buna nesta sessão comemorativa. Des
necessário será, portanto, acentuar o 
que foi êste hom-em tão dedicado à 
cã.usa da democrada em todo o Uni
verso. Na guerra, entretanto, melho:
do que ninguém, soube conduzir os 

·destinos de seus exércitos e pôde ven
cer a guerra. E morreu. não ferido 
pelas armas inimigas, mas pela exaltS
tão, pelo imenso esfôrço dispendido na 
causa santa por que todos nos b~
temos. 

No Brasil, de sua primeira viagem 
estabeleceu vínculos mais estreitos de 
confraternização, firmando a política 
de boa-vizinhança que ainda hoje des
frutamos, · e haveremos de desfrutar 
por todo o sempre. 

Senhores, nada mais me resta dize!' 
sôbre Roosevelt depois daqueles que 
me precederam. Apenas desejo trans
mitir à Assembléia que o Partido Tra
balhista. quer prestar :.. melhor e a 
maior de tôdas as homenagens a · oêsse 
extraordinário estadista: a de seguir 
seu exemplo na terra e praticar, real
mente, .uma democracia para o bem. 
do povo, e paxa o bem dos povos :le 
todo mundo, por quem Roosevelt soube 
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"Viver e por quem morreu. <Muito bem; 
muito bem. Palmas.) 

O SR. M.>\NUEL v:t'I'OR - <Lê o 
seguinte discurso) - Sr. Presid-D..nte, 
Srs. Constituinltes: 

Nã.o pode o · Partido Democrata 
Cristão de~ d-e fazer também paxa 
esta tribuna o . testemunho da. sua 
exaltada. aàmil"açã.o em face dtSsa 
figura extraaroiná.tia que encheu o 
século vinte oom o fulgo:- da sua per
sonalidade sem par, figura que hoje 
a Assembléia Constituinte do Brasil 
homenageia, fazendo uma parada 
emotiva nos seus trabat.nos normais 
para. dedicar o tempo, ·') pensamento 
e · o cors.ção a .Frnm.klin Delano ·Roo
sevelt. 

Até hoje os democratas-cristãos 
tem a impressão de que afundou para 
dentro do côrpo natural da terra a 
mais· bela e ·a mais soberba das suas 
cordilheiras. 

No vácuo que se fêz, tão vasto, ca
be não só o sentimento ame:-kano, 
ma.s a dor e o espanto do mUlldo ci
Vil.iza..do t 

rue foi o maior, o melhur e o mais 
perfeito baluart-e da democ'!acia. cris
tã. Sem ser a.rra.iga.da":ll.ente eató
lioo, honrou a Crista.llldade com -o mais 
belo, o rilais nobre e o mais sublime 
exemplo de amor ao semelhante, elc
va.n·do-se pela gr.andeza d-cs seus a.t.os 
e a amniiável firm-eza das suas ati
tudes a() pináculo da glória. mais le
gítima que é a.qnela de pode viver· 
dentro de cada. coração hUllla.D.o pe
la gratidão. 

De fato. Se alguém houve. na his
tória do mundo, que merec.esse viver 
atl"avés dos séculos pela gratidão que 
êsse mundo lhe <ie'\-e, ai e!itá c vul~ 
to de .Roosevelt, o ~ampcão da. ener
gia combativa pela dignjd:tde do di
reito e pela exaltação da li·berd-ade. 

Fa.milia., sociedade, nação - to
dos lhe devem a continuação da 
vida, en:. todas as latitudes do glo
bo. 

Nunca poderão as gerações vmdou-· 
ns aquilatar da ex·tensão dramática 
ds.queles dia.s em. que Rooc;evelt era. a 
única fôrça ca.paz de faur estacar a 
corrida ctilllinosa de uma Al-m>anha 
enca.ndedd·a pela vilania. do seu eon-

dutor-Iadrão, ladrão da honra, , da 
virtude, do patriotismo da. ci'Vlliza
çáo e da dignidade humana. 

Nenhuma. só das nossas grand-e:s 
aspirações de libem3.1de, ncissas tra
dições de grandeza., nossos anseios 
cristãos desde Catbral estariam a. 
salvo se não quizesse Deus iluminar 
a América, dando-lhe a gara.ntia des
sa centelha men•taJ. só compa . .ti.vcl ao 
sol que é· ma! 

Temos o de'VleT de tomar lembra
do o seu nome nesta A~em.bléia por
que, nem esta, n-em qualquer outra 
seria possi'v-el sem qu;;: :lo êsse homem 
houv.esse oooni:do em tempo · a férrea 
decisão de impedir que o mundo sos
sobrasse dentro· do apet1t~ insano das 
novas bestas do AP<>C8illpse-. · 
~le copiou o sentido d,:} Sermão· da. 

Montanha. lluminado d:e sabedori::s.. 
engrand.ectdo pe1a. nobrez:1. da.l.m3., e 
f.arta.l-ecido pela in-estancàvel riqueza. 
da. sua grande pátrUl,, impôs a.v mundo 
o único e verdadeiro código de .sal
vação: lutar pelo bem '!:lliversal . . 

E à testa. d-o maior, mais perfei
to e mais poderoso pO'Vo da t-erra, 
transformou a indústl'i.a da paz na. 
fornalha. rede:::l:'tora da guerra, no úni:_ 
co desejo de salvar a. htunanidade, 
sa.lvs:ndo nessa humanida..ie os pos
tuLados cristãos qu~ lhe bat..iam si
do fatores do seu própr!o esplendo-r! 

Nunca. lhe pagaremos bastante o 
ben-eficio uni-versal que fêz à. civili
zação. 

Mas, deve ser grato ao nosso cora
ção reverenciar a: sua memória, por 
pequena que seja a. eX~Pressão da nos
sa atitud-e em face do que ele mere
ce. 

Senhores Constituintes! O CriStia
nismo sabe que, depois dos santos 
xnárti=es da. Igreja, que espiritual
mente elevaram a ;ma doutrina., de
pois de todos aqueü-s que, em cir
cunstâncias mais o!l menos árduas, 
como outros ta.n.tos Cruza.dcs, defen
d-eram essa doutrina pela. fôrça. 
nenhuma. outra mll1'3.lihfl hou~. para 
u:..1 século de luz, 1u~ nla.is audacio
samente se elevasse ~ntra a cupi
dez e a. heresia. dos modem os ico
noclastas, --.. do que essa. figura. su
blime de homem, not-á.vc~ por todos 
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()& títulos e on:de num. cõr:90 flSica
Dlente mutilado o .:erebro era . um 
VUlcão de tra;balho ~ de sabedcr~. ex~ 
ploctindo para. acla.r&-, para aquecer, 
para salvar! 
· Que a sua. lembran.Ç3. seja, para os 

democratas cristãos, penhor de or
gulho santo e im-'~a.:ecível gratidão! 

-· (Muito bem; muito bem. ?a!mcs) • 

<Durcmte o discurso do Senhor 
··· ~ . Manuel Vitor, o Sr. Melo Vian!t. 

!>residente, reassume a presidên
cia.) 

O SR. CA!\D?OS VERGAL - Sr. 
· Presidente, srs. Constituintes. 

O Partido Republicano Progressis
ta. não podia deixar de trazer aquí a 
sua emocionante colaboração, nestes 
trabalhos de homenagem a · Roosevelt, 
que deixou de ser cidadão dos Esta
dos Unidos da América do Norte para. 
.ser cidadão do Universo. · 

O povo norte-americano, que consi
·dera.mos um dos principais .do mundo, 
"Pela sua alta compreensão cí~ca. pa ... 
triótica e intelectual, conduziu, por 
·quatro vêzes, o grande homem à su ... 
prema curul presidencial. 

· A Providência parece enviar, de tem
:pos em tempos, um verdadeiro missio
nário, que desma para destinos segu

:t-os e certos a história da humanidade. 
..Assim foi c;.ue surgiu Roosevelt, para 
~rer o foco mais brilhante, a bandeira. 
hiais alevantada, serviiÍdo de orien
tação à marcha de todas as nações. 

. ?an-americanista, empolgou os po
vos americanos pelo seu excelso sentl-

, menta de amizade, boa-vizinhança, e 
respeito aos paises fracos e pequenos. 
Conseguiu, portanto, a admiração e o 
coração, palpitando de alegria e re
conhecimento, . dos povos ame!'icanoa. 

Quase dezesseis anos no pOder, Roo
sevelt, longe de abastardar-se, diml
nuir-se ou corromper-se com aquêle 
poderio ilimitado, que causava ~er-

. tigens e privilégio dos Estados Unidos 
da América do Norte quanto mais 
$ubía. na escala política e cívica do 
seu pais, mais descia para se aproXi
tnar do povo e das nec~dades pú-
blicas. · 

Conquistou, por isso, não apenas a 
·amizade e a admiração, cOlllo o afe-

to das ·populações norte-americanas; 
conseguiu-o por que foi o esteio, o ba
luarte à e tôdos os anseios e espe- . 
ranças dqs trabalhadores e das clas
ses pouco abonadas. 

Pois bem: o grande cidadão foi, po
de-se dizer. o primeiro na paz e, mais 
tarde, o primeiro na guerra. 

Os Estados Unidos da América do 
Norte tornaram-se pequenos para. con
ter dentro de seus limites uma figura 
que, por direito e por conquista in
dividual, deveria pertencer ao mundo 
todo, ao universo inteiro. E ei-lo mul
tiplicando-se, .voando de uma região 
para outra, condUZindo-se de um he
misfério a. outro, levando-se de um 
continente para .outro, não apenas 
para acudir aos· problemas gra
ves do panamerlcanismo~ como, par
ticularmente, para atender, então, aos 
grandes problemas da humanidade • 

Ei-lo na Europa, Asia, Africg. e Ame
rica, em tôdos os climas, afrontando 
tôdas 9.$ intempéries, porque tinha. 
consciência de que era o maior cida
ã.ão, daquela época; necessário, indis
pensável para a reestruturação do 
mundo e salvação da Democracia. 

Hitler, na sua. loucura., na. sua me
galomania, calculava que seria fácil 
derrotar uma. nação como os Estados 
Unidos, que êle julgava soubesse ape- · 
nas fabricar enceradcras, Illáqulna.s de 
escrever e aspirado.res de pó, como 
dissera !In diversos de seus discursos. 
E' que o ditador alemão não podi111 
aqui.I:Sitar da pujança, em potencial, do 
grande povo americano e da faúlhaJ 
verdadeiramente div'...na. que ba.via. na
quele homem incomtlZ:l, invulgar, que 
era Franklin l)oo;lano Roosevelt. 

Entre as grandes ma.ra:villla.s cons
tt:uidas por êsse homem, não deve
mos esquecer as Quatro Liberdades, 
que conseguil'a.m :rangear não ape~ 
nas a admiração dos conscientes, como 
também proteger a ... -sta.bilidade mo
ral e civica. de todos os individuas, de 
todos os p~vos. Eis, .iepois, a. Cartaz 
do Atlâ.ntie~. me>numento que passou 
para a. História. e que conseguiu a a.d
miraçãó de todos os homens que se
afinam pua a construção de um mun
do novo, de um. mundo melhor. Eis. 
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ainda, em "ieguida, Delario Roosevelt 
ainda transformando o grande par
que industrial da .t:-~az, das construções 
utilitárias e humanitárias da Amé
rica. do Norte, no mai-or trabalho de 
construção belicosa, para desmantelar 
as mandlbulas imensas e crtminosas 
do ditador prussiano. Ei-lo à últi
ma hora. naquela .:m qu~ jogaras. su
prema cartada para impedir a grande 
catál:;trc.fe da terra; ei-lo no de:aa
deiro momento, em que jogou o seu. 
grande prestigio para evitar o copio
so derramamento de sangue que en-: 
volveu todo o mundo; eí-lo, portanto, 
deixando, quase que lacrimosamente, 
a bandeira da paz, para erguer as 
flâmulas da guerra, enfréntando o 
nazi-fascismo prestes a dominar e a 
calcar sob suas botas os direitos das 
nações e dos cidadãos. 

Pois bem, como cristão, Roosevelt 
deu ao mun.do as provas e a documen
tação mais rica de um espírito ama
dureci-do e altamente iluminado. Po
demos, portanto, afirmar que Delano 
Roosevelt não morreu. A terra ape
:na.. recebeu seu corpo, porque o corpo, 
efetivamente, pertencia à terra. 
Roosevelt continua vivo, vivendo na 
História, vivendo no coração de todos 
os seus contemporâneos, vivendo, como 
a. tradição mais brilhante de uma ge
ração. patt que os. pósteros possam 
reconhecer nêle a estrêla de primeira, 
gr~ndeza, na fulgurante consteiação 
dos homens públicos que ocuparam as 
mais altas posições dos Estados Uni-
dos. · · 

Eis poxque nos rellilimos hoje, or
ganizando, como um hino de glória, 
e uma marcha triunfal, o pensamen
to de todo Brasil, para cantar, com a. 
vo~ mm pura, mais sincera e mais 
patrióticas, as grandes hosa.nss em ho
menagem a êsse ·homem imortal PC'r 
todos os titulas - Franklin . Delano 
Roosevelt. (Muito bem! Mutto bem! 
Palma.s prolongadas.) 

(Sobrevem questão de ordem, a 
respeito da qual se manifestam 
vt:rios oradores, deixando de figu
rar n.a Ata, por ordem ·da Mesa 
e em virtude de deliberação da 
Assembléia, 'Disto ter versado sô
bre matéria. estranha à especial, 
objeto da convocaçlio da sessll.o.) 

O SR. PRESIDENTE Acham-sa 
sObre a Mesa duas monções e um re
querimento de preferência, que vão 
ser lidos pelo Sr. Secretário. 

O SR. LAURO LOPES (Segundo 
· Secretário. servindo como Primeiro) 
- Procede à l~itura da seguinte: -

MoÇÃO 

Na data em que transcorre o primei
ro aniversário da morte do 2Tande 
~residente Franklin Delano Roose
velt, pioneiro da democracia e da 
política de Bôa Vizinhança, que com 
tão eleva<io espírito patriótico e i)ro

funda . compre·ensão do resl)eito e so
berania das demais Nações Latino
Americanas, dirigiu o ·povo ameri
cano durante um dos períodos mais 
grav·cs para a vida da Humanidade, 
principalmente quando da guerra 
contra o nazi.;,iascismo, esta Assem
bléia Nacional Constituinte resolve 
manifestar solenemente o seu mais 
!frrme desejo de ver continuada a ,lo
litica de Bôa Vizinhança, em tão bôa 
hora iniciada p.elo grande vulto cuja 
memÓria a Nação Brasileira hoje 
:reverencia. 

A Assembléia Nacional Constituin• 
te do Brasil pensa interpretar o s~n· 
tir unânime do povo brasileiro. afir
mando que o prosseguimento da po
lítica de · Bôa ViZinhança é uma as
piração dos povos latino-3.lllericanos, 
e que tôda tentativa de" volta à po
lítica imperialista de domínio de 
mercados e de opressão dos povos só 
pode conduzirr . à qu·ebra do espíri-to 
internacional de colaboração entre as 
nações democráticas, firmado duraute 
a guerra patriótica contra as potên
cias do Ei.xo · e agora assegurado na 
Organização das Nações Unidas, fia
aora dt paz mun<lial. 

Em atenção a êsse principio, n.ós, 
1'epresentantes do povo brasileiro. à. 
Assembléia Constituinte,' ora reuni
dos em sessão solene consagrada à. 
memória do grande vulto de Franklin 
<Delano Roosevelt, solid~ ''Cl.OS 

com o nobre povo americano q!le 
tanto tem combatido pelos ideais de 
liberdade e democracia, fazemos vo
tos para ~ue sejam restituidos à ple~ 
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na sobeTania da Nação Brasileira as 
báses militares ou partes dessas ba· 
ses ainda em poder de .fôrças da 
Nação . amiga. 

Julgam assim os representantes õa. 
Nação cumprir com o seu dever de 
patriotas, .firmes no desejo que é o 
de todo o nosso povo de ver tremular 
üillca e exclusivamente em nossa 
Pátria a ban<iei:ra do Brasil. 

.Sala das Sessões, em 12 de aoril 
de 1246 . - Luiz Carlos Prestes. -
Mauricio Grabois. - Jorge Amado. 
- Caíres de Brito. - Carlos Ma
rtgheZZa. - João Amazonas. - 'i'ri
jino Correia - Joaquim B. Netto -
Alcides Saõença. - José Maria Cris
pim. - Alcedo Coutinho. - Gregr.5-
Tio Bezerra. - Agostinho de OZivei
r"'. - Claudinc José da Silva. - Os
waldo Pacheco. 

MOÇÃO 

A Assembléia Constituinte na data 
em que se comemora o primeiro ani
versãri.o da morte do grande Presi
dente Franklin Delano Roosevelt 

. propõe que fique consignado em ata 
um voto pela continuação da pr>litics. 
de harmonia e solidariedade que 
sempre vinculou à nossa Pátria a 
grande nação Norte Americana. 

Sala. das Sessões, 12 de abril de 
1946. Nereu Ramos. - Prado Xell?J· 
- A. de Souza Costa. - Accurcio 
Torres. - Bastos Tavares. - A1.Jredo 
Sá. - Antonio Feliciano. - · Cescr 
Costa. - Getulio llfoura. - Eurico 
Souza Leão. - Osvaldo Lima. -
Etelvino Lins. - Toledo Piza. - Do
Zor de Andrade. - Juvenal Silveira. 
-Benjamin Faran,. -Hamilton No
gueira. - Agostinho Monteiro. -
Melo Braga. - (assinatura ilegível). 

-=-.. Milton Campos. - José Candi.d.D 
Ferraz. - Hugo Carneiro. - Jacy 
de Figueiredo. - Ruy Santos. -
Fernando Nobrega,. - Paulo Sara
.sate. - Brochado Bocha. - Antero 
Leivas. - <assinaura ilegível. - C ar- · 
las Pinto Filho. - Jonas Corrêa. -
Celso Machado. - (assintura ilegí
vel). 
· Requeiro preferência. para a· Moção 
firmada pelo Sr. Nereu Ramos e 

. outros. 

Sala das Sessões, 12 de abril de 
1946. - Acurcio Torres. 

O SR. PRESIDENTE Peço o.os 
Srs. representantes que ocupem seus 
lugares. a fim de se proceder à vo
tação. <Pausa.) 

Os Senhores que concedem a pre
feJJência solicitada pelo . Sr. Repre
sentante Acúrcio Tôrres, queiram le
vantar-se. (Pausa.) 

Foi concedida. 
Os· Senhores que aprovam a . moção 

assinada pelos Senhores Nereu Ramos, 
Prado Kelly e outros Srs. Represen
tantes, queiram levantar-se. <Pau.srt.) 

Foi aprovada. 
O SR. CARLOS PRESTES 

(Pela ordem) - Peço verificação da 
votação. 

O SR . . ACURCIO TORRES (Pela 
ordem) - Sr. Presidente. pediria a 
V. Ex. a. considerasse o que dispõe o 
Regimento sôbre o número necessário 
para votação dos requerimentos que 
importem em homenagem, quer con
gratulatórias, quer de pesar. 

O SR. PRESIDENTE - Os reque
rimentos dessa natureza são votados 
com qualquer número. O quorum mí
nimo para funcionamento da As.-::em
bléia é de vinte Senhores Represen
tantes', tanto assim que basta para a 
prorrogação c!a sessão. · 

Vai-se proceder à verificação da vo
tação, solicitada pelo Sr. Represen
tante Carlos Prestes. 

O SR. ACURCIO TORRES Apela 
ordem) - Nêsse caso, Sr. Presidente, 
a verificação será, apenas, para cons
tatar a presença de vinte Sen...~ores 
Representantes. 

O SR. PRESIDENTE - Desde que 
estejam presentes vinte Srs. Repre
sentantes, poder-se-á proceder à vo
tação. 

O SR. ACURCIO TORRES - V • 
Ex.a. vai apenas verificar se há. núme
ro para a Casa deliberar ? 

O SR. CARLOS PRESTES (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, o Sr. Re
presentante Acurcio Torres tem tôda. 
razão: é desnecessária a verificação • 
Assim sendo, retiro o requerimento. 
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O SR. PRESIDENTE- O ilustre 
Sr. Senador Carlos Prestes desiste da. 
verificação de votação. 

Nestas concliçóes, considero apro
vada a moção assinada pelos Srs. Ne
reu Ramos, Prado Kelly e outros re
presentantes. 

O SR. CARLOS MARIGHELA -
Sr. PI'esidente, peço a palavra pela. 
()rdem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
.lavra o nobre Representante. 
i O SR. CARLOS MARIGHELA -
· (Pela. ordem) - Sr. Presidente, pedi 
a palavra apenas para observar que 
nossa moção não ficou prejudicada 
pelo fato de ter sido concedida pre
ferência para votação da que foi apre
sentada pelo nobre lfder da maioria, 
Sr. Nereu Ramos e outros ilustrados 
colegas. E isso porque a nossa, na 
parte finai, se refere às bases brasi
leiras, pedindo que aquelas que ainda 
se acham em poder de nação amiga 
- no caso a norte americana - nos 
sejam restituídas. 

Esta questão não é focalizada pela 
proposta já aprovada pela maioria. 

Pediria, pois, a V. Ex:a. submetesse 
a votos a primeira moção, a fim de 
que o plenário· a aprovasse ou rejei
tasse. 

O SR. ACURCIO TORRES - Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela or
dem. 

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

O SR. ACúRCIO TORRES (Pela or
dem) - Sr. Presidente, o que se está 
passando -;--- e alguns não querem ter 
olhos para. ver - é muito claro. A 
moção Nereu Ramos-Prado. Kelly -
chamemo-la assim - foi apresenta
da como que substituindo a resultan
te do discurso pronunciado pelo s=. 
Deputado Jorge Amado. E tanto foi 
assim - veja bem V. Ex.a, Sr. Pre
sidente, perante quem estou levan
tando a questão de ordem - tanto 
houve êsse propósito que, anunciado o 
pedido de preferência para u'a moção, 
portant<> preterindo outra, a Casa, 
apenas contra o voto da bancada co-

munista, concedeu a preferência, de
monstrando que, entre uma e outra. 
moção, preferia a dos Srs. Nereu Ra
mos e Prado Kelly. 

Isto é claro, Sr. Presidente, como 
um dia tocado de sol maravilhoso. 
Assim não entende apenas quem não 
quer ver. 

A Assembléia que aprova preferên
cia para u'a moção e, logo após, apro
va a moção, rejeita, implicitamente a 
outra, por considerar que elas se cho
cavam. E por quê procedeu dessa for
ma? Porque a primeira contém têr
mos que só serviriam para climinuir 
a homenagem que queremos prestar 
e de fato estamos prestando, ao emi
nente vulto, ·de inestimável serviços 
à humanidade que foi Franklin Dela
no Roosevelt! 

Sr. Presidente, aprovada, como foi, 
. a moção Nereu Ramos-Prado Kelly, 
. está inplicitamente rejeitada a outra! 

(Muito bem; muito bem,. Palmas). 

O SR. PRF.SIDENTE - Toman
do conhecimento da dúvida suscitada. 
e dicidindo-a, submeterei a votos a se
gunda moção. 

A preferência concede apenas an
kocedência na votação, não prejudica 
matéria correlata. 

O SR. ACúRCIO TORRES- Pe
ço a palavra pela ordem, Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE - Perdão. 
A Me.sa está decidindo,. e quando 
assim procede é soberana. 

Consideran-do o assunte> sob êste 
aspecto e fon:Ô.ulada a reclamação da. 

. bancada comunista. vou submeter à 
deliberação da Casa, a moção do Sr. 
Representante Carlos Prestes e ou· 
tros. 

Os Srs. que aprovam queiram le
vantar-se. (Pausa) • 

Foi rejeitada. 
Antes de encerrar a sessão, congra

tulo-me com a Assembléia pela jus
tíssima homenagem que prestou à 
memoria de um dos maiores vultos do 
mundo contemporâneo Franklin 
Delano Rocsevelt. 

Convoco os senhores Representa.n· 
tes para a próxima sessão, do dia. 
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22 do eorrente, cuja ordem do dia 
será a seguinte: 

Continuação da discussão única do 
requerimento n. o 16, de 1946, solici
tando seja o Ministro da Agricultur3. 
informado do grande anseio da nos
sa população rural de colaborar com 
o Poder Executivo na obra de reviv\
fícação dos nossos sertões contando 
com a garantia da mecanização da 
lavoura e de outros benefícios. 

Discussão única do requerimento 
n. 0 48, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo sôbre a apli
cação do art. 19 de Decreto-lei, que 
instituiu o FUndo Nacional de Prcr 
teção à Infância e bem assim sôbre 
os dispos:tivos da Constituição de 
1934, ·r~erentes ao assunto. 

Discussão única do requerimento 
n. o 36 de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo informações sôbre declara
ções de lueros para efeito do paga
mento do impôsto sõbre· a renda, fei
tas . por sociedades anônimas nacio
nais e estrangeiras. que exploram vá
rios serviços no território nacional. 

Discussão única do requerimento 
n. 0 22, de 1946, solicitando informa-

. ções ao Poder Executivo. por inter
médio do Ministér"lo da Justiça e Ne
gócios Interiores, sõbre pagalDento de 
gratificações a jUíZes eleitorais, nos 
Estados e aos preparadores das elei
ções de 2 de bezembro último. 

Discussão do requerimento nmne
ro 40, de 1946, pedindo se consigne 
em at.l voto àe regozijo pela chegada 
do primeiro trem, conduzindo miné
rios, a Volta Redonda. 

Discussão única ·do requerimento 
n. 0 30, .de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo informações sôbre o an
damento das realizações empreendi
das em Alagoas pela Companhia Bl
droelétrica do São Francisco, autori
zada a organizar-se pelo Decreto-lei 
n. 0 8.031, de 1945. 

Discussão única do requerimento 
n. 0 44. de 1946, solicitando sejam en
caminhados ao Poder Executivo suges
. tões sõbre medidas a serem tomadas 
para debelaçáo da crise econômica. 

Discussão única do requerimento 
n . 0 · 60. de 1946, requerendo que o Po
der Executivo informe se foram toma-

das pela Comissão de Marin.lla Mer
cante medidas proibitivas ela majora
ção de fr-etes de gêneros alimentícios. 

Discussão ún1ca au requerimento 
n.0 62. de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo sôbre as· me .. 
didas tomadas ou a ser~m tomadas 
com relação ao probiem.a. dos nossos 
transportes marítimos. 

Discussão única do requerimento 
. n.o 21, de 1946, solicitando que a Mesa 

da Assembléia oficie ao Prefeito do 
Distrito Federal, solicitando suas pro
vidências junto à administração da. 
Companhia Light and Power, a fim.. de 
que sejam tomadas várias medidas que 
beneficiem o serviço de transporte de 
passageiros de bondes. 

Discussão única do requerimento 
n.o 63, de 1946, requerendo seja suge
rido, pela Mesa ela Assembléia ao Po
der Executivo, o estudo e construção 
de duas pontes sôbre o rio São Fran
cisco; um:l. ligando J oazeiro, no Estado 
da Bahia, à Petrolina, em Pernambu
co; e outra, neste último Estado, em 
Jatinã. · 

Discussão única do requeriment~ 
n.o 46, de 1946, solicitando medidas do 
Poder Executivo tendentes a mobilizar 
todos os recursos e meios de transpor
te disponíveis nos Estados do Rio· 

· Grande do Sul, Santa Catarina e Pa
raná, para dar vasão ao escoament~ 
da safra do milho; e concessão de prio
ridade para o transporte de cereais das 
zonas produtoras aos centros consu
midores. 

Discussão única do requerimento 
n.0 42, de 1946, pedindo a interferência 
da Assembléia Constituinte junto ao 
Poder Executivo para que seja. consi
derado válido pa.ra. os próximos pleitos 
estaduais e municipais o alistamento 
-çoluntá.rio s~b o qu9.1 se realizaram as 
eleições de 2 de dezembro. · 

Discussão única do requerimento 
n. o 69, de 1946, solicitando ao POder 
Executivo a revogação do decreto que 
prorroga, por mais um ano, o mandato 
das atuais diretorias das entidades sin
dicais. 

Discussão única. do requerilllento 
n.0 73, de 1946, solicitando s.o Poder 
Executivo informações por intermédio 
do Instituto Nacional do Alcool e do 
Açúcar, qual o estoque de açúcar exis-
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tente nas usinas produtoras e no co
mércio encarregado da distribui~o. 

Discussão única do requerimento 
n. 0 65, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo a remessa, à Assembléia, do 
extrato da conta corrente do Govêrno 
Federal no Banco do Brasil, relativa. 
ao financiamento especial do algodão, 
no período de 7 de outubrc de 1944 
até a presente data, bem como do pro
cesso n.0 183-45, d~ Comissão de fi
nanciamento da Produção. 

~ DeL"Cam de comparecer 73 Se
nhores Representantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 

Cosme Ferreira. 

Pará: 

Alvaro Adolfo . 
Nelson l?arijós. 

Maranhão: 

Pereirar .Júnior. 
Luis Carvalho. 
José N-eiva. 

Piauí: 

Sigefredo Pacheco. 

Ceará: 

Frota G~ntil. 
Almeida Monte. 
Raul Barbosa. 

R. G. do Norte: 

Georgino A velino. 
Díoclécio Duarte. 
José Varela. 

. Paraíba: 

Samuel Duarte. 

Pernambuco: 

Jarbas Maranhão. 
Oscar Carneiro. 

Bahia: 

Pinto Aleixo. 
Regis Pacheco. 
Negreiros Falcão. 
Luis Barreto. 

Esp. Santo: 

Henrique de Novais. 
Vieira de Rezende. 

R. de Janeiro: 

Pereira Pinto. 
Rodrigues Seabra. 

Minas Gerais: 

Pedro Dutra. 
Joãe ~enrique. 
Cristiano !v"'~chado. 
Wellington Brandão. 
Joaquim Libâ.nio . 
José Alkmim. 
Augusto Viegas. 
Rodrigues Per eira. 
Olinto Fonseca. 

Lair Tostes. 

São Paulo: 

José Armando. 
Horãcio Laf e r. 
Lopes Ferraz. 
Honório !'.fonteiro. 

Goiás: 

?edro Ludovico. 
Caiado Godói. 

Mato Grosso: 

Argemiro Fialho. 

Paraná: 
João Aguiar. 

Santa Catarina.: 

.Aderbal Silva. · 
Altamiro Guimarães. 
Robert~ Grossembacher. 

R. G. Sul: 

Gaston Englert. 
Batista Luzardo. 

União Democrática Nacional 

Piauí: 

Adelmar Rocha. 

Ceará: 

Gentil Barreira. 
Egberto Rodrigues. 
Alencar1 Araripe. 



.. . 
. . ·· . .. . ·· :·· ' . , .. ... .. 

Sergipe: 

Leandro Maciel. 

Bahia: 

Aloisio de Carvalho. 
Jurací Magalhães. 
Otávio Mangabeira. 
Manuel Novais. 
Clemente Marian1. 
J oãc:, M-endes. 

R. de Janeiro: 

Romão Júnior. 

Minas Gerais: 

José Bonifácio. 
Lopes Cançado. 

São Paulo: 

Paulo Nogueira. 
Pünio Barreto. 

.Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 

Rui Almeida. 
Sega das Via.na. 

Minas C-erais: 

Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 

Eugo Borghi. 
Pedroso ;Júnior. 
Berta Condé. 

Par:tiào Comunista tüJ Brasil 

Distrito Federal: 

João Amazonas. 

Partido Republicano 

Minas Gerais: 

Mário Brant. 
Felipe BaJbi. 
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São Paulo: 

Altino Arantes. 

Levanta-se a sessão à.s 16 horás 
e 25 minutos. 

MOÇAO ENVIADA A :MESA PELO 
SENHOR BATISTA NETO E VARIOS 
OUTROS SENHORES REPRESEN-

TANTES 

Nós, representantes do povo brasi
leiro à Assembléia Constituinte. tes
temunhas que somos da luta que os 
Tepubiicanos espanhóis vêm ma..utendo 
para. restaurar a liberdade em sua 
pátria, luta que conta com a simpa
tia e o apôio de todos os democra
tas do mundo, vimos, nêste XV ani
versá.rio da :República. Espanhola.. 
juntar nossa homenagem às que o 
povo faz nêste dia. em demonstração 
de sua. solidari~dade com os que lu
tam pela queda de Franco e a volta 
da Espanha pars. o número das Na
·ções democráticas. 

Néste momento, como manifestação 
de nossa solidariedade - e certos de 
que exprimimos o sentir de tõda a 
Nação - declaramos o firme propó
sio de apõio à luta heróica do po
vo espanhol pelo restabelecimento, 
no mais breve · prazo possível, da. 
República e da democracia. 

Sa.l& das So...ssões, 12 de abril de 
1946. - B. Ntio. - Luiz Carlos 
Prestes. - Campos Vergal. - Café 
FilhO. (assinatura ilegivel) - Plinio 
Lemos. - Domingos Vella.Sco. -
(assinatura. ilegível) - Carlos Mari
ghella. - J.CJrge Amado. - Grego
Tio Bezerra. - Osvaldo Pachec() da· 
Silva.. - Tril/i?W Corrêa. - José 
Maria Crispim. - Agostinlz,o Olivei
ra. - AgricolCJ. Paa de Barros. -

, Clau.din:o José da Silva. - Alcedo 
C01/.tinh0. - Hamüton Nogueira. -
Olinto Alves. - Lima Co:oolcanti. 
- Severia:no Nunes. - Euseõio &
cha. - Romeu Fiori. ·- (assinatura 
ilegível). - Manuel B~..o Fonte
ftZlle. - (assinatura ilegível) - Flo
res da Cu1Ül4. - Nestor Duarte. 

A imprim.ir. 



47.a Sessão, em 22 de Abn1. de 1946 
Presidência oo Sr. Melo Viana~ Pres.iãente 

• .ÀS 14 horas 'compSil'ecem os se .. 
llhores: 

Partido Social Democrã.tico 

Acre: 

Castelo Branco. 

Amazonas: 

Alvaro Maia. 
Pereira da Silva.. 

Pará: 

João Botelho. 

Maranhão: 

Crepori Franco. 
Piauí: 

.Ar.:ia Leão. 

Ceará: 

Osvaldo Studart. 

Rio Grande do Norte: 

Val!redo Gurgel. 

Paraíba: . 
Janduí carneiro. 

Pernambuco: 
Novais Filho. 
Agamenon I-.!aga.lh2.~. 
Gercino Pontf>..s. 
Costa Porto. 
Ulisses Lins. 

Alagoas: 
Teixeira de Vasconcelos. 
Lauro Montenegro. 

· Ba·hia: 

Lauro de Freitas. 
Altamirando ReQuião. 

Euná.pio de Queiroz. 
Fróis da Mo ta. 

Espírito Santo: 
Ari Viana. 
Alvaro Castelo. 

Distrito Federal: 

José Romero. 

Rio de Janeiio: 

Alfredo Neves. 
Amaral Peixoto. 
Carlos Pinto. 
Heitor Collet. 
Acúrcio Tôrres. 

Minas Gerais: 

Melo Viana. 
Benedito Valadares. 
Pedro Dut..'"'a. 
Duque &~ Mesquita.~ 
Is&."ae) Pinheiro. 
Alf:redo Sá. 

São Paulo: 

Novell Júnior. 
Alv-es Palma. 

Goiás: 

Dã:rio Cardoso. 
Ca:ado Godói. 
Galeno ParanhüS. 

Ma r.o Grosso: 

M!l..rt!·niano Ara:t.ijc. 

Paraná.: 

'Lauro Lopes. 
Gomi Júnior 

) 

) 
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Santa Catarimt ~ 

Nereu P.amos. 
Otacllio Costa. 
Orlando Brasil. 
R~berto Grossembacher. 
Han.S Jordan. 

Rio Grande d~ Sul: 

Daniel Faraco. 
Sousa Costa.· 
Bittenccurt Azambuja. 
Glicério Alves. 
Nicolau Vergueiro. 
Mércio Teixeira. 
Herofilo .Aza.mbuja. 

União Democrática Nacional 

Amazonas: 

Severiano Nunes. 

Maranhão: 

Antenor Bogêa. 

Piauí: 

Esmarag:io de Freitas. 
:Matias Olim.pio. 
José Cândido .. 
Coelho Rodrigues. 
Plínio Pompeu. 
Edgar Arruda. 

Paraiba: 

Vergniaud Vanderlei. 
Argemiro de Figueiredo. 
João Agripino. 

Sergipe: 

Cribaldo Vieira. 

Ba.hla: 

Otã;vio Mangs.betra. 
Luis Viana. 
Dantas Júnior. 
Nestor Duarte. 
Rui Santos. 

Distrito Federal: 

Jurandir Pires. 

Minas Gerais: 

Monteiro de Castro. 
Maga.plães Pinto. 
Gabriel Passos. 

São Paulo: 
Mário Masagão. 
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Toledo Plza. 

Mato Grosso: 
Vespasiano Martlns. 

Pa.."'aD.â: 

Erasto Gaertner. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Amazonas: 
Leopoldo Neves. 

Distrito Federal: 

Benjamin Farah. 
Barreto Pinto. 

Minas Gerais: 
Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 

Guaraci Silveira. 
Eusébio Rocha. 

Partido Comunista do Brasil 

São Paulo: 

Jorge Amado. 

Partida .Republicanó 

Minas Gerais: 

Daniel Carvalho. 
FeJipe Balbi. 

Partido Republicano Progressista 

São Paulo: 

Campos Verga!. 

O SR. PRESIDENTE: - Achan
do-se presentes 9o Senhores Repre
sentantes. declaro ab~rta a sessão. 

Passa-se à leitura da ata da sessão 
. anterior: 

O SR. LAURO MONTENEGRO (3.0 

SecretáT'ic# servindo como 2. 0 ) . procede 
à leitura da ata. 

O SR. PRESID~--rE - Em dis
cussão a ata. (Pausa). 

Não havendo quem peça a pa.la.
vra 'sõbre a. ata-. encerro a sua. dls
cussão e vou submetê-la. a votos. 
(Pausa). 

Está aprovada.. 
Passa-se à leitura do eJCpediente. 
O S&. LAURO LOPES (2.0 Secre

· tãrio~ servindo .como 1.0 ) -Procede à 
leitura do seguinte 
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EXPEDIENTE 

Telegra.mas: 
Dos Professôres das Escolas Muni~ 

cipais de Maracajú, pedindo a con
sei"T:ação do Território de Ponta Porã, 
na futura Carta. Magna; e dos Ban
cários de São Paulo. sôbre a revoga
ção da lei referente ao direito de gre
ve e manutenção dêsse· direito na fu
tura lei básica. - A Comissão da 
Constituição. 

Ofícios: 
Grêmio Universitário Tobias Barreto 

- Pôrto Alegre, 18 de abril de 1946-
Exmo·. Sr. Presidente da Assembléia 
Nacional Constituinte. O Grêmio 
Universitário Tobias Barreto. entida<ie 
cultural dos universitários· da Facul
dade de Direito da Universidade de 
Pôrto Alegre, dirige-se à augusta As
sembléia Nacional Constituinte, na 
pessoa de V. Ex.a. para sugerir que 
façam parte da nossa futura Lei 
Magna, no capitulo referente à edu
cação, as medidas que enumera, por 
acreditar que elas concorr.erão para a 
maior felicidade dos brasileiros, para 
o fortalecimento da democracia nas
cente e para a. consolidação de suas 
instituições. 

São elas: 
1 - · Liberdade de ensino. 
2 - Ensino primário gratuito e 

obl'igatório. 
3 - Ensino secundário e sUJ)erior 

gratuito, condicionado ao aw:Itento das 
rendas públicas. ' · · 

4 - Tôda a empl'êsa situada fora : 
dos ·centros eScolares e onde traba
lhem mais de cinqüenta pessoas, e 
tôda. aquela. que, independente da sua 
localização, tiver ms.is de duzentos 
empr~gados, é obrigada a manter, 
pelo menos, uma e:;cola primá;ria. para 
o ensino gratuito dos empregados e 
seus filhos. 

5 - A União e os Municípios apli
carão nunca menos de dez por cen
to, e os Estad()s, Territól'ios e o Dis
trito Federal, nunca menos de vinte 
por cento, da renda resultante dos 
impostos no desenvolvimento da Edu
cação. Ao ensino nas zonas rurais 
reservará a. União no minimo vinte 

por cento da cota destinada à Edu
cação. 

6 - O incentivo ao ·fcooperativk-mo 
estudantil e a assistência ao · estudante 

. se compreendem como fatores do de-· 
senvolvimento educacional. 

7 - Os estabelecilnentos parti
culares de educação gratuita, oficial
mente idôneos, serão isentos de qual
quer tributo. 

8 -:- Sôbre livros científicos e diãá-
tices não incidirá. nenhuma. tributa
ção. 

9 - O ensino religioso será de fre
qüênCia facultativa e minú:itrado de 
acôrdo com os princípios da confisSãO 
religiosa do aluno. manifestada pelos 
pais ou responsáveis, e constituirá 
n:.a téria d<>s horários nas . escolas 
públicas pl'i.Irul.rias. secundárias, pro
fissionais e normais, bem como os 
quartéis . . 

De V. Ex.a, res}: !itosamente.· 
Paulo Brossard ·de Souza. Pinto, Pre
sidente. Guilherme Flares da 
Cunha, Secretário - A Comissão da 
Constituição. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
Nacional Constituinte: 

O Diário da Assembléiet de 9 do cor
rente em brilhante parecer relatado 
pelo deputado Daniel de Carvalho e 
firmado pelos membros da. Comissão 
de Estudos das Indicações, sôbre a 
Indicação n.0 9, de 1946. de m.i.Illlà 
autoria, parecer no qual se conclui 
pelo encaminhamento à ComiSsão de 
Investigação Econômica e Social, 
para que esta submeta. a matél'ia ao 
devido estudo. 

Como estou de pel'feito s.côrdo com 
essa solução e por se tratar de matéria. 
urgente, requeiro a V. Ex&. que, inde

pendentemente de submeter a indi-ca
ção ao plenário da Assembléia, a en
caminhe> desde logo à Comissão de In
vestigação Econômica e Social. E como 
no referido parecer, o ilustl:e relator se 
dignou formular alguns comentários 
sôbre os considerandos e as sugestões 
da !ndicação em aprêço, requeiro tam
bém a V. Ex.3 que junte àquela peça 
e.s considerações que julgo oportuno 
fazer para esclarecimento de alguns 
tópicos da mesma. 
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I 

Os comentários feitos pelo ilustre 
relator, a cuja competência rendo aqui 
minhas homenagens, revelam à pri
meira vista que S. Ex.a. se cingiu ao· 
exame da indicação apenas, não ha
vendo tomado conhecimento do d1s-

. curso em que a jUstüiquei, proferido 
em 8-3-46 e publicado no então Diário 
do Poder Legislativo de 9-3-46, pági· 
nas 348, discurso que não pude termi· 
nar por falta de tempo e ao qual in-
cai-porei, mediante pedido feito fa
lando sôbre a ata na sessão de 11-3-46, 
a conclusão publicada no mesmo Diá
rio, edição de 12-3-46, págs. 3ô4 e se
gl,lintes. 

1l:ste particular explica, a meu ver 
e em grande parte, os comentários do 
Uustre economista mineiro, naquilo em 
que parecem consignar divergências 
entre o seu e o meu modo de encarar . 
o problema focado pela indicação e as 
soluções nesta preconiZadas. 

Parece-me a mim que não há, :~.o 
menos em pontos de importância, di
vergências de caráter fundamental. E, 
assim, as considerações que faço a se
guir devem ser interpretadas como 
uma contribuição no sentido de escla
recer certos pontos onde parece haver 
controvérsia, quando, na realidade, há . 
inteira confoi-midade ou, pelo menos, 
grande semelhança de pontos de vis
ta. 

II 

Nos primeiros tópicos de seu abalisa
do parecer, o ilustre relator comenta o 
segundo considerando da indicação, 
onde se afirma que "a principal carac
terística dessa situação <a situação 
ecanômico-lfina.nceira do Pais) é o 
ctesn. vel entre o poder nominal de 
compra que proct:ra o mercado inter-
no e o volume das utilidades que 
afluem . ao mesmo mercad'o para serelll. 
vendidas", e lhe faz o seguinte repa-
ro: · 

"Ora o emprêgo, que se omitiu, 
da palavra a.propr4Ada para tra
duzir o fenômeno,. isto é, infla
ção, eVitaria a imprecisão do enun
ciado."" 

~ eVidente que S. Ex.n. ao redigtr 
essa nota, não tinha, como já a.fir-

mei, conhecimento da discm-so de 
8-3-46 a. que me referi linhas atrás. 
Nesse discurso <Diário do PÓàer Le
gisla~ivo de 9 .. 3-46, pág. 348, coluÍla 
4.a.). lago de início fiz repetidas refe
rências à inflação e apresentei mesmo 
c plano càmo de "combate à inflação". 
Porque evitei - ou. para empregar o 
térmo do parecer, omiti- o emprêgo 
da palavra em causa, ao mencionar, 
!los considerandõs da indicação, . o que 
me parecia ser a principal caracte
ríStica da situação econômico-fi.n&n
ceira de nossos dias ? Disse-o, no 
mesmo discurso, lugar citado= 

"Fala-se muito em inflação. En· 
tre economistas, o conceito dessa 
palavra. é controvertido e não é 
esta a oportunidade para abrir de
bates sôbre o conceito de inflação. 
Mas evitando esta palavra con
trovertida, eu desejaria falar aqui 
em inflação no sentido de desequi
librio. desequilíbrio no sistema de 
prêços, desequillbrio entre . o po
der nominal de compra - que . 
vai ao mercado comprar - e o vo
lume de riqueza produzida, que 
vem ao mercado para enfrentar 
êsse poder de compra.. '' (C f. D. 
P.L. 12-3, pg. 380-4.a.) 

E tanto é conhecida esta controvér
sia acêrca do conceito que o autor 
am-ericano Richal"d. Dane Skinner ao 
estudar o tema em· 1937. fê-lo em 
livro intitulado "Seven Kinds of In
flation". E é bem possível que o nú
mero de significados diferentes atribui-
dos à inflação seja maior que o c1. .. 
taõ.o por Dane Skinner ... 

O inSigne autor do parecer, em todo 
caso, concorda em que a inflação pro
duz "entre outros :nales, excesso de 
poder aquisitivo em mãos de particula
res (infla.tionary ga.p) resultante ~o 
forte desnivel entre os meios de paga
mento existentes e o volume de uti
lidades disponiveis. acarretando vio
lenta alta de prêços". Ora, os meios 
de pagamento nada mais são do que 
tnstrumentos do poder· nominal de 
compra a que alude o considerando 
comentado. 

Há, portanto. concordância no es
sencial. Inflação é sobretudo desequi-
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librio, desnível que ocasiona alta de 
prêços, como desequilíbrio e desnfvel· 
é a deflação, proceSso em que se ve
rifica o fenômeno inverso. 

Reivindico, em consequência, para. a 
indicação, o haver colocado o problema 
em seus justo têrmos, sem imprecisão de 
linguagem, ao menos nêste ponto. E 
contitnuo a sustentar que, exatamen
te por se haver evitado o emprêgo do 
têrmo inflação; mais preciso se tor
nou o enunciado do considerando co
mentado inicialmente pelo Sr. Daniel 
de Carvalho. 

m 
Mais adiante, em seu douto parecer, 

o nobre deputado por Minas Gerais 
afirma não se lhe afigurar indubitável 
que "somente uma produção maior 
pode resolver tão grave problema•· 
como afirmei noutro . considerando da 
indicação. 

Vale repetir aqui, na íntegra, o consi
derando que apenas em parte foi 
transcrito no parecer: 

"Considerando que somente uma 
produção maior pode resolver tão 
grave problema e que, enquanto 
tal produção não fôr atingida. tô
dos os meios devem ser usados 
para ajustar o poder nominal de 
compra às possibilidades reais do 
mercado:" 

Não desconhece, por certo, o nobre 
relator que, após instalado um proces
so de inflação, com salários e outras 
expressões do poder aquisitivo reajus
tadas à nova situação, não se pode 
pensar em restabelecer, para o poder 
nominal · da compra, o volume ante
rior, quando muito, pode-se tentar,. 
com algum êxito, restringir um pouco 
o volume atual e sobretudo evitar que 
continue a expandir-se. As medidas 
tomadas com êsse objetivo, embora. 
{)portunas e necessárias, não resolvem 
o problema.. A solução real só pode 
Vir, por conseguinte, do aumento da 
produção. 

1::: o que, aliâs, reconhece o p~óprlo 
Parecer, quando linhas adiante, de
clara: 

"Parece-me que no binômio pro
dução-transporte estará. a. chave 

do angustiante problema do mo
mento." 

e ainda quando aconselha a que se 
procure "em primeiro lugar o aumen
to da produção e a regularização da 
distribuição de artigos indispensáveis 
à. vida do povo. " 
~ que o têrmo "produção" 1nclu1 

também, quando mencionado em 
sentido ge!"al, a produção dos "serviços 
de transporte". Afigura-se-me evi
dente e, portanto, embora. o comen-

. tário possa dar idéia de uma discor
dância entre os autores da indicação 
e do parecer, tal discordância. nao 
existe, como ficou demonstrado. 

O ilustre economista quis, ao que 
suponho, acentuar a importância das 
medidas de ordem financeira reque
ridas ,Para. entrentar a realidade atual. 
Mas essa importância está expressa
mente reconhec:da em tôda a indica
ção e mesmo no próprio considerando 
comenta-do, o qual, conforme trans
crição feita a.cima, àiz em sua parte 
final: " enquanto tal produção não fôr 
atingida, todos os meios devem ser 
usados para ajustar o poder nominal 
de compra às possibilida4es reais do 
merca<lo". 

Diz ainda o parecer, a. respeito ciêsse 
considerando: 

"Assim, o problema, delicado e 
complexo, está a exigir um plano 
orgânico de ação, uno nas suas 
diretrizes, múltiplo nas suas for
mas, abrangendo varios setores de 
n os s a vida econômica e finan
ceira." 

Data vênia, nã9 foi ~utra coisa o 
que, com menor brilho mas igual con
vicção, sustentei na conclusão do meu 
discurso de 8-3-46, transcrito no Diário 
do Poder L~gislat7?JO, de 12-3-46, pá
gina 364, coluna 4.a.: 

"IllSisto, porém, num ponto: .de 
pouco nos valerá tomar uma ou 
outra medida isolada, como pouco 
adianta, em um navio, que faz 
água, calafetar apenas algumas 
aberturas. E' indispensável um 
plano de conjunto. um plano com 
.. coesão interna" como diria Ca.ssel. 
E, a meu ver, os seis grupos de 
m-edidas propostos, sem prejuízo 
de que outras se venham a re-
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() pensamento da indicação não é 
-diferente''. 

Concordo com o comentário, nos 
têrmos porém das considerações que 
fiz a respeito, transcritas no Diário do 
Poder Legislativo de 12-3-46, págin~ 
364-5, colunas 4.~ e 1.11

: 

u A congelação de ren'Climentos 
excessivos já teve seus precedentes 
nos impostos sõbre lucros extra
ordinários e na: subscrição com
pulsória de obrigações de guerra. 
Propõe-se dar à idéia maior ex
tensão, f a z e n d o com que uma 
parte maior dos créditos exceden
·tes de certo limite seja retida, para 
evitar venha concorrer no mercado, 
na compr'l de nossa diminuta pro
dução, ou estimular o emprêgo de 
meios produtivos em luxo e con
fôrto dispensáveis nesta bora . . , 

"As somas congeladas não rece
beriam, evidentemente, novo em
prêgo, senão em casos especifica
dos, para inversão em empreendi
mentos que Viessem acrescer, de 
imediato, o volume de bens pro
duzidos, ou na. importação de mer
cadorias - sobretudo b e n s de 
produção - dentro de um plano 
inteligente de aproveitamento de 
nossas -disponibilidades no e.~
terior." 

E permito-me aludir aqui à sugestão 
feita no sentido de auxiliar a réstriç§.o 
do poder nominal de compra, mediante 
a substituição de parte do papel moeda 
em cireulação por moedas de ouro, 
cunhadas na. base de um valor facial 
.sensivelmente superior ac valor real 
do conteúdo metálico, sugestão esta 
também constante do Diário do Poder 
Legislativo já referido, pág. 365, 1.e 
-coluna. Como ali se mencionGu essa 
substituição · operaTia em ::> e n ti d o 
· g u a 1 ao do congelamento, dado 
que as moedas de olll'o ci:reUlara.m. 
com· velocidade diminuta ou mesmo 
nula, pela forte inclinação que se faria 
sentir, no público. para. entesomâ-las 
em certa quantlàade. 

Estas, Sr. Presidente, as considera
ções que me pareceu oportuno fazer à 
.margem do douto parecer do Sr. Da
.niel de Carvalho, a. quem sou muito 

grato pela . atenção dispensada .o meu 
modesto trabalho. 

Creio que elas contribuirão para que 
o brilhante documento produzido por 
S. Ex.11 preencha plenamente suas fi
nalid!!ldes, entre as quais se devem 
induir, por certo, as de facilitar à Co
missão de Investigação Econômica e . 
Social o estudo das medidas propostas 
em minha indicação. 

Sala. das Sessões. 22 de abril de 194:6. 
- Daniel Faraco. -· Deferido. 

• Sugestões: 
De· Alfredo Paiva e outros à futura 

lei básica; 
Da. "Loja Acácia!', de NiteTói, Es

tado do Rio, à. futura Carta Magna; 
De Alvaro de Brito, Presidente do 

Centro Espírita "Paulo de Tasso", de 
Três Pontas, à futura lei básica; 

De Dalisan De Santi e outros à 
futura Carta Magna. - A Comissão 
da Constituição. 

INDICAÇÃO N . 0 451 DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo me
didas que determinem a imediata 
suspensão das ações de clespejo 
contra hotéis; a proibição de de-
171.0lições de prédios que · estejam 
servindo de hotéis; e outros. 

Sr. Presidente: 

Considerando: 
1) que de três anos a. esta parte 

se vem verificando, no comércio ho
teleiro de tôdas as -grandes cidades 
brasileiras, especialmente em a Ca
pital paulista, interminável e grave 
crise de acomodação, preju<ticando o 
desenvolvimento sempre crescente e 
a gradativa normalização do turismo 
nacional e estrangeiro daquela ca-· 
pital; 

2) que se verüica contínua redução 
de hotéis populares, e <:onstrução ape
nas de hotéis ·de luxo, causando êsse 
sistema sérios prejuízos às classes mé
dias e proletária, criando, destarte, 
privilégio inconcebível para a classe 
abastada; 

3) que grandes hotéis populares; 
neste período gravissimo de habitação, 
foram tra.nsfonna:dos, pelos poderes 
públicos, em repartições federais, es
taduais ou mtmicipais, como sucedeu 
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com o "Suiço" o "Regina", o Rex" 
o "Teminus'' e outros; 

4) ·que muitos outros hotéis, · de 
1gual categ<>ria ou pouco inferiores· 
estão ameaçados de fechamento, por
que os proprietários dos respectivos 
prédios o destinam à demolição, a 
fim de construirem apartamentos de 
luxo em seu lugar, estando· correndo 
êsse risco hotéis como "Astória", o 
Paissandu", o •lcarlton" e outros; 

5) que é desesperador e vergorU1oso 
o problema. da habitação em todos os 
grandes centros, marcadamente em 
São Paulo e no Rio de Janeiro, onde 
a febre das demolições atirou na rua 
inúmeras familias, passando a conse
cução dum apartamento ou dum sim
ples quarto Cpara não se falar em 
casa!) motivo para desesperar o me
lhor dos cristãos; 

6) que é ·indispensável a intervenção 
.do Estado. na estimulação da indús
tria. hoteleira, a fim dé que esta pro
porcione hospedagem condigna às 
classes média e proletária, proibindo 
simultâneamente o Estado a ação ne
fasta e anti-popular dos grandes pro
prietários de prédios, em que funcio
nam hotéis, grandes proprietários 
êsses que objetivam exclusivamente 
o seu próprio benefício, indiferentes 
à situação angustiosa de habitação; 

Requeiro, por intermédio da dignfs-
. sima mesa, consultada a ~sembléia, 
se solicitem em caráter de urgência, 
do Poder Executivo as seguintes medi
das acauteladoras ao bem estar pú
blico: 

1.&) determine a suspensão imedia~ 
ta das ações de despejo em curso con
tra hotéis, pelo prazo de dois anos; 

2.&) ordene a proibição de demoli
ções de prédios que estejam servindo 
de hotéis, durante o mesmo prazo; 

3.&) suspenda a tra.nsforma.ção ele 
hotéis em estabelecimentos públicos, 
pelo mesmo espa90 de tempo. 

Sala das Sessões, 22-4-946 - Cam
pos Vergal. 

- .A imprimir. 

REQ"C'ERRMENTO N.0 98, DE 1946 

Solicita ao Poder Executivo in
formações deta.lha.das s6bre a 
construção de u.ma. ponte de ci
mento armado sóbre o rio J apara.~ 
tuba-Mirim, no lugar denomina
do "Salinas''~ no Estado de Ser
gipe. 

Peço à Mesa que obtenha do Poder 
Executivo, por intermédio do Ministé
rio da Viação, as informações abaixe·: 

a) se a União já concluiu as obras 
de construção de uma pot:.te de cimen
t'"' armado sôbre o rio Japaratuba-mi
rim, no lugar denominado llSallnas·', 
no Estado de Sergipe; 

b) em quanto foi orçada. e a des
peza já realizada ~om a dita ponte; 

c) qual a Repartição ou Departa
ment... Público que realizou ou esta 
realizando a obra e os canais pel·:>S 
quais tem sido a mesma custeada; 

à) caso já esteja concluída, se já 
está. . entregue ao trãfego público; 

e) se a construção é de alçapão e, 
caso co~trário, se impossibilita ou di
ficulta a ·navegação; 

f) qual o plano ou objetivos que de
terminaram a construção da mencio-
nada ponte; -

g) se há estrada de rodagem cons
truida ou iniciada, constante de plan() 
rodoviário, que determinasse tal cons-
trução. , 

Justi!itxu;ão 

O rio Japaratuba.-mirun atravessa 
a zona mais rica do Estadu de Ser
gipe. ~ nravegavel até o pôrto da c.i
dade de seu nome, aonde vão ter em
barcações a vela de t1in ta tonelada~. 
qu~ transportam os produtos do vale 
para a Capital do Estado. O Govêmo 
Federal está construindo sõbre êle no 
lugat denominado · "Salinas", Wna. 
ponte de cime!lto armado, em f'...agran
te desrespeito ao Código de Aguas. 
Não consta haja qualquer plano ro. 
do viário que exigisse sua construção. 
Mesmo porque a natureza. dos vastos 
ba.ixios inundado~ durante oito meses 
todos os anos, invariavein:iente, d~ 
ma~daria. somas vultuosas, in~ompa
tivelS com as escassas economias do 
Estado, sobretudo quando não bá um 
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obje:tivo sério a reeJa.Jxu'í -la. ..:~. é .por
que dita ·.~ente atende a .interêsses in~ 
confessáveis, particularissimos, an ~-=!
trimento da economia do Estado, que 
pensamos se faça. mistél OUvir O Po· 
der Executivo, para que se pronun.c'~ 
b. respeito, esclarecendo o povo através 
dos seus representantes nesta Assem~ 
ble.&.a. 

Sala das Sessões da Assembléia Le
gislativa, em 22 ·de abril de 1946. 
Heribalào Vieira. 

- A imprimir. 

; REQUERIMENTO N. 0 99, DE 194-6 

Requer intorrna.ções do Poder 
Executivo sôbre as prcmidéncias 
tomadas para execução do Decre
to n. c 7. 960, ele 1945, que._ dispõe 
sõbre a manutenÇão de médicos 
nos Municípios em. que não haja 
facultativos exercendo clínica 
PQ!ticular. 

Num dos últimos congressos médi
cos sindicalistas, realizados rio Rio. 
no fim do ano de · ·44: ou camêço do 
ano passado -:- não me lembro bem 
- a delegação da Bahia, por pro
posta minha.. defendeu .a tese da ne
cessida-d-e da. fixação pelo Estado, de 
médicos, nas loca.li'<iades, principal
mente nordestinas, ande · êle.S não 
existem. Em abril do mesmo a.no 

por coinci-dência de pensamento 
ou por a.tenmmento à sugestão feita 
- publioca.va o Mmistério "do Traba
lho um ante-projeto de lei no mes
mo sent:i.do. Meses depo1s, em ju
lho - desoonheeen•d<> ainda -o es
bôço oficial - voltava eu à carga, 
na Congresso Brasilel:ro dos Proble
mas Médi~Sociais do Após-Guerra, 
realizado na Bahia, C()Dl uma. tese 
on:de dizia: 

'"Temos d·e olhar para as looa.li-da
d~ onde a cJ.i:J.ica. civil não é possí
vel no mom-ento. Há l:oca.lida.dés e lo
ca-lidades no Nordeste Brasil-eiro, ande 
as populações viveu à mercé do char
la.ta.nismo. São po~ões po~~ onde 
o médico chegando teria de ser mais 
um miserável. E a.:f só oa:be uma. 
providêD.cia. ao poder públieo: mna 
tentativa de socialização. Claro que 

a socialização vertia-dei.~. completa., 
não é possível, embora ideal. Seria 
um êrro qu~rer realizá-la, qua.n<io 
não temos socializada. a produção. 
Mas nas soluções J>arciais a serem 
tentadas, teremos de olhar para o 
exemplo vind-o dos países onde já se 
a tentou ou se a realiza com êxito. A 
assistência médica tem que ser de
ver do E:;tado, e não se cumpre uni 
dev.er com a medicina individualista 
que se verifica entre nós. A. condi
ção de caçadO!' d-e doentes nos faz 
buscar os que pagam, fugindo aos 
que não remunerain. ~ um fenô
me·no na.turalíssimo. T~tar outra 
coisa, seria submeter-se à vida de 
miséria aind·a maior. A assistência 
verdadeira, como a medicina ver-da
deira, seriam aquelas indeterminadas 
no que se referem a pessoas: uma 
medicina para. todcxs, com diagnóstico 
pre-coce e tratamento o mais rápido 

· e mais eficiente. E esta poder-&e~ia. 
praticá-la nos lugares ond-e a. arte 
de curar ainda não chegou. Não 
com médicos mal remunerados, em 
postes mal aparelhados; mas com 
médicos em con.dições de realizar 
um:a medicina una, perfeita, d-e re
sultados. 

Em uma reunião do Sindicato dos 
. Médicos da Bàrua, tive a. oportuni

da:de de enunciar o meu ponto· de 
vista, com aplauso de várioo colegas 
que conhecem, como eu, os problemas 
do Interior. O Estado ou a União 
prepararia, sob o contrôle de repl. < .. 
tição central, esta assistência. ·.··_:.e
pararia o profissional, levanoà\~ · em 
cor..ta., até certa l)onto, a z<ma a que 
êle ia se dirigir. E: ali instalaria. um 
pôsto mais ou menos completo, per
mitindo radioscopias, análises. uma 
cirurgia de urgincia, pôsto entroc:&do 
c-om um hospital regional. Dois ou 
~rês profissionais em cg.cia. unidade, 'X:. 

mais, de acôrdo com a população e 
o estado sanitário da zona. Distri
buição de serviço. Atendimento in
d-eterminado a tôdas as pessoas. 
Daquelas, porém, em condições ·de 
remunerar, o Estado cob:-aria uma. 
taxa pelo serviço que reverteria para 
o profissional, e que teria assim: me-
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lhorado o seu salário, na forma de 
.. ootas. O médico passaria a um ver

da:d·eiro · tt"a~balhador da saúde do 
povo. E · realiZaria palestras . e tra
çaria planos de saneamento. E te
na, de quatro e-m quatro meses, o 
direito a férias de vinte dias na ca
pital. Esta.mos certos de que, algum 
tempo d·epois rl·e funcionar um pôsto 
assim , as condições econômicas da 
terra s·eriam. outras e a. educação da 
gente também. Acostumava-se o 
povo ao médico, o homem tornar-se
ia. higido e teria m-elhor rendimento 
o .seu trabalho. Clínicos civis ten
tariam então aí a concorrência com 
os profissionais do Estado. e chegaria 
a épccs. em que êstes ·sairiam pa.ra 
a realização d-e traba.lho idêntico em 
outro.3 pontos, já que cumprida ali a 
sua tarefa." 

O ante-?,rojeto oficial, aliás, rece
beu o apóio de algumas organizações 

- de classe e d-e associações culturais. 
Uma delas lembrou ~~a necessidade d'e 
-completar a assistênci2.. médica que 
por êsse meio s-e levará. à.S popula
ções interiores, com a assistência 
"farmacêutica e odontológica., por 
.igual imprescincliveis. " 

E e e ploeno acôrdo. 

~i publicado, então, em setembro 
do ano pas~·ado, o Decreto-lei nú
m..ero 7. 950, de 18 do mesmo mês, que 
"dispõe sôbre .a manutenção de mé
dic()S nos Mun-icípios em que não 
haja facultativos exercendo clinica. 
particular" e que estabelece no seu 
art. 3. 0 : 

"Os Estados dev·erão dentro do 
prazo de seis meses da publica
ção do presente Decreto-lei, to
mar as medidas nooessária.s à sua 
execução ... 

Acontece, porém, que nada foi fei
to até hoje. A lei continua apenas 
no papel - como +.antas outras, -
enqua.nto milhares de brasileiros, 
môrm.ente nord-estin-os, vivem no ser
tão a vi~a mais miserável, a mel"Cê 
dss endemias rurais, sem educação 
samtária, sem noc;ões de bigioene, os 
filhos morren~o antes do primeiro 

ano de vida, reduzidissimo o seu va
lor econômico . 

Isto pôsto: 
Requei.To à Mesa, que, ouvida a 

Assembléia, sejam solicitadas infor ... 
mações ao Poder Exêcutivo, sôõre 
quais as providências tomadas para 
execzu;ão do Decreto-lei n. 0 7. 960, 
sugerindo-lhe ainda o apóio impres
cindível da vnião e de Institutos de 
Aposentadorias e Pensões, para tra
çar e a execução de um plano que 
é. em verdade, c!e recuperação para 
a viela e para· o trabalho de enorme 
parte de nossa população rural. 

Sala. dars Sessões, 22 de abril de 
1946. - Rui Santos. 

- A imprimir. 

REQUEP.IMENl'O N.0 101, DE 1946 

Requer intermação do PorlP.r 
Executivo .sôbre as razões por que 
até esta data não foi baixado o 
.Regulamento d,a E .F. c. B.. bem 
como as tabelas numéricas refe- -
rentes ao seu pessoal mensalista 
e diarista. 

Constderando que os empregados :h 
E. F. C. B. têm repetidas. vêzes ma
nifestado o desejo de ver baixado 
o regulàmento do seu pessoal, a se
melhànça do que já existem para ou
tras autarquias; 

considerando que pelo Decreto-lei 
n.0 3.31>6, de 24 de maio de 1941, a Es
trada de Ferro constituiu-se em au~ 
t&rquia, tendo os antigos funcionários 
efetivos, continuado com a situação 
regulada pelo Estatuto dos Funcioná
ros Públicos integrando quadro à p!l.l"
te que se vai extinguindo progress~va
mente; 

COnsiderando que os extranumerá
. rios passaram a condição de emprega

dos da referida. autarquia; 

Considerando que no Decreto-lei 
n.0 3.306, de 24-5-41, ficou estabeleci~ 
do seria expedido com cio Regulamen
to do ~ssoal da E.F. C.B." <art. 12): 

COns1derand<> que os direitos e de
veres dos empregados da. autarquia de~ 
veriam ser definidos no referido Re- . 
gula.mento do Pessoal o que até hoje 
não se verificou; 
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cOnsiderando que o artigo 11 do ji 
citado Decreto-lei determina expres
~amente a existência de tabelas nu
méricas aprovadas pelo Presidente d::?. 
República o que até hoje não se con
cretizou; 

Considerando que o D.A.S.P., quan
do elaborou o projeto de regulamento 
do Pessoal da Estrada de Ferro da. 
Central do Brasil, projetou, igualmen
te. as tabelas numéricas, que também 
.!foram objeto de discussão, não se 
:tendo chegado a uma conclusão. 
! .considerando que da data d0 já 
citado diploma legal que estabeleceu 
as con-dições acima referidas até hoje, 
já decorreram cerca de 5 anos; 

Requeremos à Mesá, deppis de ouvida 
a casa. solicite ao Poder Executivo as 
seguintes informações: 

a) As razões por que até esta data 
não foi ainda baixa-do o Regulament(, 
do Pessoal da E. F. C. B. ; 

b) Per que motivo as tab~las numé
ncas referentes ao pessoal mensalista 
e diarista "~nda não foram baixa-das. 

Sala das Sessões, 22 de abril de 1946. 
- Euzeõio Rocha. - José d.e Segad.as 
Viana. - Manoel Benício Fontenelli 
- Antônio Silva. - Leopoldo Nunes. 
- Ezequiel d.a Silva Mendes. 

- A imprimir. 

O SR. PRESIDENTE - Tenho sõ
bre a Mesa dois requerimentos da Co
missão da. Ccnstituição, versando ma
téria essencialmente urgente, motivo 
por que irei submetê-los à Assembleia 
logo no comêço da hora do Expedie:l
te. São os seguintes: 

Requeiro -a imediata discussão e 
a votação, por preferência, do pe
dido de prorrogação por 15 <qtü~
ze) dias, do prazo de que trata o 
artigo 22, § 5.0 do Regimento, 
apresentado ' pela Comissão da 
Constituição. 

Sala das Sessões. em 15 de abril 
de 1946. - Nereu .Ramos, Presi
dente da Comissão da Constitui
-;ão. 

De acôrdo com a deliberação 
unânime da Comissão da C~nsti
tuic;ão, requeiro a Vossa. Exce
lência que se digne sub~ter à 
AssElllbléia Constituinte o pedido 
de prorrogação por 15 dias do pra-

zo de que trata o artigo 22. § 5.• 
do Regimento. Sala das Comis
sões, em 15 de baril de 1946. -
Nereu .Ramos, Presidente da co .. 
misão da Constituição. 

O SR. BARRETO PINTO- Senhor 
Presidente, peço a palavra, pela or
dem. 

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

O SR. BARRETO PINTO (Pela 
ordem) C*) - Sr. Presidente, depoi:S 
de uma semana de penitência e je
jum- mas jejum verdad.:iro, em que 
só tiv.emos peixe pelo "câmbio negro• 
e em que faltaram, como já vem fal
tando há muito tempo, a água, o lei· 
te e a carne ~ encontramo·nos, ~lv

vamente, hoje,· reunidos, para pros
seguimento dos nossos trabalhos. 

Acaba V. Ex.a. de anunciar à Casa 
requ=rimento; firmado pelo honrado 
líder da maioria, em que se pede jus
tamente aquilo que eu já havia pedi
do e previsto desde o dia 13, isto é, 
o prazo de 15 dias, aliás nos têrmos . 
de nosso . Regimento, em prorrogação 
ao concedido aos trabalhos da C~ 
são da Constituição. 

Tenho três questões a formular. .h 
primeira é a seguinte: Segundo apren
di no meu latim. prorrogatio, prorro
gationis, é aquilo que não t ·2m solução 
de continuidade. Ora, o prazo da Co
missão terminou no dia 15; êsse pra
zo começa. a ser contado do dia 15 ? 
Depois, desejo· saber: a Ccmissão fêz 
acompanhar seu requerimento de al
gum subsidio, elem.:nto, documento, 
que justifique a concessão do prazo 
pela ãssembléia ? Por último, indago, 
embora sõbre êste ponto pareça não 
existir dúvida: pelo Regimento. a 
preferência· ou a urgência. admite dis
cussão? 

São · as perguntas. que, tendo soli
Citado a palavra pela. ordem, dirijo a 
V. Ex.a para que m'as responda com 
a sua habitual gentileza. 

O SR. PRESIDENTE - O se
nhor Deputaltio Barreto Pinto, pela 

(•) - Não foi revisto pelo orador. 
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orde:n solicita da. Mesa. resposta. a 
três indagações. 

A primeira, com referência ao 
momento a pa_..-fu' do . qual devera 
ser oontada a prorrogação pedida 
pela Comissão. 
. A Mesa atigura.-se que ê5se pra2o 
terá de ser conta'à.o do insta:nte em 
que a Assembléia o conceder; foi 
requerido no momen·to pró.prio, mas 
a Assembléia só agora se reuniu. 
Segu.n·do velho principio de Direito, 
o obstáculo não pode prejudicar a 
parte que solicita. 

Quanto à segunda pergunta: quais 
os d<>eumentos que acompaliharam o 
requerimento, informo que, a não ser 
os r-equerimentcs não f-oi enviado à . 
Mesa qualquer documento relativo à 
matéria. Quanto a saber se, pelo 
Regimento, é> r.~"'iis.sivel a discussão 
do requeril]lento, comunico ao oo
br. Representante que os requeri
m-entoo de urgência e de prelferência 
não admitem discussão. 

O SR. ~ PINTO - Pela 
ordem> - Sr. Presidente, volto · à 
Tnbtm.a para ·falar sõbre a decisão 
de V. Ex.u., que me cu.mpre aca
ta:r. 

Desejo, entretanto-, solicitar-lhe 
que, com o seu espilito liberal, re
consi!dee essa deeisão, tendo em 
vista oo precedentes, reconh·ecendo
me o direito de encaminhar a dis
cussão do requerimento, uma vez 
ooncectida.s a urgência e a pre!-e-
~cia. ' 

O que desejo é o seguinte: que 
V. Ex.a me permita fazer a.Jgumas 
coi:sideraÇÕeS em tôrno do assunto 
da prorro.gaçã.o, de zcôrdo oom o 
que faculta o Regimento, que não 
tenho em má<ls, mas que· tem dis
positivo ·claro e decisivo nesse sen-
üdo. · 

o SR.. ~ -"-- Talvez · 
eu não tenha. si'Cio ba.stan te claro 

. nas minhas pa:la.vras.. fazendo-me 
COIIl!Pl"een<i~r. 

Pretendi si..:,cnificar que os dois" re
querime:ntos preliminares - · o de 
urgência e o de ·preferenda - não 
admitem a discussão, nem o enca
minhamento de votação. Quanto ao 
de prôrrog~ do prazo - se a. 

Assembléia 'coneed.er a . 'Ul'glência. e 
a preferência. - entrará. em dis
cussão ·podenoo, sôbre êle, manif~ 
tar-se a Assemb~. · · 

Prelimina.rÍnen-te, portanto, vamos 
àJeliberar a respeito da urgência e 
da preferência requeridas pelo Pre
sidente da Comissão da Constitui
ção. 

O SR. BA.RIR.ETO Pn-n'O 
Pa:rece-me, Sr. Presidente, que o re
qt:erimento ainda <ão pode ser sub
metido à Assembléia, porque o pa
ráoarafo que autoriza a prorrog.a.çá(} 
do prazo, diz: "a juizo da Assem
bléia,.; conforme esta·mos vendo, na 
Casa não se ~ncontram, no momento, 
os 165 Senhores Rel)resentan·tes, ne
cessá.rios a êsse pronunciam-ento. 

O SR.. PRFStDENTE . ~ V<>SSa. 
Excelência tem razão: estão presen
tes, apenas, 15ü Senhores R~resen
tantes. 

Nessas condições, logo que h_aja 
número, procederei. à · votação do 
requerimento de urgên-cia e de pre
f-erência. 

Tem a palavra o Sr. Juraodir Pi
res, orador inscrito para fala~ sôbre 
matéria constitucional. 

O SR. JURANDIR PIRES (*) Sr. 
Presidente, ocupou esta . tribuna o 
ilustre Deputado por São Paulo, Pro
fessor Mário .Mazagão, para lêr uma 
carta. do Sr. Sampaio Dória, relativa. 
aos prazos dos mandatos, tanto da 
Câ.Inara dos Srs. Deputados. como elo 
Sr ~ Presidente da República. 

Trata-se, evidentemente; de assun
to dos mais palpitantes e, talvez, fun
damental para o perfeito equillbrio 
de nossa. formação politica. que tem 
sofrido, através dos anos, os mais ·sé
rios contrastes, pela hipertrofia. con
tinu.a do Poder Executivo. 

Preümina.rmente, cabe tecer algu
mas considerações em tomo do concei
to jurídico exposto por S.' Ex.a. O Se
nhor Sampaio Dória · voltela sôbre a 
matéria demoru-trando a leveza do seu 
raciocinio e argwnentando - por as
sim dlzer- segundo os metodos for
mais de outros pensadores, para che
gar, á conclusão de que nos mandatos 

(*) -Não foi reVisto pelo oi-ador. 
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eurtos da Cã.mara dos Deputados re
.side a segurança da democrac1a.. 

Claro que S . Ex.a raciociDa. com a 
subti!c:za dos juristas parados ainda 
.na Idade Média, independentes á mar
cha constante da evolução social, parzs. 
atribuir á certeza do prazo de renova
ção parlamentar a segurança da re
presentação do povo nas decisões a 
respeito da vida poütica do :p~. 

Ao contrário. foram as ditaduras do 
Executivo aqUilo que a realidade sem
pre mostrou, tanto no BrasU como em 
tódas as partes do mundo. E o próprio 
Sr. Srunpalo Dória, que fala em dete~ 
sn. dn ordem democratica é o autor do 
a.to ndlctonal que serviu de justifica
Uva, neste Pnrlam.ento, para concede 
se no Executivo a faculdade de expe
dlr <1ccrctos-1eis. E a carta do ·SI. 
SamJ;nlo Dória acusa, por anteçipa ... 
ç~o. uos representantes do povo, l~m
brn.ncto que estão em choque os sems 
lntcre.ascs. Devolvo a S . .Ex.a a dese
lcRtmtc tnsinuação ~m que nos alve
Jou ~ t2cc1aro que não só sou partida. ... 
rio elos numdatos longos na Câmara 
dos Ocputo.dos, como vou mais .longe 
o.indn: não propencto para a coinCl
dOnc::l. dos mandatos, porque o único 
poder real numa nação democrática é 
n. CO.mara dos Deputados~ 

Mlrabea u. certa vez, respondendo a 
Y.lmO. insinuação que' o Poder Executi
vo tn.z1a à Assembléia ConstitUinte da. 
Fro.nçn, declarou: "Senhores. o que 
acn.bo.!s de ouvir poderia ser a salva
çrto da. pátria, se não fossem sempre 
pcrl~oso.s as promessas do despotismo. 
Quo 1ns1nuante clitadura é esta:. a 
v1oli\~í\.o cio templo nacional para or
dcnr\r que sejais felizes? Quem vos 
dltou CS3o. lei? O vosso mandatS.rio, 
aqntHc que deveria. receber de vós, de · 
nOs, senhores, que estamos investidos 
do um snccrdOcio politico inviolável?'' 

Investido dêsse sacerdócio político 
só o Pnrtido Naciohal, representante 
de todns as correntes · politieas, pode .. 
rA traçar norma.s à vida nacional, 
porque só ~le é c-d.paz de conciliar as 
correntes antagônicas que se chocam 
no cenó.tio da. vida pública. O Presi
dt\1\ta da. República, eleito por sufrá
a1o universal não expriine senão a 
fa.ccAo vencedora nos embates das ur-

nas, enquanto a Assembléia Nacional 
Constituinte representa todas as cor
rentés ponderáveis da opinião p\toli-
ca. · 

Assim sendo, justo seria que os 
mandatos parlamentares f()ssem mais 
longos do que o do Presidente da Re
pública ou, no mínimo, com êle con-· 
incidissem. 

Re.almente, só bS. um poder, que é 
o Parlamento Na.cional, 1:: êle :quem 
dita as leis, traça q.s normas e deter
r::li.na o ritmo de funcionamento da 
'\ida política do pais. Cabe ao Exe
cutivo cumprir as ordens do Parla
Inento. Aquela velha formula do 
equilíbrio e da independência dos po
deres já caiu deante do conceito da 
realidade científica da ligação das fôr
ças para realização de ur.na co~tru
ção efetiva. Não é possivel. Senhores 
Representantes, que se não atenda à. 
necessi-dade da amplia<}ão dos manda
tos parlamentares, pelo menos até o 
limite daqueles que representam o 
Executivo, para que a. caixa dos fa
vores e a. máquina eleitoral que a 
lubrifica não tomem uma farça tôda. 

. a eclosão democ!'ática. que abalou o 
pais. 

O Sr. Sampaio Dória. apresenta-se 
como Ulll escolástico evoluído através 
os séculos nas antologias üogmáticas, 
mas não compreende que o cenário do 

· mundo de hoje não mais per:rr.ite as -
construções subjetivas independentes 
da apreciação dos materiais objeti
vos da realldad~ conteporànea. 

Através os sêeulos, tivemos o e'ltem
plo no laboratório político da Repú
blica e em toda nossa história de
mocrática: o Poder Executivo donúna 
o Legislativo pela maior extençâo de 
seu mandato. Citar o exemplo ame
ricano. é uma farsa, porque a própria 
América do Norte, · pais democrático 
no continente americano, representan
do, talvez. a cidadela da democracia 
do mundo, tem a sua Câmara popu
lar muito menos expressiva do que o 
seu Senado, aond€ rea~ente reside 
a. indépendência dos Estados Unidos. 
E isso porque a América do Norte é 
uma federação de grandes nações, e 
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é . do Sen.a.do, pelo Senado e em tômo 
do Senado que gira tôda. sua. fórmula 
democrática. 

Durante certo tempo de nossa his
tória. republicana, . assistimos ao mes
mo espetáculo, quando o Senado re
presentava o centro de gravitação de 
todas as ambições políticas que se 
manisfésta vam no país. A Câmara 
dos Deputados deveria seguir o exem-
-plo da :renovação pela metade, e a 
insinuação do Sr. Sampaio Daria não 
tena sequer alvo se a primeira legisla
tura, pelas disposições transitórias, ti
vesse mandato idêntico ao do Presi- · 
dente da República. Nessa ordem de 
idéias, teriamos levantado um alicer
ce político de ampla solidez, pôsto que 
representaria, de certo, o equilfbrio .das 
aspirações. populares, ante o embate de 
opiniões que se _processaria dentro da 
soberania da Assembléia Nacional. 

O Parlamento representa, em verda
de, a base construtiva das fórmulas de
mocráti~as. e a compreensão de ·que 
o Legislativo é quem ordena e o Exe
cütivo se cmge a cwnprir-lhe as or
dens, constitue o fundamento de uma 
reconstrução possivel da vida nacional 
dentro da fórtnula democrática. Pa
ra isso, é preciso que se não deixe ao 
sabor do Executivo a máquina eleito
ral. que se firma na certeza dos man.-

, datas "Parlamentares e na amplituáe 
dos mandatos presidenciais. Não se 
diga q~e. o . chamamento contínuo às 
umas, para as eleições da Câmara dos 
Deputados, daria maior amplitude· de
mocrática à representação popular, 
porque isso também se poderia dizer 
em relação ao chefe de Estado. Aqui 
somos representantes do povo e temos 
com êle compromissos selados nas ur
nas eleitorais. O contínuo conta.cto 
entre os representantes da nação e o 
seu eleitorado exprime a solidez e a 
segurança. de um verdadeiro sistema 
democrático. 

Feitos esses comentários em tômo 
da carta do Sr. Sampaio Dória, lida 

·da. ~buna pelo Professor Mário Ma.
sagão, 'permito-me proclamar minha 
pre!ere:pcial· simpatia pelos ·cínicos do 

_ que pelos estóicos. E o· notável é que 
a Assembléia Nacion.al. Constftuinte 

' · 

' · 

tem muito mais estóiços do que cini· 
coa. 

Os cínicos da Assembléia. Consti
tuinte pouco apareceram; os estoicos. 
estão se definindo em tôda.s as ~ 
manifestações. Estoico foi Néro, es
toico foi Seneca, estoico foi Catão. 
Catão, entretanto, emprestou a. mu
ll:.er para resolver a . sua situação fi
nanceira. Estoico foi Néro, assistindo, 
sereno, o espetáculo .maje5toso da. 
cidade incendiada. Cínico foi Dióge
nes, cínico foi Epiteto, que dizia se
rem os cínicos aqueles que vinham ao 
mundo para ensinar aos homens o 
bem e o mal, para ensinar a. êles a. 
separar o infortúnio da d~. 

A Comissão Constitucional acaba 
de estoicamente apreciar o caso dos 
filhos adulterinos, porque os estoicos 
sabem resistir heroica~ente ao sofri
mento, mas apreciam, serenos; a dõr 
alheia e tôdas as tragédias da 'Vida 
moderna, em que o problema eco
nômico levou ao descalabro todos os 
velhos espíritos formalisticos de éras 
anteriores. · 

A Assembléia Constituinte, pela Sllll 
Comissão Legislativa, foi estoica, dei
xando de parte ·os filhos adulterinos. 
como se fossem êles os criminosos, e 
responsáveis pelas solicitações sexuais 
de seus pais. 

E' preciso que apreciemos, com rea- · 
lism.o ·e sem medo, o problema., que 
é de alta signi!icaçã.o para. o futuro 
do Brasil. E' preciso que não se minta., 
que nada se esconda, resolvendo o 
problema em alto nivel econômico. 
Os casos escabrosos dos pr1nclpes são 
recebidos pela sociedade do Brasil. 
como um requinte de gala.ntaria. 
Timbra-se, porém, em ferretear a po
breza. ou a. classe média, com o es
tigma da criação subjectiva. de um 
formalismo inadaptável às condições 
contempomneas. 

Não compreendo, senão como estol
çismo, a posição assumida pela. Co
missão Constitucional no caso dos 
filhos adulterinos. Estamos diante de 
uma mutação profunda. da. consciên
cia mundial. e, ou nos adaptamos à. 
mutação, ou não sobreviveremos. Não 

· é possível conceber mais a sociedade, 
tal como nos velhos moldes misticos 
da Idade Mádia.. Ninguem mais do 
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que eu se empolga diante de todo o 
arcabouço politico da era. medieval, 
fonte das criações políticas · da época 
presente. 

·Todos sabem que foi na Idade Mé
dia que se jogou a semente de tôdas 
as construções reais e objetivas que 
vieram a formar a sociedade contem
porânea. Mas desde outras místicas 
de Tomaz de Kemps, numa das mais 
gigantescas obras que se escreveram 
no mundo até a hora presente, o ce
nário sofreu radical modificação. E 
se a Imitação de Cristo significa a 
gló~ de Tomaz Kemps, a era pre
sente é menos do que a volta ao estado 
!da natureza, como tão romanticamen
i te se definiu nos últimos alentos do 
• Renascimento. E' menos a volta à na-
: tureza do que a apreciação realista · 

dos fatos contemporâneos, fora. do 
artifício formal das escolas dogmáticas, 
dentro do realismo da situação pre
sente. 

O Sr. Campos Vergal - Estou 
acompanhando, com vivo interêsse, o 
seu brilhante discurso; e tenho o 
prazer de .dar a V. Ex.a tõda a i'azã.o. 
Apenas lembro que não precisamos ir 
tão longe, ao tempo da Idade Média, 
para mostrar uma evolução rápida nos 
acon~entos e nas coisas. O mundo· 
já sofreu uma mutação completa de 
20 anos a esta parte; porém, os ho
mens que querem legislar nos dias de 
hoje precisam estar em .contacto com 
o povo, e não viver amarrados nos 
seus gabinetes, para sentir a evolu
ção, as vibrações rápidas dêsse mesmo 
povo. 

O. SR • .JURANDm PIRES - Agra
deço a colaboração de V. Ex.* ao 
meu discurso. Devo esclarecer que 

· ainda não .havia chegado à mutação 
protundo. da ho:ra. que vivem~. Ape
nas examinei a or.igem da época do 
misticismo, quando essas. idéias nas
ceram e observava como surgiral:n e 
se desenvolveram, apesar da. grande 
mutação da revolução francesa.. Vie
ram ainda no espraiamento das dou
trinas místicas,. amparadas ~ por 
espiritos como Augusto Comte, que 
procurava, no legado dessas idéias, 
criar a forma neo-ca.tóllca. da religião. 
Havia, por conseguinte, uma transfor
mação no cenário, .mas com o alonga-

mente das velhas. doutrinas medie
vais, que tanto empolgaram nossa 
mocidade. 

Mas o nobre Deputado, com seu 
aparte, me apressa a chegar ao ponto 
que focalizou. Pequenas mutações fi
zeram transformações bruscas na vida 
política das nações. A descoberta do 
movimento da. terra, da bússola e 
da pólvora, fizeram o Renascimento. · 
A orientação da vida politica, com ·o 
marquês de Mira.beau e Quesnay, no 
momento da mutação do cenário in· 
dustrial, criou a grande revolução 
francesa, que ·veio até nossos dias. 
Que. se dirá .da mutação profunda 
a que estamos assistindo, nesta era 
da bomba, da energia atômica? Se 
não fôssem tr3..nsformações ainda mais 
fundamentais em todos os conceitos 
humanos se dentro de 10 anos ou póuco 
mais, a energia atômica viesse a ser 
industrializada, logo que a paz inter
nacional pudesse ser consolidada, teria
mos a inversão total de todo o pano
rama industrial do mundo e a mu
tação de todo o conceito moral, atra
vés dos séculos. 

Não é possível que se con-tmue a. 
mentir, como se m.ente, desde a maral, 
que é a falsidade deslavad-a. com que 
se p!'ocura ~nganar a classe domina
da, dando liberdade aos dominadores. 
ao seu bel prazer, dentro da am·plitu
de quase liberal com que concebem 
a rigidez dos principias étioos. En
tretanto, êsses conceitos já. vinham. 
desde Confúcio, o qual d-eclarava que s. 
virtude é aquilo que S1'! pode apreciar 
à primeil'a vista, mas era o lugar 
mais difidl em que o homem se po
deria manter. E' porque a rigidez for
mal de uma sociedade provinda _de 
uma noção ]urldica néo-roma.na., já 
completamente afastada da vida con
temporâne1!., trás como consequência. 
tõcia essa desajustagem entr ... a DOSSi- / 
bilidooe de realizar os anseios regiti
mos das classes oprimidas e a neceS
sidade ãe opr~são dos dominadores. 
E' dentro dêsse conceito que temos de 
reformar tõda a no::;sa velha estrutura 
jurídica, fei·ta em moldes históricos, 
indiferente ao sentido humano, pelos 
quais se ligam .os aglomerados oon
temporãneos, ansiosos de viver, de la.r,
gar de cima de si a. carg-a pesada de 



· preconceitos que os asfixia, diante do 
modo de julgamento ds. ·sociedade. 

O Sr. Campos Vergal: - V. Ex.a 
tem tôda a. razão ao exprimir-se des
sa forma. em considerando as necessi
dades públicas e a evolução normal 

· do mundo. · · 

O SR. JURANDffi PIRES: -Não 
podemos deiXar de ter coragem de en
frentar o juízo superficial cla.queles 
que, não realizando essa moral, con
citam os demais ao cumprimento de 
seus principias. · 

Estamos, .::>enhores, dian·te dêsse as
pecto contemporâneo em que a vida 
econômica do país cxesoo menos do 
que se desenvolvem as suas necessida
des pela civiliZação. Cria--se, .en·tão, 
a desajustagem entre o standard e o 
padrão de vida. · 

Depois dessa situação, prendemo-nos_ 
nos circulas rígidos de um artificia
lismo. As ligações entre os· sêres hu
manos, a.s relações sexuais ficam li
mitadas a determinadas normas e con
ceitos: e quebrá-los exprime um a·to · 
de irreverência perante a consci-

- ência dos Catões da época presente. 
Mas êsses Oatões também vendiam as 
mulheres: e o conceito filosófico que 
os impele é a.quêle de timbrar na ri
gidez, de assistir impávido às . dores 
alheias, embora, por vêzes., saibam, 
com alguma elegância. . e certo orgu
lho~ sofrer também, mais pelos . ar
raigados oonoeitos formais que com
põem o quadro mentiroso da socieda
de contemporânea. 

Se apreciarmos a organização doEs
tado na tw:e da familia, sabemos o. 
que de· ir.s-eguro existe e como o ali-

. ceroe treme diante do aspeCto formal 
'com que . c apresen·tamos. E sabemos 
como é falso, pela experiência da vida 
contemporânea, pela apreciação dos 
dramas QUe se desen·ro!am alheios aos 
estoicos. Mas êste plano é a rea.l!dade 
efetiva da vida contemporânea. 

Sofrem, mà.rtirizam-se e ma.rtira-se · 
mais ainda a mulher, de acôrdo com 
um preconceito social, mantido por 
uma aberração milenar. · 

E por que essa diferenciação? 
Simplesmente porque, dentro das 

primeiras sociedades, estas se forma
Wml. na. base· do valor muscular, qu~ 

· resultava. ãa. capaclciade produtiva. e 
nas possibilidades de defender o gru
po humano contra a. invasão dos el~ 
mentos adversos. Mas, desde que, pela. 
indust.r1allzação e pelas neeess1dades 
econômicas, ligadas à lei de bronze. 
cada dia mais o salário tende a se 
reduzir ao necessário à. subsistência. 
dão-se á mulher, como acotlSelhavam. 
os cínicos, os mesmos direitos, por
que têm as mesmas obrigações, e a 
vida · vai levantando-a de nivel eco
nômico, e, conseqüentemente tirando
a da escravatura em que vegetava de
vido . á supremacia do homem, supra
macia fundamentalmente econômica.. 

Acontece, pois, que a mulher, ao 
sentir esta . emancipação, procura ob
ter os mesmos direitos do homem.. es
tabelecendo-se uma. lista. entre am
bos para a conquista dos mesmos di
reitos. 

·Daí a impossibill:dade da socieda
de contemporânea. nos velhos moldes, 
dada a luta perene entre dois interês
ses antagônicos que se chocs.IÍl e criam 
~ desgraças que estamos assistindo a 
todo momento. 

Forma-se, pois, essfl, desa.lustagem, 
êsse comfiito tremendo que. infelicita 
a geração · contemporânea provocando 
s. agoni8. desta. velha sociedade que 
está morrendo. Cabe-nos entretanto, 

·estudar as bases da nova Constituição 
politica · dos dias V1ndoU.ros. Esta é a 
alta tarefa que nus cabe r~a.llzar . Ne~ 
nhum· puls.mento teve a responsabili
dade que temos neste momento lüs
tótico da vid:a · brasileira, dia.n~e da 
mutação histórica do cenário uniyer
sel. 

Estamos cieante da maior das evo. 
luções ele tõcias às épocas e precl.Sa .. 
mos compreender que temos que agi% 
dentro de.ssas revoluções c mo ficar• 
mos a repetir conceitos formais dos 
liricos e dos românticos, sem apre
ciar os fenomenos em sí, em face do 
material objetivo . que as sociedades 
fornecem. 

E' hora, pois, de compreendermos .. 
que entregamos ao Estado o reconhe
cimento, a educação e criação dos 
filhos, ou somos con.Servadores a:nda, 
e estamos camtnbs.ndo de acôrdo ·com 
a evolução, e, então, teremos que re
conhecer ·todos os filhos, independeu.-
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te da · natureza. legitima ou ilegítima., 
ou mesmo adulterina que tenham. 

o Sr. Campos Vergal - Permita
me V. Ex. n um aparte ao brilhantis
súno discurso que está. ·proferindo. 
Nêsse ponto, V. Ex. a. se revela verda
deiramente humano. Tõdas as cri
anças não devem trazer gravad~ em 
suas frontes a denominação de ilegí
timas naturais ou adulterinas. As cri
anças têm pleno, absoluto direito à 
vida e precisam, necessitam de prote
.ção da lei, devendo ser tôdas conSide
radas filhas legitimas. Se nós, adul
tos, cometemos êrros, as crianças não 
devem pagar por êsses erros. .Seria 

· condenável se criassemos na lei esse 
·dispositivo, taxando no berço qua.aquer 
criança de adulterina ilegítima ..>U na
. tura.l. 

O SR. JURANDIR PmES -
. Muito grato ao -aparte de V . . Ex."', 
que reforça, com o brilhantismo de 
.sempre, o sentido, o postulado que con
.sidero básico a · hora de transforma
ção que estamor atravessando. Se qui
zessemos apreciar o caso, eu dana um 
exemplo, antes me declarando que sou 
católico, para que a agudeza dêste 
exemplo não possa ferir a suscetibi
lidade de alguiilas Vidas. O Tratado 
de Moral do padre Henriques, apro
vado pela Mesa do Santo Ofício. per-

. mite ·a um padre, surpreenclldo em. 
ato de adultério com mulher casada, 
.m2.tar o marido e continuar com as 
vestes religiosas·. 

O SR. PRESIDENTE -"Lembro ao 
nobre orador que está tei-minando o 
tempo. 

O SR. . JUR.ANDIR PIRES 
Vou concluir.Sr. Presidente. Não ha
via nisso nada de imoral, e!Ã apenas 

· o elemento de defesa da classe domi
nante, ·na ocasião o Santo Oficio, con
tra a explosão de revolta dos oprimi
dos. Por conseguinte, na hora pre
sente, o de que· precisamos é deter
minar um caminho objetivo. !ora do 
preconceito de não se estigmatizar. 
separando-as segundo a parte origi
nal limitada no tempo e no espaço. 
pevemos compreender que temos que 
ser todos uma democracia, iguais pe
rante a Nação, para sermos grandes 

e para sermos livres. <Muito bem, 
muito bem. Palmas). 

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

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Comparecem mais 138 Senhores 
Representantes: 

Partido Social Democrático 

kmazonas: 
Valdemar P.edrosa. 
Leopoldo Peres. 

Pará:· 

~gall1ães Barata . 
Duarte de Oliveira ~ 
Lameira Bittencourt. 
Carlos Nogueira . 
Moura Carvalho. 

M.aranhã.o: 

Clodomir Cardoso. 
Vitorino Freire. 
Odilon Soares. 
Luiz Carvalho. 
José Neiva. 
Afonso Matos. 

Pia ui: 

Renault Leite . 

Ceará: 

Moreira da Rocha. 

Rio Grande do Norte: 
Mota Neto. . 

Paraíba: 

José J oflli. 

Pernam)Juco: 
Etelvino Lins. 
Oscar Carneiro. 
Osvaldo Lima. 
Ferreira Lima. 
Pessoa Guerra.. 
Barbosa Lima.. 

Alagoas: 

Góis Monteiro. 
Silvestre Péricles. 
José Melo. 

.:,;.·. 
· ..:· 

·~ 



5ergipe: 

Leite Neto. 
Gra.co Cardoso. 

Bahia: 

Pinto Aleixo. 
Aloisio de Castro. 
Vieira de Melo. 

· Espiri.to Santo: 

Atílio Vivaqua. 
Carlos Lindemberg . 
Eurico Sales. 

Distrito Federal: 

Jonas Correia. 

Rio de Ja.Deiro: 

Eduardo Duvivier. 
Paulo Fernandes. 
Getúlio Moura. 
Brígida Tinoco. 
:Miguel Couto. . 

Minas· Gerais: 

Juscelino Kubitschek. 

Bias Fortes. 

Gustavo Capanema. 
Celso Machado. 
Milton Pra.tes. 

São Paulo: 

Cirilo Júnior. 
Gofredo Teles. 
.Antônio Feliciano. 
Costa Neto. 
Horácio Lafer. 
Ataliba Nogueira. 

Goiás: 

João d.Abreu. 

Mato Grosso: 

Ponce de Arruci&. 

Pa..-aná.: .. 
Flávio Guimarãe:;. 
Roberto Glasser. 
Fernando Flores. 
Munhoz de Melo. 
Aramis Atafde. 

Santa Catarina: 
Ivo d'Aquino. 

., . ~ -· 
. . . . . 

Rio Grande do Sul: 

Adroaldo Costa.. 
Teodom.:iro Fonseca. 
Batista Luzardo. 
Pedro Vergara. 

União Democrática. Na.cio1UZl 

Pará: 

Agostinho Monteiro. 

Pia ui: 

Antônio Correia. 
Adelmar Rocha. 

Ceará: 

Fer.uandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Beni Carvalho. 
José de Borba. 
Leão Sampaio. 

Rio Grande do Norte: 

Ferreira de Sousa. 
Aluisio Alves. 

Paraíba: 

Adalberto Ribeiro. 
João úrsulo. 
Ernani Sátiro. 
Femando Nóbrega. 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: . 

Lima Cavalcanti. 
Alde Sampaio. 
João (.;leofas. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 

Freitas Cavalcanti. 
Mário Gomes. 

Bahia: 

Aliomar ~aleei:o. 
Alberi~o F:raga. 

Espírito Santo: 

Luis Cláudio. 

Distrito Federal: 

Hamilton Nogueira. 
Hermes Lima.. 
Euclides Figueiredo. 

. I ., 

~ .. . ~ ~ . 
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Rio de Janeiro: 

Prado Kelly. 
Rc1.máo Júnior. 
José Leomil. 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 

Mílton Campos. 

São Paulo: 

Paulo Nogueira. 

Goiaz: 

Domingos Velasco. 

. Mato Grosso: · 

João Vlla.sboas. 
Agricola de Barros. 

Santa Catarina: 

Tomás Fontes. 

Rio Grande do Sul: 

Flores da Cunha. 

Partido Trabalhista . Bras!.Zeiro 

Bahia.: 

Luiz Lago. 

Distrito Federal: 

Vargas Neto. 
Gurgel do Amaral. 
Segadas Viana. 
Benicio Fontenele. 
Baeta Neves. 
Antônio Silva. 

São Paulo: 

Romeu Fiori: 
Berto Condé. 

Partido Comunista do Brasi'! 

Pernambuc.o: 
Gregório Bezerra. 
.Agostinho Oliveira. 
Alcêdo Coutinho. 

Bahia: 
Carlos Marighela. 

Distrito Federal: 
Carlos Prestes. 
João Amazonas. 
Mauricio Grabois. 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: 

·craudino Silva. 
Alcides Sabença. 

São Paulo: 

Osvaldo Pacheco. 
Caires de Brito. 

Rio Grande do Sul: 

Trüino Correia. 

Partido Repu1Jlicano 

Maranhão: 

Lino Machado . 

Pernambuco: 

Sousa ·Leão. 

Sergipe: 

Durval cruz. 
Amando Fontes. 

Minas Gerais: 

Bernardes Filho. 
Mário Brant .. 
Artur Bernardes. 

Paraná.: 

1\t!unhoz da Rocha. 

Partido Democrata Cmtão 

Pernambuco: 

Arruda Cã.inara. 

Partido Popular Sindicalista. 

Pará.: 

Deodoro Mendonça. 

Cearã: 

Stênio Gomes. 
João Adeodato. 

Bahia: 

Teódulo Albuquerque . 

Partido Rez,ublicano Progressista· 

Rio Grande do Norte: 

Café Filho. 

Partido Libertf.U],()r 

Rio Grande do Sul: 

Raul Pila. 
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O SR. PRESIDENTE -Vou sub
meter à votaÇão o requerimento de 
urgência formulado pelo Sr. Repre
sentante Ner.eu Ramos. Presidente d3. 
Comissão da Constituição. ,, 

Os Srs. que a.· concedem queiram 
levantar-se. <Pausa.) • 

Foi concedida. 
Solicita. ainda, S. Ex.8 preferênci.3. 

para a discussão e votaÇão da maté
ria para a qual a Assembléia conce
deu urgência. 

Os Srs. que concordam com a pre-. 
ferênci.a requerida queiXam levantar
se. <Pausa) . 

Foi concedida. 
Em discussão o requerimento da 

Comissão, pedindo a · prorrogação por 
quinze dias do prazo para concluir seu 
trabalho. . 

Tem a palavra o Sr. Barreto Pinto. 

O SR. BARRETO PINTO (•) 
- Sr. Presidente, egrégia Assembléia. 
Como saímos de uma semana sacros
santa, não é d-emais que comece mi
nhas palavras com uma locução lati
na, cuja pronúncia pode não. ser boa, 
porciue já. vai muito tempo que apren
di essa disciplina: In 'Ditium ducit 
culpas juga.. A tradução é a seguinte: 
"Para evitar um defeito, cái-se num 
vicio". O pe.nSamento é de Horácio 
na "Arte Poética" - de Horácio o 
m-elhor amigo de Augustus e protegido 
de Messenas. · 

Sr. Presidente e egrégia Assembléia, 
peço que me reievem as palavras que 
vou profe....-u-, não :ne tomem por im- · 
pertinente e. acreditem na sincerida
de de meus propósitos. 

Ninguém mais do que o modesto 
orador se tem batido para. que o pais 
tenha., dentro do mais curto prazo 
possivel, sua. Ca...~a constitucional. 

Sinto-me, já. agora, mais animado, 
porque vejo bem dia.Íl.te de mim a fi
gura extraordinária· do meu prezado 
amigo, líder de São Paulo, Sr. Cirilo 
Júnior, especialista em <:onstituições 
rápidas. 

O Sr. Cirilo Júnior ·- Muito obriga
do .•. 

<• > - Não foi revisto pelo orador . 
• 

O SR. BARRETO PINTO--:- E, sem 
favor nenhum, um dos v-erdadeiros 
expQentes, uma das maiores figuras 
do cenário jurídico brasileiro. · 

O Sr. Cirilo Júnior - Muito ~ato 
a Vossa Excelência. 

O SR. BARRETO PINTO - ~. 
apenas, justiça.· 

Estou certo de que, em cumprimen
to da. incumbência que lhe foi confe
rida, S. Ex.a, até o mês· de maio, dará 
o· avanço necessário aos trabalhos da 
Comissão Constitucional. Mas - não 
me levem a mal que o -diga, porque 
não é injustiça - durante trinta dias 
muito se discutiu ali; até meu ·preza
do amigo Sr. Gustavo Oapanema; . 
teve ocasião de demonstrar dotes ora
tórios, entretendo m-esmo alguns due
los, não pugilisticos, mas gramaticais, 
com o honrado Sr. ·Artur Bernardes. 

O Sr. Cirilo Júnior - V. Ex. a per-
mite Uil1 aparte? 

O SR. BARRETO PINTO - · Com 
muita alegria. 

O Sr. Cirilo Júnior - Devo ~ar
mar a V. Ex. a. e à ilustre Assembléia 
que todos os membros da grande Co
missão incumbida de redigir o pro
jete d~ Consütuição, têm sido apli· 

· caã:i.Ssimos, dedicados e brilhantes no 
desemp'enho da árdua tarefa de qt1e 
e.stão investidos. · 

O SR. BARRETO . PINTO - Nã.o 
me leve a mal o honrado líder de SãO 
Paulo, mas permita q_ue renove m~U' 
apêlo para que, no resto dêste mês d~ 
abril e no mês de :naio, que temo• 
pela !rente - jã não digo dentro de 
quinZe dias da prorrogação porque isso 
será impossível - seja mandado a.o 
plenário o projeto de Constituição. 

Diz-se: tem-se feito muito. Respon
. do: tem-se discutido muito e feito 

pouco. 

Em 12 de ma.....-ço último, apresentei 
ertJ.enda. no sentido de que, setgnta, e 
duas horas depois da aprovação do 
Regimento, fôsse incluido em Ordem 
do Dia, durante 15 dias~ para receber 
emendas, o projeto da Constituição_. 
Sugeria. ainda que servisse de projeto 
a COnstituição promulgada em 16 de . 
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julho de 1934, porque era á última vo
te.àa pelos .representantes do povo. 

Momentos antes de justificar aquela 
mjnha emenda, em que só tive a com
panhia do Sr. Deputado Arruda Câ
mara, o honrado lider da maioria, Se
nhor Nereu Ramos, procurando fu.lml
nâ-la, como de fato a fulminou, clls
sera: 

•• A Constituição de 1934 foi obra 
realmente notável .para o tempo 
e dentro do ambiente em que fo1 
elaborada·; entretanto, está atra
zad.a para nossa época." 

Vamos vêr, agora. de que maneira tra
. _ taram a Co~tituição de 1934, nestes 

- llltimos 30 dias. Não fizeram senão 
repetl-la! Durante trinta dias de in
tensa. cliscussão; votaram-se apenas 

· vinte artigos, · sendo que o Capitulo 
"Da organização Federal" foi até am
putado. O meu querido amigo e hon
rado llder do Partido Social Democrà
tico, n:a região eleitoral do Rio Gran
de· do Sul, o operoso constitucionalista, 

· Sr. So~ Costa, nã.o chegou a acôrdo 
com seus ilustres companheiros, mem
bros da Sub-comissão que tratou da 
discriminação de rendas e essa parte 
fci despresada .. Dai resultou que a. 
Comissão debaterá três ante-projetos, 
se não me falha a memória: um do 
Sr. Aliomar Baleeiro, outro do Sr. 
Souza Costa. . e o terceiro do ilustre 
const1tucionalista Sr. Benedito Vala- · 
dares, sôbre esse interessante capitulo. , 

Vejamos, a seguir, o que fê~ a Co
missão quanto à Constituição que vem 
sendo votada. 

Foi por isso, Sr. ?residente - Meu 
ilustre Presidente e eminente amigo -
fol por isso que perguntei a v. Ex. a se 
havia algum subsídio que me pudesse 
esclarecer, sõbre se a Assembléia esta
va bem informada para conceder pror
rogação de 15 dias: V. Ex.8 me respon
deu não ter subsídio algum. · 

Eu Já contava com isto; mas, como 
não estou aqui para sacramentar, para 
dizer amem ao requerimento, procure! 
verificar o que fez a Comissão ds. Cons
tituição, nesses trinta dias, em que 
confundiu o dia com a noite, entrando 
pela madrugada a dentro e fazendo 
com que os pobres taquigra.fos quase 

desfalecessem pelo cansaço e o traba
lho excessivo deles exigido. 

Nãõ vou roubar tempo da Assem
bléia; apenas farei alguns comentá· 
rios. 

O preâmbulo da Constitu1~ão não 
demorou pouco .tempo a. ser discutido, · 
muito menos é verdade, do que acon
teceu em São Paulo. A propósito re
pito o nome do Sr. Cirllo Júnior, que . 
nos disse ter a expressão "Confiantes 
em Déus'', - re não me falha a me- . 
mó:-:i.a, demorado setenta e duas horas, 
para ser votada. 

A Comissão da Const1tuição. nesse 
ponto foi · mais feHz. pois desta vez 
a votação do preâmbulo não se prote .. 
lou tanto. 

Mas, diz_ o preâmbulo: 

"Nós, os representantes do povo 
brasileiro. reunidos em Assembléia 
Constituinte, sob a proteção de 
Deus, para restabelecer o regime 
democrático, estatui.>nos e decre
tamos o seguinte" . 

Embora. mais espedita., a. Comls:'>áo 
demorou um tempo enorme para dis-
cutir êsse preâmbulo. · 

E o resutla.do? 
Informo à Assembléia que é uma. 

cópia, para pior, do texto da Cons
tituição de 1891 . . Supr.miu-se apenas 
- "promulgamos" - acrescentando
se - "proteção de DeUs.,, que, aliás, 
já figurava na Carta de 1934. 

Passemos ao · R.L-tigo 1.0 : 

"A Nação Brasileira contitufda. 
em Estados Unidos . do Brasil, pela 
União de seus Estados entre si 
- etc. ~ .... 

Como se vê, desde logo, o texto está 
precisando de um lexicólogo, porque, 
a expressão: "constituída em Estados 
Unidos do Brasil, pela união dos seus 
Estados" - não sôa .muito bem. Era. 
preferível tivéssemos mantido o texto, 
qual está na Constituição de 1934. 

Passemos ao art. 2.0, que diz que 
os Estados poderão incorporar-se en
tre si, ou subdividir-se. Não preciso 
ler todo o artigo, porque é cópia do 
de n.0 14 da Constituição de 1934, ou , 
do art. 5.0 da de 1937, tão,ma.lsinada. 
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Exigem-se três legislaturas, como fi
gura. na de 1934, enqúa.nto que, pelas 
Constituições de 1891 e 1937, a. incor-

, poraçã.o ou subdivisão poder-se ... ia fa
.zer duas legislaturas sucessivas. 

Vejamos o art. 3.0 • Chamo a es
-pecial atenção da Assembléia para 
êste ponto. Refere-se à capital da. 
União e ao Distrito Federal. Demo
rou a Comissão um tempo enorme na 

' sua apreciação. 
o parâgra.fo único do àrt. 3.0 é 

idêntico ao art. 3.0 da Constituição 
de 1891 e seu parágrafo único. 

o art. 4.0 , diz que cada. Est.ade> 
·se regerã pela Constituição e leis 
que adotar, é cópia do art. 63 da. 
constituição de 1891. Não julguem 
mai a exnressão que vou usar,. porque 
fui velho foca jornalista. Mas, é có
pia em que agiram energicamente a. 
goma arábica e a tesoura, porque o 

. que está. no ante-projeto, se encontra 
no inciso 7.0 , letras a e b dêsse ar
tigo, excluida apenas a representaÇão 
das profissões. 

o · art. 5.0 é cópia do item n do 
art. 7.0 da Constituição de 1934. 

o art. 6.0 , em que .-e diz que o Go
vêmo não poderá intervi!' . - é idên
tico aos itens de I 3. VII do artigo 
12 da Constituição de 1934. apenas 
.com transposição da nomenclatura. 

o art. 7.0 - que trata da Compe
tência. do Presidente da República -
é cópia da Cor.stituição de 1937. por
que a Comissão entendeu que deverá 
ser executado o que consta . daquela 
Carta.. 
. Sôbre o art. 8.0 , dou .a palavra à 
-constituição de 1937. Refere..:se a in
tervenção e serviu de mod.êlo à de 
1946. 

Art . . 9.0 - é o parágrafo 7.0 , do 
-art. 12 da Constituição d~ 1934. 

O art. 10 (Organização dos Muni
cípios) é a reprodução do art. · 13 da 
·constituição de 1934. A Comissão so
mente excluiu um beneficio j~ asse· 
.gurado pela. Constituição de ' 1934: a 
-eleição dos Prefeitos, dando redação 
perigosa., pela qual · se permite que 
qualquer estação climatérica. de água 
boa. ou má, - porque hoje tôda água 
-de · mesa é considerada mineral 
eleja. o chefe do seu Executiv:o. 

o SR. PRESIDENTE - O nobre 
orador deverá cingir-se ao requeri
mento, devendo ficar a parte co~
tucional para quando o projeto vier 
ao plenário. · 

O SR. BARRETO PINTO - Per
mita-me, Sr. Presidente, que diga a 
v. Ex.a, com o devido acatamento e 
o respeito que me merece, que estou 
discutindo o r.eq,uerimento, demons
trando, ao mesmo tempo, o que a· 
Comissão fêz, isso para justificar o 
meu voto. 

Vamos ao art. 11, relativo aos Ter
ritórios. E' repetição da Constituição 
de 1934. 

Art. 12- Não desejo sõbre o mes
mo fazer comentários, porque já deu 
muita discussão no plenário: o famo
so caso da autonomia. do Distrito Fe-
deral. / 

Art. 13 - Competência privativa 
da União. Matéria orgânica. Parte 
fundamental da Constituição de 1934 
que, no particular, foi taxada de 
ruim. 

Muita goma arábica e tesoura, di
riam os derrotistas, os ctiticos impe
nitentes. Eu prefiro dizer- cópia fiel 
do art. 5.0 da Constituição de 34. 

O Sr. Paulo Sarazate- V. Ex.a. com 
is'so, está. provando que a COnstituição 
de 1934 não deveria ter sido revogada, 
tão violentamente· como foi. 

O SR.. BARRETO PINTO- Estava 
esperando êsse aparte de Vossa Ex.• 
que o ilustre lider da maioria declarou 
que a Constituição de 1934 era bca, 
mas não esta v a atualizada.. 

o Sr. Paulo Sarazate- Está prova
do .que ela era boa, e muito boa. 

O SR. BARRETO PINTO - E ,mo
dei'!ÚSSima. 

O art. 15 também . é repetição do 
art. 10 d2. Constituição de 1934. 

O art. 16 que veda à União, Estados 
e Municfpics criam distinções entre 
brasileiros natos, etc. é cópia do ar
tigo 11 da Constituição de 193~. 

O art. 17, também é cópia do item 
3.o do art. 18 da. mesma. Constitui
ção~ 

O art. 18 nada mais é do que o ar
tigo 20 da Constituição de 1946. 

... 
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Agora temos o capítulo n - Da 
'9!'ganização dos pod-eres·~, que está 
assim redigido: 

· "Todos os poderes emanam do 
povo e: em seu nome, são exerci
dos". 

Bonito! 
Mas é cópia odo art. 2 da Constitui

ção de 1934. 
QUanto ao art. 21 - relattvamen.te 

.aos poderes da União - Legislath·o. 
Executivo e Judiciário, harmonicos e 
independentes entre si,- houve gran
de d.isc_ussão e foram perdidos dois 
·dias, pOrque a palavra "harmon!cos" 
não combinava com "coordenados',. 
Na Constituição de 1934 o vocábulo 
era - "coordenadds' mas agora pre
feriram, depois de grande discussão 
"hamonioos", não sei se por emenda 
do ilustre Representante Sr. Gustavo 
Capam~·ma. 

O avulso que obtive na Secretaria 
não vae além do art. 21, · nêle figu
l'ando o aditivo do sr. Pr.l.<io Kelly 
em que fala em EstaA:los Unidos do 
:Brasil. 

Ai há. um aspecto im-portante, im
portantíssimo mesmo: fala-se na 
Constituição espanhola do General 
Franco, contra a qual há tantas acu
sações. Apesar disso serve de mod.êlo 
à nossa de 1946. 

O § 2.0 dêsse artigo, proposto pe1o 
Sr. Prado Kelly, não é ·.nada mais, 
nada menos, que ada·ptação do artigo 
1 da. Constituição Republicana na Es
panha. 

Nos dias 13 a 15, a Comissão reu
niu-se. o dia . 13 foi ressalvado aos 
melindres e suscetilidades entre os 
Srs. Nereu Ramos e Prado Kelly. ten
do êste pedido demiss~ da Vice-Pre
sidência. Depois de alguma discussão. 
voltou a paz ao sei4J de Abraão, o se
nhor Prado Kelly tornou à Vice-Pre
sidência e tudo.~ nol'Dlalisou. 

Passando ao Poder Législativo, a. 
COmissão aprovou mais o seguinte: 

O Poder Legislativo é exercido 
pelo C<lngresso Naeiona.l, que se 
compõe de dois ramos: Câmara. 
dos Deputados e Senado Federal" 

&te era o texto do § 1.0 do art. 16 
da. Constituição de 1891. Se, elogio . a 
Comissão, porque o Senado vae ter sua 

independência. Sabemos que, antes 
d-e 1934 . era consi·d:erarl.o a Câmara. 
Alta; depois - não me levem a mal 
os Srs. Sena-dores que voltarão a ter 
mais poderes - não era mais Câmara. 
Alta e, sim, câmara ardente. · 

O artigo seguinte prevê a instala
ção do Congresso Nacional em '1 de 
abril; sempre foi em 3 de maio, du-

. rante seu funcionamento até 31 de de
zembro. Está -prevista também a. hi- · 
potese de começar antes. 

No artigo que se segue - hâ ests 
expressão: "com sessões públicas., -
Isto é matéria regimental. . . . 

O s.eguinte, nada tem de novo. O ar
tigo 6, refere-se às deliberàções. 

Enfim. foi êsse o notável trabalho 
rea.Uza:do, noite e dia., pela Ccm.issão 
que, já agora, em 15 dias, quer ter.:.. 
minar o projeto a ser submetido ao 
plenário. 

Srs. Constituintes, a verdade deve 
ser dita pois, da man-eira por que esta
mos trli!balhando ou por que vamos. 
nos orientando, não ter-emos, tão cedo, 
uma Constituição, por maiores que se
jam os esforços. 

Concedo o prazo de quinze dias, no 
uso dos direitos que me assegura o 
mandato que aqui ex.erço. Fui cha
mado de.impertinen-te e, talvez, de in
trometido. porque, no dia 14 propús 
prorrogação que vai ser dada; hoje, a. 
requerimento do lider da m.ak>ria. Há 
pouco fiz apêlo ao Relator Geral, Sr. 
Cirilo Júnior, pois o Brasil espera, an
cioso, que se lhe dê a Constituição. 
E' verdade ·que precisamos de uma. 
Carta Ma.gna à. altura dos· foros da ci-. 
vilização brasileira, ~ o:bra dessa natu
reza não podel'ã. sel" ieitã. . de uma ho
ra paxa outra. Estamos vendo que a. 
Comissão se limitou. até agora, passa- . 
dos 30 dias, a copia:r. Peço aos ilus
tres colegas que leiam, amanhã, as ps.
la.vra:s que estou praf.erindo, as expres
sões de que estou usando. Na ver
dade, entretanto, é necessário e de 
urgência. quedem~ ao pais uma. Cons
tituição ainda. que provisória., ou revi
goremos a de 1934, porque os decre
tos-leis continuam saindo, em venia
delra chuva., expedidos como eD.xmra
da.. Os assuntos mais graves são re
solvidos pel~ Executivo, perma.n~aeendo 



de braças cruzados· a Câmara e Sena
do, reunidos em Assembléia Consti- · 
tuinte, sem possibilidade de entrarem 
tão cedo no exerclcio de sua função 
~nstitucional. · Por. isso, é . mister se 
concedam quin:re dias, trinta dias, 
dois meses à Comissão da. Constitui
ção, para elaborar seu trabalho. En
tretanto, medidas enérgicas, compatí
veis com o mandato que aqui exerce-. 
mos, devem s~r adotadas, porque não 
se compreende que, eleitos pelo povo, 
fiquemos à espera de uma. Constitui
ção que não vem e continuando· os de
cretos-leis a· sair .todos os dias. 

Minhas palavras não envolvem 
acusã.ção --ao atual Govêrno, pois, leal, 
oomo sempre, nas minhas atitudes, já 
tive. oportunidade de o declarar pes
soalmente ao Sr. General Eurico 
Dutra. 

Nestas condições, e nos poucos mi
nutos que me restam para. encaminhar 
a votação do requerimento ·em causa, 
quero r·epetil', reproduzir, revalidar as 
minhas expressões proferidas na ses
são de 12 de março. isto é, de que 
quinze ou trinta dias mais serão in
suficientes à Comissão para completair 
seu traba.l:ho. 

Tenho a convicção absoluta de es
tar cum'Prindo meu dever de patriota. 
Não me move, de maneira. algiuna., o 
intutito de obstruir a votação do re- · 
querimento,· pois, dentro- de um mi

·nuto, terminarei estas minóha.s consi-
derações. ~ ... penas estou demonStrando 
que o trs..:balho realizado pela. Comis-

. são, em trinta dias, limitou-se, quase 
exclusivamente, a reproduZir dispositi
vcs da Constituição de ·34, e a As
sembléia. Nacional Constituinte vem 
funcio.na.ndo há · 82 dias. 

Desço ·d·a tribtin.a., sr. · Presidente, 
declarando que darei meu voto ao re
querimento, faz~do, porém; um apê-

. ·lo si..ncero à Comissão para que ponha 
de lado as tncas · g:ra.rilaticais, as sus
ceptibilidades e as discussões estéreis, 
e assim possa cumprir as determma
ções do Regimento, porque já é tem
~ de · mostrarmos à Nação que est&
mos realmente . tra.balha.ncio e· elabo
ra.ndo a · Constituição que merece o po... 

/ vo brasileiro. <Muito btim; muito 
bem.) 

O SR. PER.EIRA DA SILVA (*) 
- Sr. Presidente, não venho respon
der a:o discurso joco-séri.o que acaba.. 
de proferir, desta tri•btma, o no~ 
Oeput&ldo Sr. Barreto Pinto. Entre
tanto, antes de iniciar a. leitura do· 
trabalho que preparei sôbre o assun
to, não posso deixar de estra.nhar 
que S. Ex. a se tenha mostrado tã.o· 
receias o, tão apavorado; ·dos ef-eitos. · 
dos decretos-leis,' quando durante 
largo tempo S. Ex. a gozou de tanta 
saúde, engordou e, até, criou mais 
cabêlo, sob o manto tutelar dêsses 
mesmos decretos-leis. . 
· O s'r. Barr~o Pinto - ~ao cam-
preendo onde· V. Ex.a quer chega.r • . 

O SR. PER.EIR.A. DA . SILVA -
Explicarei. V. Ex. a sé mostrou· re-
celooo de que a Nação, diante da 
demora. com· que a Comissão de ~ 
t1tuição está elaborando . seu tra.~ 
lho, - o ·qúe não é verdade ~ venha.. 
a ficar . autra vêz, se lhe não se ·der 
uma. Ccmstituição prQvisória.. em pl-e--

. no regime de constitricionallza.ção, de-· 
. babro dos efeitos dos decretos-leis. • 

Ora., estivemos, durante muitos· 
&nos, · sob a. ação dêsses decretos-:
leis, .•. 

O Sr. Barr~o Pinto ·- Nessa épo
ca: não havia Congi'-esso. 

O SR. PEREIRA DA SILVA -
•• • alguns dos quais, diga-se de pas
sagem, produziram reats ·benefícios 
à comunidade bras~~ E v. Ex.• 
se sentiu tão bem~ tão seguro e tão
certo de que êles con.ttibuia.m para o 
bem-estax do pais, que se não com .. 
preende como poo:sa. V. Ex. a, agora. 

· quando a.penoa.s ·poucos di'as faltam 
para se concltuir a missão Canstitu .. 
cionaJ., · mostrar--se tW cheio de re
ceios, . tão a~a.vora.d!). 

O Sr. Barreto Pinto - Poderia 
V. Ex.• m-e informar se no período. 
do Estado Novo ~ciona.va a. _As-. 
sémbléia. Constituinte ? 

O SR. PEREIRA DA &LVA -
Não 'funcionava., e era. natural qu& 
Govêrno promulgasse constitll<.1on.al
mente, deCTetos-1-eis. Nêste mom.en-

·{*) Não foi revisto ~lo ora.dot. 
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to, porém, V. Ex. a sa.be que esta.moo, 
exa.támente, ela.bora.udo uma. Ocms· 
tituiçã.o, e a propri.a Assembléia., na 
$'C:a. soberania, autorizou o Gavêrna 
da Repúbliea a. que continuasse go
vema·ndo com a. Constituição de 3'7. 
Coi.ISeqü-en·temente, há. tmla tunçá<l 
legitima. do Poder P!l·blico. Por isso 
mesmo, não vejo razão pa.ra V. Ex.a 
estar tão SJprrensi v o, e01no demonstra 
oom a. sua atitude. 

O Sr. Bf1$TetO Pinto - E 6U a 
man.tecll·o, como V. Ex.a poderâ 
ma.:n:tcr a sua. 

i • 
O , SR. PERE!R.A DA SILVA -

Sr. Presidente, a Nação vem a.com
pa:lha.ndo cem o maior mt-erêsse os 
trabalhos da elaboração · da. Oma 
Democrá.tica do Brasil, que será. a 
n()SSa Lei Ma.ima e candensa.rá., em 
preceitos sábi05 e eonstruti'Vos, a.s as
pirações de · liberdade, de indepen-dên
cia., de respeito à dignidade hmna.na 

. e ·dJe justiça do povo· braslleú'o. ~ 
evidente, por sua vêz, · a alta con
.!ia.nça que vem merec~do · de todos 
os órgãos autori.zadoo do pensamento 
na.ciona.l; de tôdas as cl:a.sses empe
nhad:as na. reestruturação do -regime 
repub!icamo representa.ti?O em que 
Vivem05y desde 1891, a nobre Comis
sã.o da Constituição, cOllllJ')05ta de 
element-os os mais doutos e autori
zados desta Casa. · 
Pref~itamente explicáif-el, Sr. Pre

sid·ente, é ês$e movimento ~ sim ... 
pa.tia r:olettva em tômo dos Consti
tuintes de 1946. como essa C"'O:l!ia.nça 
do povn, na sineerida.de, ·na firmeza 
d:e prmcfpios e no patriotismo doo 
homens que · são, nesta. hora d'€eisiva 
para. os nossos destinos, ex5 su))remos 
intérpretes de suas convicções demo
crã.ticas. 
~ que, desta. vêz, os Co:nstitWntes 

est§.o - na v.erda<ie - .fazendo a 
Constituição. Atiraram -~Se, frontal
ment-e, à ação, sem receio do jUlga
mento, bom ou mau, dos que tiverem 
a se.u cargo escrever a h!stórla polí
tica \ da época que estamos vivendo. 
Preferiram, desde . a. prl.I..l.eir·a nora, 
o Onus pesadfssimo de wna. r.espon.sa,
billda.de direta, na. estrutt.n-açáo do 
regime qtU! . melh~ . convém ~ Bra.si·l 

e à oon.se!ência jurídl<;o-social do seu 
povo, a a-bdicar dessa fll.lnção precí
pua do man-dato eletivo que lhe foi 
outorgado a 2 de dezembro de 1945, 
seguindo de perto ou a.d:ota.n~o. sem. 
fundamentais alterações, a.nteoo~J)roje
to~ · de constituição enviooos a seu 
exam-e e homologação pelos detento
res do poder, como foi sem.pre a. pra.
ie do pa:ssa.do. 

Não é que pretendessem despreza;r. 
ce>mo. de fate; não estão despreza.n-· 
i:l.o, a cooperação d-os estudio.5os de 
nosso direito público, nem a contri
buição preciosa e otientad·ora. . dos 
ncssos institutos jurídicos ou de ór
gãos técnice>s, sem dú Vlda íntere..::sa
dos, tanto quanto o l:g:islacior cons
tituinte, ·em que o Brasil tenha uma. 
Con-stituiçio que seja a expressão de 
uma consciência D(llit.ica ama.dur.eci'da., 
traçanct·o dil:etivas seguras ao regi
me, cujos delineamentos. dentro dos 
postulados da democracia integral. es
tão sendo finnados por esta Assem
bléia. Nacional Constituinte, em obe
diênci~ à vontade soberana de todos 
os brasileiros. e 

Ao contrário dêsse critério exclusi
vista, votado naturalmente à condena
ção, vela sua . feição menos liberal, de 
vez que anularia ponderável corren
te de opinião; agindo legWmamente,. 
no sentido da firroação no texto da. 
nova Carta, de certos postulados inte~ 
grativos, a seu ver, do reginle consti
tuendo; ao contrário .ie uma atitude 
isolacicm.ista. QUe sena intempestivo e 
anti-democrático, a ·comissão da Cons
tituição, ao que sei, tem examinado tO
das as contribuições que lhe são envia- · 
das e. à. luz ·dos ensinamentos colhi
dos nêsses trabalhos, bem ponderados 
os principias doutrinários aplicáveis a. 
cada preceito formulado; orienta os 
seus debates, cem l'Y'glleza de v:istã.a · 
e manifestação ampla de seus paresr 
elementos. aliás, representativos de to
dos os partidos políticos nacionais. 
A conclusão, poréin. ao final de cada. 
discussão, ~é sua·. ~ a expressão de 
seu pensamento jurldlco, orientado no 
sentido de uma estruturação harmô
nica e :perfeita do regime que a na
ção deliberou adota.r. 
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Estamos. pois, Sr. Presidente, fazen
dtl, de verdade. a Constituição. E isto 
é · bem 1.4lll índice de que os Consti
tuintes de 1946, . enfrentam resoluta
mente o momento político brasileiro 
perfeitamente cônscios de sua mis~ 
são histórica~ 

se. oorém, Sr. Presidente, é certa, 
como está demot"'.strado, essa resolu
ção decisiva, indeclinável. da sábia 
Comissão nomeada para diretamente 
elaborar a futura Carta Política do 
BrasU, devemos todos os bons brasi
leiros, todos os que estejam de boa 

·fé, aqui no plenári(J ou .-fora do Par
lamento Nacional ora efu. função cons
tituinte, não desejar. · q'ue os seus de
bates se desenvolvam sob .. a . compres
são de prazos minimos, cuja fatali
dade implica no cerceamento ·do ·exa
me a que devem !l-er submetidos os 
preceitos iniciàlmente formulados pe
las Sub-:-Comissões. Há, na verdade, 
criticas apressadas, por ai afora, em 
que se menospreza a imensa respon-

. ~abilidade do legislador constituinte, a 
quem se atribui, injustamente, moro
sidade, no desempenho de sua supre
ma função, para se substimar a ne
cessldade de ser votada, já e já, a . 
Constituição da República. Essas crí
ticas, porém, pecam pela inânidade. 
Carecem de senso !ógico e de objeti
Vidade política. 

. Ora, Sr. Presidente, o povo não 
qti~ uma ConstituiçãC, que seja uma 
colcha de retalhes ou uma cópia ser
vi..l das cartas políticas dos regimes 
que passaram. Quer uma Constituição 
esclarecida, a.tualizada, sim, mas que 
não seja uma trapaça, travestida de· 
Lei Magn2.. acaso ajustada entre cor
rentes político-partidária ~ue possam 
. estar dominando o cenário de nossa 
existência de nação. Quer uma. Cons
tituição que se apresente à face dos 
povos civilizados como uma sistema ti- · 
zaçã.o - perfeita o mais possivel -
do Estado democrático, em função 
com os ideia.is de liberdade e de jus
tiça que o homem de após-guerra de
fende e· exige, como norma de gover
nar pcvos, em todos os. quadrantes do 
glôbo. 

S..'l formação politico-jurídica, não pode 
ser concebida e redigida de afogadi
lho, sob a vig1lã.ncia rig1da de pra.Zos 
forenses ... 

Devemos considerar, Sr. Presiden
te, que o legi..slador constituinte tem 
o dever de se entregar a sérios es~ 
tudos, para poder versar, com sabe
doria e segurança, os assuntos em 
debate, demonstrando, no calor das 
discussões, elevação patriótica e cons
ciência jurídica; compreensão do mo
J:?.ento universal e respeito aos sen
't;imentos de cristandade de nossa gen- · 
te; supervisão do futuro e sentido da 
eternidade do Brasil, como nação po
tencial, esteio da paz, entre todos os 
povos do mundo! 

Por que correr, Srs. Constituintes, 
quando · o que con'Vém à Nação é 
marchar com firmesa, sem acelera
mentes escusados e prejudiciais à per
·feiç5.o desejs.da por todos, no acaba
mento da obra que é objeto diuturno 
de todos os nossos cuidados, de tôdas 
as nossas .. mais empolgantes cogita
ções? 

Termino, aqui, Sr. Presidente, mas 
não .posso deixar de referir um fato 
da vida diária da cidade, que vem 
muito a propósito do açodamento que 
alguns desejam ver adotado como nor
ma de conduta dos trabalhos da Co
missão . da Constituição. Tem ponto 
de parada na Praça A'lauá, um pe-· 
queno auto-lotação. da linha Copaca
bana, em cujo parabrisa poderá ser 
lido, em bem . desenhadas letras ru
bras, a seguinte legenda: - .. Vamos 
devagar, para chegar depressa.,. Ora, 
ai está. . um prolóquio, aliás nada no
vo. que vale por uma advertência, por 
um convite à. prudência construtiva 
dos que sabem. meQ.lr. as suas respon
sa.billdades de leg'..slador constituinte. 

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

O SR. NEREU RAMOS c•> -Se
llhor Presidente, antes de ser subme
tido a votos o requerimento da Co
miSsão da Constituição. em que é so~ 
licitada prorrogação de prazo, venho 

< •) NãO foi reviSto pelo orador. 
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E uma Constituição conforme o exi~ 
ge o. momento e· o compreende a nos~ 
declarar aos Srs. Representantes que 
temos procurado cumprir o dever, sem 
poupar esforços, nêle empregando tô
das as horas. 

Eleita e instalada a C-omissão, fo
ram desde logo organizadas as sub
comissões e estas, dentro do prazo qtle 
lhes foi traçado, apresentaram os seus 
trabalhos, justamente os que estão 
1sujeitos a debate e votação da Gra:::1-
: de Comissão. 
' .De como aquêles que receberam a 
honrósa incumbência de elaborar o 

. projeto constitucional estão desempe
nhs.ndo sua árdua missão, diz clara
mente o "Diário dá. Assembléia''. 

O empenho da Grande Comissão é 
dar ao Brasil, dentro do menor espa
ço de tempo, uma Constituição demo
crática, não, porém, uma Constituição 
provisória nem impensada, para que, 
não sofra do ~ovo brasileiro a crítica 
ligeira e superficial a que ainda hoJe 
assistimos neste plenário. 

A Grande Comissão empregou os 
trinta dias que o Regimento lh<> 
conferiu na discussão de dois Capi
tulas importantíssimos daqueles que 
haviam sido elaborados pelas sulJ-co
miss5es. Não tendo, por isso, termi
nado o seu trabalho, vem solicitai à 
Assembléia uma prorogaçã.o de ;>ri::.zo, 
ns certr~za, pode ficar a Casa, de que 
Ci.1mprirá. até. o fim a sua incumbên
cia, com o mesmo devotamento ,e en
tusiasmo com que a iniciou. 

Solicitando a prorrogação de prazo, 
a Grande Comissão reafirma, pela 
m;pha palavra, o propósito de empr~
gar tôdas as energias e todos os es
forços para que, dentro do menor pra
~e: possível, ·o projeto seja submetido 
ao plenário e considerado pela Assam-· 
bléia Constituinte. 

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

O SR. PAULO SARASATE (*) -

Sr. Presidente, tenho acompa.nhado, 
várias vêzes, os trabalhos da Comis
são da Constituição, e. pelo que vl e 
ouvi, estou plenaménte convicto do 

(•) - Não foi revisto pelo orador. 

patriotismo. da dedicação e do esfô:.-
ço com que os seus· componentes se 
vêm à.esemp~nhando d~ sua tarer:a. 

Nestas condições. julgo acenaclu se 
conceàa a prorrogação pedida, eis que 
a mesma está. prevista no a:t.. 22, 
§ 5. o do Regimento, o qu~l reza v se
guinte: 

"Durante o período dos seus 
trabalhes, que será àe trinta dias, 
prorrogável por mais quinze, a 
jUizo da Assembléia, a ComBsão 

" receberá quaisqua:r sugestões sóo:>re 
a elaboração constitucional''. • 

Verifica-se, assim, que o prazo para 
os trabalhos da. Comissão Constitu
cional é de tr~ta dias. A Assem
bléia, entretanto, poderá dilatá-lo por 
mais quinze, e é isso exatamente o 
que ora se pleiteia. 

E' · bem de ver, porém, Sr. Presi
dEnte, que apesar da dedicação do es
fôrço e do patrotismo, a que me re
feri, dos Srs. membros da CoiiUSsão, 
essa dilação de · quinze dias não bas
tará. àquele órgão - sejamos fran
cos e real:stas - para conclu;.:- ~et!!> 
trabalhos, pols, se os dois Capitulas 
já votado:;, como d~clarou o emint:n .. 
te líder da maioria, são de suma .m
portãncia., não menos importantes são 
muitos outros que se lhes seguem. 

Assim sendo, parece justo e razoa.
'17el, já que é fatal o segundo prazo 
do Regimento, que ha.ja . uma modifi
cação nas normas de agir da Comis
são Constituc:onal. 

Sei, por il'!formações particulare::s. 
não ser outro o seu propósito. A 
Comissão está disposta a imprimir 
um ritmo diferente · aos trabalhos 
que lhe estão afétos. E como ~sa . 
a intenção de seus ilustres componen
tes, pedi a palavra para, emprestan
do meu apoio à prorrogação solici
tada, fazer, data venia., uma suges
tão, que é, nem mais nEm menos, do 
que a adoção, pela atua.l Comissão 
Constitucional, do processo seguido em 
1934, quando a Comissão concluiu pe
la impossibilidade de terminar os 
seus trabalhos . dentro do prazo regi
mental, de acôrdo com as praxes en
tão SEguidas. 

O nobre Senador Nereu Ramos. 
membro que foi da Comissão de 34~ 



deve ·estar lembrado de como se agiu 
àquele tempo. 

Tive o cuidado de compulsar o 
"Diário da AsSEmbléia Nacional" de 
34 e lá encontrei, num substitutivo ela. 
Comissão, a seguinte explicação sôõre 
a.· maneira que se classüicara.m as 
normas ...niciais dos trabalhos. 

DiZ, com efeito, a introdução ao 
substitutivo : 

"A Comissão .•. 
"A Comissão Constitucional, 

no::neada, na. forma do Regimen
to, para emitir parecer sõbre o 
anteprojeto de Const~tuição e 
sõbr.~ as emendas ao mesmo ofe
recidas n.o plenár~o. por proposta 
do seu ilustre Presidente, resol
veu, no inicio dos seus trabalhos, 
distribuir. a ... elatores especiais o 
estudo das várias partlis em q:1e 
se divide o mesmo anteprojeto, 
bem como o das emenda.s relat.t
vas a cada um. 

Nessa conformidade foi feita a 
seguinte ·distribuição: Parte Ge
ral. Raul Fernandes e Perelra 

·-. .. r.J.rc - Divisão de RendaS. Cln
cinato Braga. -e Sampaio Corre!a. 
etc. etc. 

Apresentados os primeiros pa
receres parciais e começada a 
discussão, ao cabo de poucos dlas 
ficou pat€nt~ que, seguindo ~sse 
método, seria impossível à. Co
missão ·se desobrigar da sua ta_. 
refa nos prazos regimentais. ~ 
tal conjuntura. ela. deliberou cl~
legar o estudo dêsses parecere! 
ao PresidEnte, ao Vice-Presidente 
e ao relator geral, aos quais se 
revezaram os relatores do 
Parecer em exa.me, formando-se~ 
destarte. a chamada Comissão de 
Rc visão, composta, em regra c1e 
cinco membros e, excepcional
mente. d~ quatro. 

Essa Com''3.são restrita celebrou 
2'1 reuniões e terminou apresen
tando à Comissão Plena um pro .. 
jeto substitutivo, procedido do 
seguinte parecer: 

<segue-se o · Parecer> . 
A Comissão Piená.r-~. querendo 

conciliar o seu inegável direito de 
emendar êsse projeto com a 

imperiosa necessidade de não ex
ceder a derradeira dilação conce
dida pela Assembléia para a u!• 
timação de . seus tra.ba.Lllos, re
solveu aorová-lo em globo, salvas 
as emendas qué, sendo oferecid83 
por escr~to, no prazo de 24 ho
ras, com a assinatura da maiona, 
se considerariam virtualmente 
aprovadas e, desde logo, se:n dis
cussão, se incorpor a.riam ao pro
jeto. 

No uso dessa prerrogativa, 
quatorze ou mais membros d.a 
Comissão of.ereceram na sessâ4 
de 6 do corrente 34 emendas subs
titutivas ou aditivas, tôdas publi· 
caáas oncialmente. 

Algumas delas· foram acom~ 

panhadas de justificação escrita; 
outras se reportaram tacitam~!l
te, pronta sua fundamentação;· 
aos debates plenários, ou a mo .. 
tivações de emendas ali ofereci
das. Quatro foram<' ulteriormente 
retiradas por seus autorEs sendo 
uma :parcialmente. 

A Comissão de Revisão incum
bia modificar o projeto de acõr
do com .essas emendas, sem possibi
lidade de lhes examinar o m~
rito, pois que já estavam aprova
das e independiam de parecer. 
~es novos disposit~vos tomam 

anoc.rõnicos alguns tópicos d.CJ. 
parecer supra transctito. . 

Em · conclusão a Comissão Cons
titucional tem a honra · de sub ... 
meter à. consideração da Assem
bléia Nacional Constituinte o "ie
guinte projeto: 

(Segue~se o projeto) • " 

Foi isso o que se fêz; em face da 
realidade, durante os trabalhos ds 
Comissão Constitucional de 3<!. E é o 
alvitr.2 que, com a devida permissão. 
apresento aos honrados membros da 
ComiSsão de 46, desejosos não só de 
fazerem obra prefeita, tanto quanto 
possível, perfeita~ mas também de
sejosos, como devem s~r. e sempre se 
mostraram desde o inicio dos traba
lhos desta Assembléia, de que elabore
mos o mais cedo possivel uma Cons .. 
tituição democrática. Adotada minha 
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.õUgestão, estou certo de que ela. con .. 
cillará, como conciliou em 34, o m
·terêsse de apressar a elaboração da. 
Carta Constitucional com o de trazer 
.ao plenário, para discussão ampla, 
através de emendas multifórmes, um 
projeto d2 Constituição democrática, 
.como todos desejamos. CM"uito bem; 
muito õem. Palmas). 

O SR. CARLOS MARIGHELA. -
(*) Sr. Presidente, a bancada comu
nista votou a preferência e urgência 
para o requerimento mandado à Mesa 
.Pelo nobre lider da .maioti~. Sr. Ne-· 
reu Ramos, com justa razão, porque 

:acha que a obra constitucional deve 
ser realiZ2.da o mais rà:pidamente pos-

. sível. Não podemos, encarando a ne
cessidade da rapidez e de uma Consti
-tuição democrática, deixar de render 
.homenagem aos membros da Comissão 
da Constituição, que estão trabalh2.n
do real."'lente patriótica e abnegada
. mente. Mas, os trabalhos têm sido in
tensos e o tempo curto. Por isso mes
mo, a Grande Comissão foi obrigada 
.a recorrer ao § 5.0 do art. 22, em que 
.se diz que o período dos trabalhos da 
referida Comissão seria de trinta. dias, 
prorrogáveis por mais .15, a juízo desta 
nobre Assembléia. 

O recurso para c qual apela a Gran
d<: Co!nissão indica. como a.finnava, 
que ela· tem lutado com dificuldades, 
. porque os prazos, na verdade, são 
muito curtos. Estou informado, pela 
leitura do D iário da Assembléia, de que 
nos trinta dias de traball10 foram 
apenas discutidos e votados cêrca de 
trinta ~rt1gos. 

A correrem os trabalhos desta ma
neira, para fazer uma Constituição 
com duzentos artigos, iriamos pre
cisar de duz~ntos dias; ou seja de 
mais de seis meses. 

O Sr. Soares Filho - A Comissão 
não votou apenas os 2.rtigcs referen
tes ao Poder Legislativo: organizou a. 
·Constituição em todos os seus Ca
pítulos. A revisão é que está. · sendo 
agora feita. 

O SR. CARLOS .MARIGHELA -
·o aparte do nobre Constituinte, que 
agradeço, em nada altera a. minha 
argumentação, pois tanto a Grande 

( •) Não 1 oi revisto pelo orador. 

ComisSão t~ necessidade de mais 
prazo pa..~ concluir sua obra., que 
vem ao plenário r~querer mais quinze 
dias. 

Estou mostrando que o trabalho da 
Comissão está atrazado, e ' tanto está 
atrazado que a Comissão apela para 
a Assembléia . 

Seriam necessários, portanto, seis 
meses para chegar-se a uma conclu
são quanto à nossa Carta constitu
cional. Nt!sse período longo, nés, re
presentantes da nação, teríamos, den
tro desta Casa, de limitar as nossas 
atividades a discussões de requerimen
tos de irtionna.ções, moções, indicações 
levadas à Coll'lissão de Estudo de In
dicações para que dela ven..~m os 
pareceres, e, enquanto isso, os subsí• 
clios nos s2o pagos e a Assembléia, 
prà.ticatnente, nada teria feito ainda, 
porque todo o seu trabalho se encon
tra transferido para a Grande Co
missão . 

O Sr. Paulo Sarasate - Nesse passo, 
V. Ex. a não têm raztio. A Assembléia, 
debatendo assuntos do momento. te::n 
prestado grande serviço à nação . 

O SR. CA-l=tLOS MARIGHELA- 
Não há dúvida alguma. Reconheço que 
a Assernbléia não tem sido improdu
tiva. Mas, se a nossa finalidade é 
dar, dentro do mais breve prazo pos
sível, uma Carta Constitucional . à · 
nossa Pátria, e se nesse período não 
temos poderes le~...slativos é claro que 
não teremos, cem essas atividades rea
lizado o fundz.mental para as condi
ções em que vi~e o pais. 

O Sr. Paulo SaTasate -Neste ponto, 
de acôrdo com V. Ex.a A sua argu
mentação é que parec!a censura à ma
neira de proceder àa Assembléia.. 

O SR. CARLOS 1\iiAR!GB:w,t ... A 
Permita-me que term.ine. 

V. Ex.11 mesmo, a quem rendo as 
minhas homenagens pela combativida
de mostrada dentro dest2. Assem
bléia .. ·. 

O Sr. Pa::.r,Zo Sara.sate - Muito 
obrigado. 

O SR. CARLOS MARIGRELA- .•• 
lutou tanto quanto nós para que o 
art. 76 fôzse supr...mido do Regimento 
Interno, a fim de que a Assembléia pu
desse soberanamente deliberar. 
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O Sr. Paulo Sczra.:;ate --:- Não me 
arrependo ... 

O SR. CARLOS W..A..~IGHELA 
Nem poderia arrepender-se. 

O Sr. Paulo Sarasate - . . . e só 
lamento não ter convencido a casa. 

O SR. CARLOS MA..."t'UGHELA -
A questão se prende precisamente a 
isto: o que !alta à nossa Assembléia. 
são êsses podêres legislativos. NisSo 
é quç se encontra o ponto fraco da 
própr.ia Grande Comissão, como tam
bém do nosso próprio plenário. 

O que devíamos ter feito, desde o 
princípio - e a bancada .:omunista 
aqui se levantou para. deLxar bem 
claro seu ponto de vista - era atri
bmr à Assembléia poderes legislativos, 
poderes para discutir as leis e pro
mulgá-las, fazer indicações e sugestões 
ao Govêrno, examinar os próprios atos 
do Govêmo, porque .enquanto se es
tivesse discutindo a Constituição es
tarfa.mos aqui dentro fazendo causa 
prática também e de relevância, de 
lnterêsse imediato para o n0c;so lJOVO. 

Quero chamar a atenção dos se
nhores Representantes para o fato 
de que o ·assunto que levantamos, e 
que procuro desenvolver aqui, não é 
assunto novo, porque na própria As
sembléia de 33/34 outras vozes se ·er
g'!leram para sustentar o mesmo })onto 
de vista. Não tenho cessado de re
petir que mesmo algut!S dos Consti
tuintes que se encontram com man
d:..to do povo nesta Assembléia naque
le momento tomaram uma posição de 
deiesa da soberania da Assembléia. 
Constituinte, . lr.\3.5 agora, como que 
renegando as · atitudes · que hav-õ..am 
assumido anteriormente, s~temàtica
mente não têm procurado colaborar 
no sentido de que a nossa Assembléia, 
com êsses poderes legislativos, · possa. 
fazer algo de mais produtivo, de maior 
relêvo, de maior interesse para a nossa. 
pátria. 

Inicialmente, quero referir-me :10 

Constituinte Sr. Fábio Sodré, que. se
gundo transcrição dos "Anais,. da As
sembléia Constituinte, dizia, em 18 de
novembro de 1933, o seguinte: 

"Não posso compreen:cler como 
uma Assembléia politica se ::reún3. 
com todos os poderes da represen-. . 

tação e o seu primeiro ato seja o 
de se abster de intervir nos negó
cios do Estado- Nãc se pode con
siderar a Assembléia como U-"lla 
simples Comissão Legislativa e 
nem o país o suportaria. Ela não 
pode ter a função simples de or
gànizar uma lei constitucional. 

Desde que se reune, a organiza
ção do Estado lhe pertence. Qu~l
quer ato que pratique é de natu-· 
reza constitucional. " 

Para complementar essas considera
~ões, cito agora palavras do nobre 
Constituinte Sr. Acurcio Tõrres, eleito 
então como hoje, pelo Estado do Rio 
de Janeiro. A propósito da discussão 
do art. 101 do Regimento Interno, 
correspondente ao 76 do atual Regi
mento, S. Ex.a mandou à Mesa uma 
emenda.. 

Dizia o artigo: 
11 A Assembléia Nacional Consti

tuinte não poderá discutir ou vo
tar qualquer assunto estranho ao 
projeto de Constituição, enquanto 
êste não fõr aprovado, salvo os 
constantes do decreto de sua con
vocação."' 

Agora, a emenda: 
"Acrescente-se o seguinte: "e 

tambêm os que se refiram· à anis
tia e à liberdade de pensam-ento. , 

Assim naquele momento. o nobre 
Representante Sr. Aeurcio Tôrres 
achava que a Assembléia poderia dis
cutir a questão da anistia e da liber
dade d-e pensamento. 

Em outro cliscmso, publicado no 
c'Diãrio da Assembléi.._ •• de 19 de ·no
vembro . de 1933, dizia S. Ex.n: 

"Perguntarão, por certo, alguns 
por que e5ta emenda~ A resposta 
serã esta: pode vir algum reque
rimento. ainda em curso o projeto 
d-e Constituição, surpreender a 
Assembléia com o pedido de dis
cussão dos atos do Govêmo e. ?..i, 
esperaremos do patriotismc dos 
senhores Deputados _:.. já. que · 
cuidarão de outro assunto que· não 
o constitucional propriamente dito 
- encarem, de uma vez por tõdas~ 
êsses à.ois magnos problemas" . "' 
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o~a. foi isso precisamente o que, 
nest!.. Casa, deixaram de. fazer aqu~
les representantes que, em 1933-34. se 
batiam pela soberania. da Constituim~. 

Ma.s, nós, comunistas, estamos coeren
tes com o ponto de vista que defen
demos, desde ·o prin<:ipio, nesta Casa, 
pugnando 1pela soberania. da Assem
bléia, pleiteando para. ela poderes le
.gis.ta.tivos, a fim de que melhor '.>~-
déssemos marchar consoante os com
promissos assumidos com tôda a Na-. 
ção. Não se tratava, portanto, de se
IDiir o pensamento dos que elaboraram 
o· Regimento Interno, lS quais, iuginao 
à necessidade de se atribui.rem à As
sembléia pod-eres legislativos, pro
curaxam organizar uma. comissão oo
litica - porque a grande Comissão é 
uma comissão politica. - com o obje
tivo de discutir a. Constituição, lá 
dentro, como Se se cogitasse de !1m 
parlamentozinho, e limitar o debat~. 
do ante-projeto no plenário. 

Foi êste, realmente, c pensamen.~o 
dos autores do Regi.Iriento Interno, 
que, assim, pretendiam: suprimir gran
d~ parte das discussões que, necessà
'ria.mente, se travariam no recinto. 
Mas essa Comissão politica, com re
presentantes de todos os partidos, num. 
total de trinta e sete mem"!Jros, es'á 
demonstrando que não pode elaborar, 
dentro do prazo previsto, a noss3. 
Carta Constitucioool, que deve ser de
mocrática. 

Nós, comunistas, tínhamos mmto 
mais razão - é o que deseje assina
lar a~ui - porque, desde o principio, 
<ief.endemos a idéia de uma Comis
são técnica, escolhida pelo voto se
~reto e composta de dez técnicos, dez 
juristas, dez ci-dadãos que, conllecen
do o assunto perfeitamente, pudes
sem, -com rapidez, elaborar o projeto, 
sendo 2-SSim, a discussão seria reali
za-da, não dentro da Comissão, mas 
no plenário, com a partfcipàç&o de 
todos os representantes do povo. Essa 
ComisSão técnica, portanto, iria faci
litar a. discussão, tornando-a mais 
ampla. 

Fiéis, portanto, à idéia. de travar 
largo debate no recinto, ha:viamos 
desta tribuna, mostrado n~essidade 

de se redigir o art. 22 do atuai ~e
gimento Interno da seguinte forma: 

"A comissão incumbida de ela
borar a Constituição será (:em
posta de 10 represei?-tantes, elei
tos pela Assembléia, em votação 
secreta". 

Mais ainda; defedemos da tribuna 
a i-déia de que os prazos para o deba
t~ da Constituição não deveriam ser 
como os que constam do art. 27, isto 
é de meia hora para cada Deputado 

, # - • discutir tôda a Constitwçao e suas 
emendas, englobadamente. 

Quando exantinávamos ãa tnbuna 
o Regimento IZ?-terno, tivemos opo:-
tunidaàe de afirmar que, durant-e 
meia hora, nãg conseguirtam<>s se
quer aflcrar o estudo do ante-proje
te apresentado :pela ComiS$ão Regi
mental, · que.nto mais o ante-prcjeto 
d3 Constituição. E nossa emen-ia. 
era no sentido de conceder-se mna 
hora a ca-da Deputado para a discus
são da. matéria, capitulo por capitulo. 
Isso possibilitaria debate amplo e 
'PTOpo:reionaria ensejo de fazer-se 
esbra mais perfeita e patriótica.. 

Entre muitas outras emendas of~
reci-das ao titulo da lei interna refe
rente à. Constituição, havíamos apre
sentado uma supressiva. do art. 36, 
assim redigida: 

"Se os prazos consignados nes
te Capítulo decorrerem, sem que 
esteja conclmda a votação do 
projeto da Constituição e respec
tivas emen-das, a Mesa da As
sembléia promulgará, im.edi2.ta
mente, como lei f.undamêntal do 
pais, até a · ultimação daquele 
trabalho, o projeto aprovado no 
prhneiro turno". 

Já sentimos düileuda:des em apro
var o projeto no primeiro turno, por·· 
que a grande Comissão ainda não 
pôde dar conta de sua tarefa, apre
sentando o ante-projeto no prazo 
prefixado no Regimento Interno. 
Desta forma, poderemos chegar à 
situação de não têrmos nem mesmo 
o ante-projeto para discutir. POde
riamos ainda mais, com tõda.s a.s 
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restriÇões feitas no Regimento, dis
cutir, durante o curto tempo de que 
Cispomos e não conseguir fazer a 
.-otação do ante-projeto. Ficaríamos, 
portanto, obrigados a considerar como 
lei as normas do ante-projeto na for
ma em que se encontram. Não pode
mos aàm.itir que, ém quinze · dias, o an
te-projeto de Constituição esteja ela
ibora~o. Se isso ·acontecer teremos 

. um ant.e-projeto apressado, elabora
do em bases confusas e cujo debáte 
nos dará grande trabalho. Acabare
mos. assim, fazendo obra sem con
sistência, que não estará. à. altUl'a da 
nossa civilizaçãe> nem acompanhara. 
a m~ha da democxacia que s·e pro
cessa em nossa pátria. 

Por isso é que nos insurgimos con
tra a parte do Regimento que diz 
respeito à elaboração da nossa cart.a 
Constituci<>ru:.l, através dessa grande· 
Comissão, e aquela que se refere ~o 
próprio projeto da Constituição. Mas, 
para aa:. ainda uma vez, a demons
tração de que estamos ardentemente 
des·ejosos d~ que a Carta Magna seja 
promulgada o mais breve possível, 
nãc temos por que votar contra a 
prorrogação que pede a grande Co
missão. 

Estamos de acôrdo com a prorro
gação por quinze dias, mas chamo 

· a aten.çã<> de todos os Srs. Oonsoti
tumtes para o fato de que, mais 
a-dia.nt.e, seremos forçados a encarar 
a m-esma situação, por não termos 
po:iic!o te::-m.inar a. tarefa no novo 
prazo . Estaremos, então, em face de 
caso insolúvel, por não termos po
dido atender ao que esta:belece o· 
P..~e:J.to. 

P.ediindo a a. tenção da Assembléia 
para o f-ato, que, é bom que se deixe 
assinalaeo, ser~os forçad-os a. exa
minar mais adiant~ quero terminar 
2.present.ando l Mesa uma indicação 
da. ban-ca.da comunista. indicação que 
tem a gra·nde virtude e a .finalidade 
de desde este momento, sanar d1-
ficuld.uie que L.-á aparecer n-ecessà
rla.mente. Digo necessàr.i.amente ba
seado nos argumentos que já cl.tei, 
porque podemos ter um a.nte pro
jeto, mas se.-á trabalho mal aca:bado. 
apr~, que não estal'á de acôrcio 

com as aspirações da. nossa. pâtna. e 
d · nosso pov-o. 

Sr. Presidente, vou terminar. 
Há. ~ d..I.sltieo latino que diz: 

"Dmzec eris !eli:I: multos nume
ra.bis amicos. 

Tempera si juerint n"ZÜJila salus 
eriS". 

"Ezx!usmto as coisas estão <:oNen..;. 
do bem - é a tradução - conta.
re.i5 com muitos amigos; mas, se 
elas passarem a correr mal, ficareis 
sozinhos". 

E' o que acontece com o Regi
mento. Flor ·enqua.nto, estamos em 
mar ãe rosas. A maioria ain-da. é 
sincera e a.zn.is.;. d-o Reg11nento. Há 
outros ilustres r.epresentant~ aos 
quais natura.llm1mte ê~ l?atisfaz, por
que supõem que proporcionará a 
oport:UiD..ldade de reallza.!'em obra à. 
alru:.e. do nosso povo · e das nossas 
tradições de liberdade e de demo
cra-cd.a. ~ais adiam.te, 4p0rém, il'em.os 
V·er que as coisas cam-eç31rã.o a cor
rer ma:l. paTS. o Regünento, e é bem 
possível que aqueles q·· agora pre
tendem . óelfendê-l:o. principalmente 
na. parte que não contribui para. que a. 
Comissã.o Constitucl<>n&l possa fazer 
obra perfeita.. f!.C21bem fica.ndo sozl
nhos, como noo eihSina. o vellio dis
tico laltino. 

Era. o que tillha. a. dizer. <Muito 
bem. muito bem. Palmas da bancaãa 
comunista. ) 

(0 (Yf'a4cr envia à Mesa o se
guinte): 

PROJ'ETO DE RESOLUÇÃO N.0 3, DE 1946 

Modifica o Regimento Interno 
vigente, no seu título IV, capítulos 
1 e 21 e designa uma. Comissão 
para à:presen.ta.r U'17'.a. emen&t 
substttu.ti11a, no prazo de 24 horas. 

Considerando que a Comissão de 
C<>ns.tituição requereu prorrogação 
para elaborar o a.nte-pr<>jeto constitu
cional; 

. Considerancio que, esgotado o pra
zo previsto no Regimento, a Comis
são não conseguiu e!ab<>rar mais de 
30 a.rts. do ante-projeto; 
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Considerando que o Regimento in
terno se rev-elou falho no que cllz res
·J>eito aos prazos e à própria forma 
por que se constituiu a Comissão 
Constitucional; 

Esta Assembléia Nacional Consti
tuinte resolve: 

Modificar o Regimento Interno em 
vigor no seu título IV, capítulos 1 e 
2, designando uma Comissão l}a:ra, no 
prazo de · 24 horas, apresentar uma. 
emenda substitutiva.. 

Sala das Sessões, 22 de abril de 
1946. - Luiz Carlos Prestes. - João 
AmaZo#as. -Jorge Amado. - Carlos· 
Marighella. - Maurício Graboís. -
CZCtudino José da Silva. - Osvaldo 
Pacheco. - AgostinhO Oliveira. -
AZcedo Coutinho. Gregorio Be
zerra. - TTifino Correia. - Batista 
Netto - Alcides Sabença. 

·- A imprimir. 

SR. PRESIDENTE- Não havendo 
mais quem peça a palavra, declaro en
cerrada a discussão. 

. os srs: que aprovam o requerimento 
<1e concess~ do prazo pedido pela ao_ 
missão, queiram levantar-se (Pausa) 

Fpi aprovado. 

Acabo de receber do Representante 
Sr. Carlos Marighela, um projeto de 
resoluçao concernente á reforma do 
Regimento e, em particular, ao prazo 
para a. Comissão ultimar seus traba
lhos. 

Na forrna regunental, vou ouvir a 
própria Comissão da Coll$tituição, co
loca-ndo em seguida o projeto de re
solução na ordem do dia para discus.;. 
são e votação. 

Tem a palavra pela. ordem, o senhor 
Alfredo Sá. 

O SR. i'...LFP..EDO SA"- (Pela or
dem> Sr: Presidente, por esta Casa, 
corno deputa-do federal, e pela política 
de Minas, como deputado e senador ao 
Congresso do Estadc e como Secretá
rio do Interior e Chefe de Policia, pas
sou um ilustre homem público mineiro. 
que teve também destacada projeção 
na politica naciÓnal. Quero referir
me. Srs. Representantes, ao Dr. José 
Vieira Marques, que ontem faleceu na .. 

cidade de Santos Dumont, onde re
sidia. 

Dosado de notável operosidade, in
teligência e cultura, prestou Vieira 
Marcmes ao Estado natal e à Nação 
relevântes serviços, que o recomenda
ram à estima e ao apreço de seus con-' 
cidadãos. Como traço característico 
de sua conduta política, encontramos 
a lealdade ao seu partido e o cari!lho 
na defesa dos suE,eriores interêsses do 
Estado e do pais. A política mineira, 
srs. Representantes, não o abandonou 
e ainda agora o incluiu na chapa do 
Partido Social Democrático, como de
putado á Assembléia Nacional Cons
tituinte. Combalido, porém, pela mo
léstia e pela idade, desinteressou-se 
do pleito e, · por isso, só logrou uma 
suplência na bancada representada 
nesta Casa. 

E- como merecida homenagem a ês
se preclaro mineiro e notável patric1~, 
ontem desaparecido, que venho pedir 
a V. Ex. a, Sr. Presidente, consulte a. 
Assembléia sôbre se consente em que 
se insira em ata um voto de pesar. 

(lJfuito bem; mui to bem. Palmas>. 

O orador enca.xrunha à Mesa o se
gcinte requerimento: 

Voto de pesar 

Requeremos que na ata da sessão de 
hoje seja · inscrito um voto de pezar 
pelo falecimento. ontem ocorrido em 
Minas Gerais, na cidade de Santos 
Dumont~ do ex-deputado Dr. José 
Vieira. Marques, qtle ao seu Estado e 
ao pais, em cargos eletivos e de ad
ministração, prestou a causa pública. 
relevantes serviços que tantos o re
comendar~ à. estima pública. 

·Sala das Sessões. em 22 de abril de 
1946. - Alfredo Sá. -:- Gabriel de .R. 
Passos. - Magalhães · Pinho. 

O SR. PRESIDENTE - O Senhor 
Deputado · Alf.r.:;do Sá solicita. à As
sembléia a inserção em ata de um 
voto de pesar pelo falecimento do 
ilustre mineiro, Dr. José Vieira Mar
ques. Os Srs. que concordam, quei
.ram levantar-se. (Pausa). 

Foi aprovado. Será. eonsignà.do o 
voto de pesar. 
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Tem a palavra, pela ordem, o Se 
nhor Alfredo Neves. <Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra, pela ordem, o Se

nhor Euclides Fi~iredo. 

· · O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO 
(Pela ordem> - S!'. Presidente, em
bora -de cunho um tanto pessoal as 
considerações que vou fazer cabem 
agora aqui, · pois que envolvem · uma 
definição de posição que, de cert·o. há 
de interessar a esta Casa, no desenro
lar de seus trabalhos. Foi por isso 
que solicitei de V. Ex. a me concede.;;~ e 
a palavra para falar pela ordem, en
tre o exp~diente e a ordem do dia.. 

Justificando indicação de minha au
toria sôbre o becreto-Iei -n.0 7 . 474; de 
18 de abril do ano passado, senti de 
indeclinável dever ressalvar que me 
não mov.iam interêsses de ordem pes
soal ou reivindicações de natureza. 
materiaL · 

O Sr. Glicério Alves - O que, aliás. · 
era desnecessário, porque V. Excelên
eia pai!'a. acima dessa suspeita 

O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO
Obrigado pelo aparte de V. Ex.a, que 
registrarei como uma cortezia. ' 

Declarei que mesmo quanto a re
paração moral pelas afrontas q-:.~e so
fri durante o per!odo do Estado Novo, 
já a considerava como largamente 
prodigalizada ·com os votos do-5 con
(!idadãos que su!ragaram meu nome, 
a 2 de dezembro, elevando-me á alta. 
dignidade de representante da Naçd.o, 
entre os qt:ais assirialei, como de 
grande significação e valia. os de al
guns milhal'es de ex-companheiros de 
classe. 

., Saído das prisões ditatoria.i~ =om o 
mesn1o íirme propósito, que nunca 
-ocultei nem disfarcei, de continuar. 
cá. !ora. a lutar contra a ditadura·. fa\7.: 
mando co"D. os i:nais d-enodados bata
lhadores pela causa das liberdaaes 
públi-eas, da justiça e do direito, nada. 
poderia. eu esperar do govêr.no ae que 
fui acérrimo adversL"io, e menos T)e-
dir ou insinuar. -

O Sr; Acúrcio Tõrres - Mas que 
devia tudo esperar dos seus elevados 
merecimentos de· soldado e cidadão. 

-· 
, O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO· 

- Mais uma generosidade que ficarei 
a dever a V. Ex.:l 

O Sr. Acúrcio Tórres - Justiça que 
faço ao caráter, à. cultura. e à inteli
gência de V. Ex.ll 

O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO· 
- Muito obrigado. 

A minha posição d·e ,Deputado Fe
cieral, sempre a considerei como con
seqüência, um prolongamento de mi-, 
nha atuação como homem público. um 
gráu mais elevado da vida, de onde 
tivesse de prosseguir na linha reta 
d.e minhas atitudes. Não devo. en_. 
tretanto. dizer-me inteiramente sur
preendido com a alta distinção que-
me acaba de conferir o Exmo. Senhor 
Presidente da Republica, faz·endo-me 
reverter ao exército no pôsto de ge
neral. 

O S~. Fernandes Távora - Aliás, 
um ato de inteira justiça, porque Vos
sa. Excelência o merecia plenru:nente. 

O Sr. Toledo Piza. - Não só de jus-
tiça, como de reparação. · 

O · Sr. Glicéria Alves - Que causa. 
grande satisfação, inclusive aos a.tiver 
sários políticos de• V. Ex.9 

O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO -
- Muito obrigado aos apartes dos no-· 
bres colegas. que são elogios que me 
desvanecem. 

Não devo dizer-me surpreendido, 
porque meus amigos, conhecedores dos 
desejos harm.onizadores de· S. Ex.a e 
de seu honrado Ministro· da Guerra. 
já haviam despertado a. minha atenção 
para tal possibilidade. Relevà, porém. 
ponderar que não o precec!enc.o a mais 
leve consulta, o ato de SS. Exs., de 
livre e exclusiva deliberaç~o, não en
volve compromisso pessoal recíproco e 
deixa-me inteiramente a vontade para 
manter-me coerente com m..i:nh.a posi-
ção anterior . de homem da oposição e 
de combate .. 

O· Sr. Acurcio Torres - Mesmo por
que o C.pefe do Govêmo, sgilldo como 
agiu para com V. Ex. a, apenas esta
va na prática da justiça. 

O Sr. Barreto Pinto - Sem favor. 

O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO -
Muito agredecido às vv. Exs. Nem 
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de outra. forma eu poderia correspon
der a confiança do Chefe Supremo das 

. Fôrças Armadas, senão dando provas 
de meu caráter inamoldável, que foi, 
estou certo, o traço mar<:ante da mi
nha personalida.de que melhor impres
sionou a S. Ex.a. Porque ser soldado 
e eu o sou, novamente, desde alguns 
dias ... 

O Sr. Paulo Sarasate - V. Ex.a 
nunca deixou de ser soldado, da pâ
tria, e da democracia. 

O Sr. Barreto· Pinto - Antes de re
verter ao exército, V. Ex. a jâ era ge
neral, no conceito de todos os brasi
leiros. Não foi um decreto que asse
gurou c pôsto a V . Ex. a. 

O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO -
Mais uma vez agradeço a benevolên
cia de julgamento dos meus nobres co
!egas. Ser soldado, dizia, é tomar sô
bre os ombros a responsa:bilidade de 
guarda das instituições, contra a de
sordem e contra a tirania. E' insti
tuir-se em elemento de garantia dus 
poderes públicos, legalmente constitui
dos, mas também das liberdades públi
cas organizadas, da livre manifes-tação 
de pensamento, da propaganda. de 
idéias, das reivindicações populares, pa
cificas·. E isto só se faz com indepen
dência. 

O exército é uma instituição nacio
nal e constitucional. Não pertence à 
facção, nem. é político; não é da opo
sição, não é do govêrno. Forma em 
tôrno das liberdades do po'\~o uma trin
cheira, que tanto as pres-erva do arbí
trio da autoridade. como as delimita 
nas suas e>..-pansões extra-legais. Sua 
fôrça está na i:oesio · moral, cimenta
da pela disciplina, que vincula coman
dante e co:nandaàos. E quem diz dis
ciplina ·diz su·bordinação. 

A disciplina traça o llmbito das ati
vidades de cada membro da coletivi-

. da<ie militar, da sua. autonomia, e 
orienta as iniciativas, que limita quan
to a sua extensão. A subordinação es
tabelece a obediên<:ia na t ~ .:;.,.-arquia 
militar para a boa harmonia. do s-er
viço da pátria., obediência tanto de bai
xo para cima, como de cima paxa bai
xo. Não é humilhação nem alienação 
de vontade p::::-ópria. Tanto s-erviu ao 
Major Lima e Silva para fazê-lo em-

bainhar sua espada no 7 de abril, como 
ao Generz:l Deodoro para desembai
nhar a sua. a 15 de novembro de 1889 • 
Um obedecia ainda ao soberano que 
abdicara e não quis atirar tropa con
tra o povo. Outro obedecia à von
tade do povo, reconhecendo-lhe o di
reito de decidir soore os de;;tinos da 
nação. 

Exército assim, é exército da demo
cracia, exército que deveria conservar 
as tradições republicanas. · 

Tradições de Sena Madure1ra e 
Cunha, reivindicando para os homens 
de farda o direito à palavra escrita. 
pela imprensa; tradições de Bama
min Constant, fazendo dé--··sua cáte
dra de professor de matemática cen
tro de irradiações de civismo para a 
mocidade militar, com que preparou, 
no campo das idéias, a queda do re
gime monãrquico; tradições também 
de Floriano, defendendo pelas armas 
o principio da autoridade contra a 
revolta e salvando a nação da anar
quia, para, depois, entregâ-la., pací
fics.mente, ao poder civil constitucio
nal instituído. 
~ 

O SR. PRESIDENTE - Advirto ao 
nobre deputado de que está esgota.uo 
o tempo de que dispunha. 

O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO 
- Exército de 29 de outubro de !.945, 
que, num momento, compreendeu e 
sentiu os anseios da Nação, dindo por 
terra com a ditadura que a in!elici
tava. Exército, Fôrças Armadas. es
st::ncialmente obedientes dentro dos li
mites da lei aos suJ'eriores hierâ.rqui
cos e obrigadas a sustentar as insti
tuições constitucionais, dizia a. Cons
tituição de 1891. Mas também exér
cito capaz de defender as liberdades 
do povo e acompanhar a evolução de 
suas idéias. Exército, símbolo da na
cionalidade; simbolo da fôrça efetiva. 
Mas nio fôrça bruta, que amedron
ta, se não fôrça consciente, que ins
pira confiança. 

E', Senhores Representantes, para. 
o seio dêsse Exército que volto, com 
as mes~s convicções e os mesmos 
1dea.is com que fui dele afastado, na
quêles dias tristes para o Brasil; as 
mesmas convicções e os mesmos ideais 
que · me trouxeram a. esta. Casa sem-
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pre nortearam a minha. vida. de sol
. dado e de cidadão. 

Sr. Presidente, feita essa declara
ção de prin.cfpios, ou, melhor diria, 
reafirmação de propósitos, à. guiza de 
explicação pessoal, re11do daqui mi
nhas homenagens aos Srs. Generais 
Eurico Dutra e Góes Monteiro pelo 
desígnio demonstrado de. um progra .. 
ma de conciliação geral da família mili
t.ar, indo buscar para inaugurá-lo tal~ 
vez o caso maiS di!icU, mais intricado 
de solucionar, - o daquele seu com
panheiro que mais intransigentemen
te e mais ininterruptamente comba
teu o Es~do .Novo e defrontou-se com 
êles até no campo da luta armada. 

E' que das conten-das entre bons 
patriotas que se batem por ideais- pu
ros, nem mesmo os ressentimentos re
sistem ao tempo; e menos pode o ódio 
contra o são sentimento de camara
dagem, que nunca se apaga entre ve
lhos solda-dos. 

l?ara finallzár, porque o tempo me 
é curto e já a emoção vai tomando
me a palavra. A emoção nunca me 
abandona quando falo e me lembro 
-do meu Exército. E quando falo do 
meu Exército lembro-me dos meus 
. camal'ooas. E vou terminar, com um 
-corte quase abrupto nessas considera
ções, mas · também com um explod.il' 
da. alma. Quero servir-me desta · mi
nha situação de hoje, já. agora de to
do insuspeita, para lançar um apêlo 
aos dois gr2.n-des chefes- militares no 
senti-do de que estendam o mesmo 
manto de justiça e benevolência sô
bre os meus companheiros de infortú
nio - o~ anistiados de 1945. e todos 
aqueles que ainda sofrem sancões de 
leis. já relegadas. :Erá. entre êies ex
praças quase em estado de penúlia, 
quase à zy,..J.ra da miséria; há. sargen
tos de !amilir.s numerosas, com fi
lhos pequenos que mal podem ir á 
escola. porque lhes falb roupa, fal
ta. calçado e não há dinheiro Para 
merenda: há oficiais de graduação su
perior, até ex-professores da nossa 

· Escola do Estado ·Maior, que jâ não 
podem aparecer á rua, porque se· en
vergonham da própria pobreza. 

Srs. Representantes, o Exmo. Sr. 
General Eurico Dutra, ao assumir a 
Suprema. Magistratura do País, de-

clarou que desejava ser o Presidente· 
de todos os brasileiros, certamente 
como a querer significar que no exer
cicio do a!to põsto não haveria de dis
tinguir adversários e ri.ã.o a.dversãrios. 

Pois bem, reintegre S. Ex. n na co,.. 
munidade brasileira êsses infortuna
dos da sorte e seja, também, o Pre
sidente .:ios anistiados. (Muito bem; 
muito bem. Palmas. O orador é vi
vamente cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE- Há. sôbre 
a. m·esa dois requerimentos, solicitan
do a inserção em ats. de votos de pesa.r .· 
pelo falecimento do ilustre Major 
Cameiro de Mendonça, do seguinte 
teor: 

Requeremos a inserção na. ata. .de 
nossos trabalhos. de um voto de pro
fund<:~ -pesar pelo d-esaparecimento do 
eil1inente homem público - Major 
Carneiro de Mendonça - ex.. mter
ventor dos Estados do Ceará, Pará, 
Maranhão e ex-ministro do Trabalho. 

Sala das Sessões da k5sembléia 
Constituinte, em 22 de abril de 1946. 

Plinio . PompeU.. - Edgar de 
Arrud!!. - Omar Sampaio. - Hugo 
Carneiro. - Paulo Sarasatte • 

. Stenio Gomes. -Prado Kelly. · 
Requeremos um voto de prufundo 

pesar pelo falecimento do ilustre bra
sileiro, Major R9berto Carneiro de 
Mendon~a. 

Rio, 22 de abril de 1946. Magalhiies 
Pinto. -Monteiro de Castro. - Ga-
briel dos Passos. · 

O SR. PLINIO POMPEU - Senhor 
Pre5tdente, peço a palav=a. 

. SR. PRESIDENTE - Tem a. pa
lavra, para encaminhar o votaçâG o 
nobre Representante. 

O SR. PLINIO PO:MPEU <Lê o se
guinte discurso> - Durante as férias 
da Sema:1a Santa fomos surpreendi
dos pela inopinada e dolorosa notí
cia. do falecimento do Major Carnei
ro de Mendonça. 

E' mais uma reserva m<:~ral que o 
Brasil perde, tão · . necessária nesses 
dias que atra.vessam<>s. 

Carneiro de Mendonça iniciou slia 
Vida pública na. interventoria do . 
Ceará. em· 1931. Muito moço ainda, 
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tinhà apenas como credenciais o. seu 
idealismo manifestado nos dois cinco 
de julho, que lhe valera alguns anos 
de degredo na ilha Fernando de Na
ranha, de o:J.de saiu gravemente en
fermo. indo. recuperar a · sua saúde 
sob a ar-dên-cia do terapêutico sol . de 
Quixadá. 

Era, entretanto, um desconhecido 
para nós quando o govêrno revolucio
nário julgou oportuno noméi-lo In
terventor em substituição ao hon
rado · Sr. Fernandes Távora que ini
ciara um período administrativo, até 
então -não· pôs to em prática baseado 
no ideal que forjava· a revolução de 
1930 - pelo respeito à liberdade do 
povo e defesa da causa pública. 

Natural seria que re-cebessemos com 
frieza e desconfiança essa substituição 
acrescida da circunstância de serem 
os nossos destinos entregues a um 
desconheci·do Ca'!)itão do Exército, de 
cujo passado só se sabia que antes 
estivera entre nós em tratamento de · 
saúde - abalada na inospita ilha de 
.Fernando de Noronha. 

o tempo fêz transformar essa des
confianca em exoectativa simpática e 
posteriormente, ê:n a-dmiração e gra
tidão. 

Sou insuspeito, Sr. Presidente, para 
assim me expressar, porque partidá
rio da continuação do Sr. Fernandes 
Távora e cooperando em seu govêr
no como Diretor de Obras Públicas, 
não via em C!Ue lucrava a administra-

. ção do Estado. com sua substitu~ção. 
mormente per alg".xém que viria. 
praticar a arte de governar em minha 
terra. 

Dessa forma, não poderia continu~r 
ocupando u::n cargo de confiança em 
seu govêrno e, assim, solicitei minha 
demissão . Não sendo atendido, réiterei 
o pedido trinta dias depois. Alguns 
meses passados - :quando de unfa ma-
neira L"'l'evogável eu · lhe entregava 

pela terceira vez o meu pedido de 
demissão, já não o fazia por diver
gências políticas e sim por interêssa 
próprio, - por desejar dL."igl..r serviços 
de ·combate às sêca.s. , E foi ainda 
Mendonça. que me aproximou do 
grande ·Ministro José América, para 
aquêle fim. 

Como Diretor de Obras Públicas -
tive que acompanhá-lo em viagens 
pelo interior do Estado, onde êle iria 
sentir de perto as necessidades do 
povo, sem os tradicionais banquetes e 
fuguetórios que anunciavam tais via
gens. Quando ninguém esperava, pa
rávamos à porta àe uma prefeitura. 
onde o prefeito estava na fazenda e o 
secretário em sua casa de . comércio. 

Em certa ocasião passamos por um 
povoado - triste, sêco e a.ba.ndonado. 

A chega~a do automóvel foi aconte
cimento pa:ra reunir a metade da po
pulação. Em meio da conversa indaga 
o Capitão Mendonça o que êles deseja
riam que o govêrno fizesse em bene
!fício do povoado. - Em primeiro 
lugar - um tJOÇo porque a lagoa se
cou e temos que transportar água com 
quase duas léguas de distância, res
ponde um velho . sertanejo. - Pois 
vocês terão o poço diz Mendonça. -
Qual! o govêrno nãc olha para cá e 
de nós só quer impostos. 

Revelado por mim que estava fa
lando com o Interventor Federal. res
ponde-me o incrédulo sertanejo: -

· Só acreuitarei que êsse moço é o 
Capitão Mendo~ça se o serviço que 
êle promete fôr ·iniciado antes do. fim 
desta semana. 

Ao chegar à Fortaleza, na primaira. 
hora do expediente, Mendonça me te
lefona para sal,er se a turma, encar
regada de abrir o poço, já havia par
tido para o povoado. 

Em defesa dos Gofres públicos era 
o Capitão Mendonça de uma intran
sigência que, às \"êzes, os seus ín
timos amigos consideravam. exagera
da. Em certa ocasião mandava des
contar em fôlha de pagamento a cor
rida de automóvel que· um diretor de 
repartição fiz~ra num carro oficial, 
porém em ser.viço particular. 

Mas, Sr. Presidente, não M exa
geros quando se trata de defesa das 
coisas públicas .. O exem'!.)lo do ca
pitão t.~endonça. . medrou e dett fru
tos até muitos anos depois. Somente 
cem o advento do "estado novo", foi 
a árvore enleada pelas plantas da
ninhas da censura que, pouco a pouco 
lhes absorveram a seiva e se estende-
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Ao cair a ditadura raro exa o admi
nistrador que não confundia a coisa. 
pública. com a sua prop:iedade. 

Mas deixemos isso para outra opor
tunidade. 

Foi durant-e a inclemência da sêea 
de· 1932, que o :Major Carneiro de 
Mendonça conquistou a sincera ami
zade do povo do Ceará. Nenhum cea
rense. no govêrno, faria ·mais em seu 
"teneficio. Sua amizade e prestígio 
junto ao Ministro José Améri<:o to- . 
ram a maior garantia para o am
pa:ro das familias flageladas pela sêca. 
· Boje os nomes de MendQ.nça e José 
Américo têm um tão · alto significado 
para o sertanejo do ·Ceará, que só é 
ultral)assE.do pela lendária figura. de 
Pedro II, a qual ficou gravada para 
sempre no coração dos cearenses com 
a sua patética frase pronunciada du
rante a grande sêca de 1888. · 

Deixando a- interventoria d.o Ceará 
cercado do respeito e admiração d~ 
todos os cearenses, ocupa o Major 
1\.f:endonça. as do Pará e Maranhão 
a filn de . apaziguar ârumos que ;, 
exaltação partidária não permitira. 
solucionar com elementos da terra. 

Passado algum .tempo - é convi-
, dado para Diretor de uma carteira do 

Banco do Brasil, onde se manteve até 
o dia. em que a sua dignidade exigiu 
o seu afastamento. . 

O Major Carneiro de Mendonça e 
o Chanceler Osvaldó Aranha eram 
talve~. as únicas mentalidad~s demo~ 
cxá.ticas dentro d.a. ditadura. 

Dai a amizade · e compreellsão que 
n&sceram entre êJes. · 

Não conspiravam contra o didator 
lllas serviam de twlpero delllocráticd 
para amenisa.r os imp\llsos fascistas 
do govêmo, desviando-o dess::t.~ tendên
cias para à união democrãtica. ameri
cana. 

Dentro dêsse. princípio~ aceitaram 
ambos lugares de . destaque :na socie
dade "Amigos da América u que era., 
no momento, a. única janela por onde 
Entrava ~ pouco de cüuidade nessa 
pantanosa. noite que foi o "estado 

·novo••. 

No dia. em· que o Clla.llceler do 
Brasil 1r1a to:ma.:- posse na. Vice-Pre
sidência. da Sociedade, a. gestapo ge
tullana .fecha a,s .. portas de sua sede 

e prende modestos empregados que se 
aclla. vam ali. · 

Foi um gesto de tr:tição e surprêsa 
sem-elhante aos praticados com o Con
gresso Na.cio.na.l em 10 àe Novembro 
cie 1937. 

Mas, se daquela vez, para vergonha 
nossa, houve congressistas que ainda 
~om1>areceram ao Catete, nos dias mar
~dos para audiências aos parlamen .. 
ta.res, dessa ü1tima.. entretanto, os doi$ 
atingidos jogavam aos pês do ditador 
os altos postos que ocupa varo. 

Osvaldo Aranha deiXou de ser o 
Chance ler, e Carneiro de MendÓnça 
abandonou a Carteira do Banco ·do 
:Srasil. 

Gestos como êsse dignificam eter
namente os homens que os praticam~ 
a nação que tem a a ventura de pos .. 
suí-los Sr. Presidente - O Major car .. 
lleiro de Mendonça desaparece · no 
Inom·ento em que ainda ::e esperava 
d.êle grandes beneficios para o Brasil. 

o Ceará ~abrunhado recebeu a do .. 
lorosa noticia do desaparecimento de 
seu inesquecível amigo e pede, por in .. 
termédio de seus representantes, que 
se insira um voto de profundo pezat 
na ata dos tra-balhos da Constltuin~ 
como testemunho imorredouro de sua 
administração, respeito e gratidão ·ao 
grande brasileu·o . (Muito bem, muito 
bem). 

O SR. FLORES DA C'ONHA - Sr; 
Pl'lesidente, peço a palana. 

Sr. Presidente - TelD. ' a palavra. 
para encaminhar · a votação o nobr~ 
Representante. , . 

O SR. FLORES DA CUNHA <•) -
Sr, Presidente, também desejo prests.l:' 
minha. homenagem de saudade à. m~ • 
mória de Robe.."1;o Carneiro de Men
donça, desaparecido há. bem poucos 
dias e que foi b.rilha.r:;te oficial ào 
nosso ~orioso Exército, ilust:'e homem. 
público e bonissinio amigo. 

Pode-se meàir a ca.pacidade moral 
de Carneiro de Mendonça pelo 1l.to 
que praticou. · pedindo reforma, em 
plena mocidade, porque, cavalariano. 
não podia mais montar · devido a~> 
berl-beri .que contra.ú'a. quando de S'.la. 
prtsão na Ilha. da Trindade. 

Depois da. revolução de 1930 ascen
deu a elevados postos na administra-

.. 
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·ram a quase todos os ramos da admi
nistração pública. 
oÇã.o do Ceará, do Pará e do Maranhão. 
·desempenhando-se de todos êles com 
grande elevação e demonstrando sem
pre que não era um ambicioso. Ainda 
quando ·da reconstitucionalização do 
pais, não se candidatoi.t a nenhum 
põstt. eletivo por qualquer dêsses Es-
tados. · 

O Sr. Plinio Pompeu - Seria ereito, 
.se fôsse candidato pelo Ceará. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. 
Presidente, ainda sob a impressão do
loros:s. do desaparecimento de Carneiro 
de ·Mendonça, que me trouxe até :J. 

porta desta Casa no próprio d1a ~m 
.que ocorr~u o d:>loroso ~ontecimento, 
junto a homenagem do meu pezar e 
da minha saudade ao voto requerido 
pelo ilustre representante do Ceará, 
terra que, dentro do Brasil, depob dt) 
meu querido Rio Grande do Sul, é a 
que mais quero, porque, aos met!S 
vinte e poucos anos, tive a honra de 
:representá-h no Parlamento n~ional. 

O SR. PLINIO POJMPEU - Com 
muito orgulho nosso. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Era. 
o que tinha a dizer. (Muito 'bem; 
muito bem .> 

O SR. PRESIDENTE - Os Senha · 
res q~e aprovam os votos de pezat', 
queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foram aprovados. 
Acha-se sôbre a mesa. pedido .dto 

preferéncia, assinado por vários Srs. 
. Representantes, para o requerimen tu 

n.0 92, de 1946, assim formulado: 

E.EQUERIME~"TO DE PREFERÊNCIA 

Atendendo à circunstância de !IUe o 
Decreto-lei do Govêrno da República, 
que trata da -"Fundação da Casa Po .. 
pular,, por inten:nédio do 1\t!.nist.é.ric. 
do Trabalho, Indústria e Comércio, 
tem prazo determinado até o dia 25 
do corrente, para o efeito de receoi
mento de suge~tões, e tendo em vista 
~ue o Requerimento de Urgência, sob 
n .0 92, procura e visa a formação de 
Comissão desta digna Assembléia que 
ofereça tais sugestões, feita no p-e
.riodo de dez dias, a contar da desig-

nação da dita Comissão, requeiro ã 
Mesa, com os fundamentos supra, pre
ferência pa:-a a urgência da votação 
do mencionado requerimento n.o ..... 

Sala das Sessões da Assembléia Na
cional Constituinte, 11 de abril de 
1946 . ..:... José João Botelho. -Lameira 
B1.ttencourt. - :r.r oura Carvalho. 
Odilon Soares. - Crepory Franco. -
Lui~ Carvalho . - Heitor Collet . -
José Neiva.- Medeiros Neto.- Pedro 
Vergara.- Castelo Branco.- Osmar 
Monteiro. - Gabriel llf artiniano S an
tos. -Francisco Pereira da. Silva. -

. Anibal Duarte de Oliveira. - Lino 
- Machado. - Vergniaud Wander
ley. - ll!athias OZympio. - José 
Cândido Ferraz. - José Leomil. 
- Ali pio Peres. - Agostinho Oli
veira. - Luiz Carlos Prestes. - Trl.
fino Corrêa. - Gregorio Bezerra. -
Claudino José da Silva. - José Ma
ria Crispim. - Fernandes Távora . -
Antonio Felicíano. - Justino Silva. 
-Juscelino Kubitschek. -José Leo
miZ. - Roberto Grossembacher. -· 
Otacilio Costa. 

O SR. PRESIDENTE -Devo ')b
ser-var que o prazo concedido pelo Go
vêmo termina a 25 do corrente e já. 
estamos a 22. Se, apesar disso, o; 
ilustres Representantes mantêm o re .. 
querimento de preferência, ouvirei o 
plenário. 

O SR. PAULO SARASATE - Se
nhor Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

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

O SR. PAULO SARASATE CPela 
ordem> - Sr. Presidente, . quer-me 
parecer que -há um requerimento em. 
discussão, . - o · de n.0 16 - cujo de
bate ainda não foi encerrado, sendo 
que se trata de uril dos requerimen
tos acompanhados de urgência vot.ada. 
pela Casa. 

Nestas condições, o requerimento de 
preferência só poderá ser submetico 
ao plenário, a meu ver, após o en
cerramento da discussão do requeri
mento, acompanhado de urgência.. que 
está em primeiro lugar na ordem do 
dia. ' 
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O SR. PRESIDENTE - O Uustre 
Representante está equivocado. Pede
se exatamente preferência. Se a CasR
a conceder, a discussão dessa matéria 
precederá qualquer outra. 

O SR. PAULO SARASATE- Mas 
o outro requerimento já está em plend. 
<fi.s.cussão . 

O SR. PRESIDENTE- Concedida. 
á preferência., alterar-se-á a ordem 
do dia. · 

O SR. JOAO BOTELHO - <Pela 
ordem) (*) - Sr. Presidente, sou o 
autor do requerímento de preferen
cia. posterior ao C.e urgência, já eu
viado à digna Mesa . Desde que ceja 
concedida a preferência, terei oportu
nidade de ocupar a tribuna para de
fender a essência do Requerime::J to 
n.0 92. . 

Tomei bem conhecimento das ex
pressõe_s de V. Ex. a sôbre o prazo mar
cado pelo .Decreto-lei: concede, até o 
dia 25, oportunidade para a apresen-
tação de sugestões. · 

E; bem verdade que meu · requeri
mento foi enviado à Mesa antes da 
semana que ontem findou; mas. de
correram êstes sete dias, com .os· quais 
não contava, porque, pela tradiçã·') do 
Parlamento, se não me falha a me-

. mória - e nisso não· vai nellhnma 
censura à medida justa do descanso 
da Semana Santa - antigament~. se 

. feriavam somente dois dias: quinta e 
sexta-feira. 

Por isso. meu requerimento jâ está 
quase colidindo com o término da 
apresentação de sugestões. Em todo 
caso, nada impede que. antes de findo 
êsse prazo, V. Ex.:t., como· lhe· r.9.bC, 
nomeie uma Comissão para apresentar 
suges,tões, como contribuição da -~
sembléia Constituinte a um Decreto
lei de grande utilidade e aléauce co
letivo. qual o da Fundação da Casa 
PO];lular. 

Aguardo, pois; que V. Ex. a submeta 
à discussão o requerimento. 

O SR. ACURCIO TORRES (Pela 
ordem) (*) - Sr. Presidente, parece
m.e que o Sr. Deputado Paulo Saras2.te 

· (*) Não foi revisto pelo orador. 

tem inteira razão na questão de or
dem que suscita. 

Creio estar em discussão, já. há. vã
rios dias, o requerimento número 15,. 
em virtude d~ urgência.. 

Essa discussão não está encerrada.. 

Ora, · Sr . . Presidente, não se pode es- , 
tabelecer o precedente de, com pre
juízo de matéria em discussão por :no
tivo de. urgência, dar-&: outra urgên
cia e, a seguir, preferência para ma-:
tériz. nova. Do contrário, nunca con
cluiremos a discussão e votação da.. 
matéria colocada na Ordem do Dia. · 
por via de urgência, e esse seria u..--n 
expediente de que qualquer represen.- , 
tantE 'lançaria mão, como processo
obstrucionista da matéria em debate •• 

O que tem de entrar em d-ebate,) 
neste momento, em continuação da 
discussão, é o requerimento n.0 16. 
Dlscutido êste requerimento - ?rl
me1ra ma térla da Orde-m do Dia a ser· 
tratada pela Casa e que aí se en
contra por via de urgência - e e!.l
cenada que · seja a discUssão, ou oor 
!alta de oradores ou a requerimen~o
de qualqui:ll' dos Srs. representantes 
C1epois de aprovado pela Casa, pode.til. 
então, a Assembléia conhecer de ou
tro pedido de preferência para maté
rla nova. Peçt. a esclarecida atenção 
de v: Ex.a para o seguinte: - se
houvesse o ·propósito d"" um JrlPO de 
Deputados de não ocorrer uma solll
ça.o, pela . Casa, para o requerime::lli;) 
número 16, todos os dias aparecena 
Lovo pedido de preferência quanto a 
assuntos colocados no fim da Ordem, 
do Dia. E jamais chegaríamos 'à con
clusão da matéria contida no requeri
mento n. 0 . 16. 

Sendc assim, Sr. Presidente, pedl-· 
z:la· que V. Ex. a reconsidt:rasse sua de
c1São referente à questãc: de ordem !e
vantada pelo distinto coleg~ Sr. Paulo
Sarasate, e julgasse, no momento, ino
portuno o pedido de preferência, até- · 
que a Casa. se pronuncie, ou por nãG 
e."tistirem oradores que queiram debzr. . 
ter o assunto do requerimento n.o 16,. 
ou pelo encerramento da discussão do' 
mesmo, mediante requerimento apro
vado pela ASsembléia. 



O Sr. Paulo Sarasate - Darei meu 
apoio ao requerimento no sentido de 
~e encerrar discussão. 

O SR. ACURCIO TORRES - P!l.
Yece que esta seria a melhor prática., 
e ·estou certo de que, ·se dela conven
-cida estiver, não terá a presidên<:i:l 
da Casa a menor dúvida em recon
.siderar sua decisão. (Muito õem.) 

O SR. PRESIDENTE - A prefe
. rência consiste efetivamente em alte
.rar a apreciação de tôda a matéria.. 
Entretanto, assim diz o art. 119 do 
·.Regimento: 

"As proposiçõe!! terão preferên
cia, para discussão e ·votação, na 
seguinte ordem: . . . f) sôbre ma
téria considerada urgente., 

Els porque a preferência se dá sô-
bre matéria urgente. : 

Além disso, o art. 122, § 4.0 , diz que 
4<não poderá ser cóncedida urgência, 
para qualquer proposição, com prejui
zo de urgência já votada, salvo <' dis
posto no art. 123, senão em virtude 
de requerimento da Comissão a que 
llaja. sido distribuída a matéria, pela 
maioria da Mesa ou por 35 Senhores 
Representantes .. 

Onde está o meu engano é na con
tagem dos signatários. Afinnet que 35 · 
Srs. Representantes haviam assinado 
.o requerimento em aprêço, quando 
agora verifico que, na realidade, só o 
assinaram 31. Assim, o requerimento 
não veio à Mesa revestido da forma
lidade regimental e deixo de recebê-lo. 
Nestas condições. vamos prosseguir na 
Ordem do D14.. 

. O SR. PAULO SARASATE - Sr. 
·Presidente, peço a palavra pela ordem. 

SR. PRESIDENTE- Tem a pala
:vra o nobre Representante. 

O SR. PAULO SA:..~ATE (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, dada a ur
gência do requerimento de preferência 
.que ~ de ser formulado, mas que, 
por força do Regimento, não pode 

. prosseguir, - e eu solicitei a observân
-cia da Lei Interna, sómente para. evi
tar casos futuros - tomaria a liber
dade de pro.põr o encerramento da 
·diooussã.O do requerimento n. o 16, por-

quanto o mesmo já vem, há vários dias, 
em debate, prejudicando outros as
suntos de igual importância, que figu
ram na ordem do dia. 

Parece que a matéria do requeri
mento n. 0 16 já estã suficientemente 
examinada e é tempo, Sr. Presidente, 
de dar margem a que outros pedidos 
dt informações sejam debatidos pela. 
Assembléia. e preencham, até que en
fim, os objetivos~ para que foram for
mulados . 

Fica justificado, portanoo, .meu pe
dido de eJ:.cerramento da discussão do 
requerimento n. o 16, e que ora envio 
à. Mesa por escrito. (Muito bem.) 

Requeiro o encerramento da discus
são do requerimento n. 0 16. já am
plamente debatido. -Paulo Sarasate. 

O SR. PRESIDENTE- Os Srs. que 
aprovam o requerimento de encerra
mento da discussão do Requerimen
to n. 0 16 queiram levantar--se. 
(Pausa.) 

Foi aprovado. 
Vamos proceder à votação do reque

rimento. 
Os Srs. que aprovam o requerimen

to n. 0 16 de 194Q, queiram levantar
se (Pausa.) 

Foi aprovado. 

O SR. A1U VIANA - Sr. Presi':"' 
d-ente, peço a palavra., pela ordem. 

O S!R. PRESIDENTE ·- Tem a. pa
lavra o nobre Representa.nte. 

O SR. ARI VIANA (Pela ordem> 
(lê o seguinte discurso:) - Sr. Pre
sidente, Srs. Representantes: o re
querimento de inf<)l"ma.Ções que, por 
intermédi-o da Mesa, rubmetâ à ccm
sideração d:a Assembléia, para. que o 
Poder Executivo esclareça sua atitude 
em f~e da. invasão do território es
piritossan:tem:e por fôrças policiais 
mineiras, em-bora suscinto, ~ xe
cllgià.o em têrmos que constituem sua. 
a;uto-justificação. 

Devo, po:-ém, acrescentar, desta. trt
buna, · alguns esclarecil:nentos a fim 
de melhor · fundam·entâ-lo. Antes 
disso, não posso deixar, entretanto, 
de agradeCer a cortezia. com que 
distinguiu o Espírito Santo, o nobre 
Deputado. Coelho Rodrigues. Co
nhece S. Ex.3 , pelas inúmeras men-
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sage:lS que tem recebido, a angús
tia em que vive o povo espiritossan
tense pela falta d~ ampa.ro gover:na.
m-enta.l aos justos pr~ que teir1 

. fonn.ula.do, diatnte da .i:n.Sólita agres
são de que é vitima. Receba. por
tanto, S. Ex. a, meus sinceros a.gra... 
decimentos e as h-omenagems de sim
patia e reconhecimenti9 dos espiritos
santens.es pela defesa que, ma.is de 
uma vêz, neste r-ecinto, espontânea
mente assumiu, dos interesses do Es
pírito Santo-. 

Por mais· absurdos, se· não i.rrisO· 
rios, que pareçam. os con:fldtos arma
dos por causa de limites i!Il.teresta... 
duais, num pais de tão vastas c11-
mensões territoriais, com á.l'.eas imen
sas ainda a pedir povoam-ento, é, in
felizmente, um clima de insUrreições 
pop'Wa.res .e de perburba.ção da o~ 
mtema o que ineqüivocamen.te,' os 
agentes do Govêmo d~ Minas Ge
ra:b -estão mando na zona fronte'iriça 
com o Espírito Santo: N""a.o se trata 
de um deslocamento da. populaçã.o ci
Vil para. léste. Isto seria fenêxme!ll.o . 
natural. Não há hostilidade entre 
núcleos de mineiros e capichaba.s, 
que povoam a zona. litigiosa. Tra;ta
se un:Lcamente de inq'\13.lilficá:vel. in
cursã.o de fôrç.a.s armadas com o pro. 
pósito deli·berado d~ cri-a.:r vestígios 

. de jmisdição -mineira em terl'itório 
espiritossa.ntense. Cla.a:n:a por um cor
ret-ivo~ .deivairado comJ)!~ de ex
pansão e de anexação que ameaça 
destruir as honrosas tradiçÕes d~ con
córdia.. de serenidad~ e de amor b. 
ardem e à. justiça, que a. Nação se 
a.castum<YU a reverenciar como a.tri
butos exemplares e vir.tudes ·inatas 
do povo dé M:i.na.s e dos seus gover
n.a.ntes. 

Diante· destà · reve~o. não acre
dito, Srs. Representa:ntes, que uma 
questão, enca.ráda. :peloo haibita.ntes 
das fronteiras sob 00 seus mais dra
máticos aspectos e que põe em pe
rigo a vida e ·a. ·segurança. de milha.
res de cotn:patriotas, possa. se tr3lils
formax ein objeto de humorism:o e 
até .de . ironias na. atmosfera ci:~.Ji
za.da. desta Assembléia. Ouso, por
talntop solicita:r ·a. a.~çã.o de Voosa.s 

Excelências pa.ra a gravidaJde da. si-
. tuaçáo. Fôrças policiais ~ ba.n~ 

a.:rma.dos d~ um Estado in:vadem r.. 
território sob a. jurlsdi~ de outro 
Estado, lançando o g-erme da dis
córdia. ~ da guerra civil. No entan ... 

· to, uma simples decisão do Govêma 
Federal poria têrmo, imeãiatamente. 
à. ccmten-d.a. e presexva.ri.a a. ordem. 
públi'ca.. ameaçada por um canflitG 
odioso e v-ergonhoso para os n~ 
foros <ie civilização . . 
~ preciso . que a Nação saiiba. que. 

o principio de autonomia e de ~ 
i!n.odissolúvel dos Est"a~dos, sob o qual 
se inspiraram os mais elevados. 
ideais da nossa feder->4o, traduzidas 
pel-as dri.verna.s Constitui-ções da R.oe-o 
pública, sofre, neste -mo;nento, :m.a.nj,.. 

festa Violação: · 
Na qualida-de de Re~I>rese:rita!llte do. 

po·vo espiritossa.ntense nesta Assem
bléia, não posso mais penn3.1D.ecex em 
silêncho. Sem forçado pelo cla.m.OE 
de populações ordeiras, mas ofendi
das em sua. dignidade pela · prepotên-· 
cia de agentes de um govêroo vizi
nho, a deixar de pa:rticipa.r dos lon
gos; ·penosas e iiiúteis entendimento:!. 
de ga;binete e a abandcmar a expee
ta.tiva de providências reiteradámente 
sollcitad·as ~ incompreensivelmente · 
proteladas . 

Não vejo razões para que cantúiue 
secreto . um Decreto-lei assinado em 
8 de a.gôsto de 1945, ql!e tamatl o 
n. o 7. 840, e foo logo rem~ido à lm~· 
prensa Nacional para pubp.ca.çã.o, ho
mologando o Ia.udo do serviço Geo
gti,fico e Histórieo do Exército, qu.e 
d:irimiu, de acõrdo cara. o art. 184 
d-a Constituição, essa fatal contro-
vé:-si:a de limites entre os: Estados de· 
M1na.s · Gera.:is e Espiz:ito Santo. 

Por isto, para que ·Se definam. res
poD.Saibi:lida.des, para. que se o~· 
a COnstituição que esta Assembléia 
considerou em pleno vigor, para que· 
ha.ja respeito à.s iiJ.s.tituições, sem o. 
<role seria desvir'tua.da· a magna ta,.. 
re!a de ela~borar uma. nova Oonsti~ 
tuiçã.o, resolVi, sem quaUq-ue:r mtuito· 
politi.co-lparti:d:áirio, e, tão sõmentep 
por elementar imperativo do ma.n
da~o que me fOi outorgadQ. formUlar-
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o segumte requerimento, cuja entre
ga. faço à Mesa. da. Assembléia.: (lê) 

REQt1ERIMENTO N.0 100, DE 1946 

Requer ao Poder E:teCtLtivo in
formações sôõre os motivos da 
não publicação do Decreto-lei n.O 
7 .840, de 1945, que dispõe sôõre 
limites entre os Estados do Espí
rito Santo e de Minas Gerais. 

Tenho a honra de requerer, na for- · 
ma regimental, que, consultada a As
sembléia, sejam solicitadas ao Poder 
E:1cecutivo informações esclarecedoras 
dos dois seguintes quesitos, pertinen
tes a um assunto de relevante interêsse 
público, que é a invasão do território 
espiritosantense pela fôrça policial mi
neira: 

Primeiro. - por que motivo ainda. 
não foi publi~o o Decreto-lei nú
mero 7 .840, de 8 : de agôsto de 1945, 
homologatório do laudo que o serviço 
Geográ.:fico e Histórico do Exército ex
pediu em 15 de setembro de 1941, diri
mindo, nos têrmos do art . 184 e seus 
parágrafos da Constituição vigente, a. . 
questão de limites entre o Estado do 
Espírito Santo e o Estado de Minas 
Gerais? 

Segundo - Até quando pretende o 
Poder Executivo manter SU5Pensa a 
publicação daquele Decreto-lei ou adi
ar a plena execução do referido lau
do, permitindo que, em face dessa ati
tude protelatória, fôrças policiais e 
agentes do Govêmo do Estado de Mi
nas Gerais, sujeito como os demais 
Estados da União a intervenção fede
ral, continuem, com subversão dos . 
principias constitucionais, a inva<iir o 

\território do Estado do Espirito Santo, 
· a _ desrespeitar a decisão do Serviço 
Geográ.~co e Histórico do Exército, da 
qual, a ambas as partes interessadas, 
deu conhecimento o Govêmo Fede
ral e, sobretudo, a perturbar, pela. vio
lência das armas e por toda a sorte de 
vexames, a vida pacifica e laboriosa· 
de milha.res de brasileiros domiciliados 
:ilo sólo espfritosantense? 

Sala das Sessões, em 22 de abril de 
1946. - Ary Vianna. 

- A imprimir. 

Desejava acr~enta.r outraS· consi.:. 
derações para justificar o requerimen
to, entretanto, da.cla a exiguida.de do 
tempo que não permite siquer . rea
lizar a leitura. do laudo do Serviço 
Geográfico do Exército, ctl.la cópia. te
nho em meu poder, solicito, senhor 
presidente, que seja a. mesma trans
crita, no Diário da Assem.bléia, em 
anexo a esta justificação, para· maior 
esclarecimento dos senhores represen
tantes. 

Era o que tinha a diZer <Muito 
bem) 

O SR. CAIRES DE BRITO -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem . . 

SR. PRESIDENTE - Tem .a pala
vra . o nobre Representante. 

O SR. CAIRES DE BRITO -
(Pela oràem) - Sr.· Presidente, pedi 
a palavra. pela ordem, em plena dis-

. cussão dêsse requer..mento, porque o 
assunto de que vou tratar não pode 
ser adiado, visto dizer respeito a ho
menagem a um vulto nacional cujo 
aniversário · de morte passou ontem 
- Tiradentes. 

Transcorrendo tna.is um ano do tru
cidamento, pela polícia reacionária do 
Vice-Rei do Brasil Colônia, do prato
mártir de nossa Independência, então 
enforcado e esquartejado, não se jus
tüicaria que a Assembléia) Nacional 
constituinte deixasse passar a data 
sem fazer constar, na ata dos seus 
trabalhos, um· preito especial à. me
mória daquêle que, ante-vivendo 9.3 

vantagens da Repúblicas para. nossa 
Pátria. soube portar-se como verda-
deiro herói. · 

Joaquim José da Silva :XS.vier· foi, 
realmente, um herói, porque, em ple
nas trevas do Brasil-Colônia, sob o 
pêso da exploração portuguêsa., viven
do numa das Capita.Dtru; mais ricas e, 
por isso mesmo, mais agitada pelas 
idéias novas, vendo diàriamente es
vair-se o noSso naís. nas levas e mais 
levas do nosso ouro que na corte de 
Portugal iria sustentar um remo de
cadente, por que, repito, soube -ver a 

·marcha que o mundo seguia no cami-



. .. ··' 

-80-

nho do progresso, da Democracia. 
Muito cedo, aindá, para o seu tempo, 
levantou a bandeira sagrada, naque
la época ilegal, da República, tor
nando-se por isso,' hoje, quando a Re
pú~llca é o nosso regime, um he
rói da Pátr.a. 

A Tiradentes, efetivamente, deve
mos a homenagem de um dos maiores 
vultos na~ionais. :E:Ie soube ser um 
h~mem que não tentou freiar a mar
oba da . História. Assim como nós, do 
Partido Com.unis~a. desejamos hoje, 
pa.ra a nossa Pátri..a, uma democra
cia. cada vez mais aperfeiçoada e com
ps.tivel com as necessidades de nos
so povo, Tiradentes, a sua época, 
quando não passávamos de uma co
lônia que sofria vara garantir o Im
pérto decadente, colocou-se na van
guarda dos que lutavam pela Repú
blica. Considerado, então, pelos rea
clo.nár!os, como trail:lor do regime e 
i.n1Inigo da Pátria, sabendo que o sim
ples pronunciamento da palavra "Re
TJUblica'• significava prisão, degrêdo ou 
entorcam.ento, Tiradentes lutou herói
cam.ente contra a. incompreensão dos 
que não atin3.vam com a marcha dos 
'OOVos. Entusiasmado pela revolução 
ãm.mcana. pelos enciclopedistas fran
ceses e pelas idéias novas daqueles que 
na .América do Norte souberam colo
nizâ.-la de acôrdo com os principias 
da revolução burquesa, Ti..radentes so
nhou para nossa Pátria., muito antes 
do tempo, com ideal republicano. Pa
triota que via um novo camL'"lbo a 
trilhar, infelizmente não foi compre
endido por certos homens que, e:nbo
r~ também patriótas, não atinavam 
<:om a verdade republicana. Apoiado 
pelo seu .oovo, sustentado pela massa 
que na sua Capitania sofria as con
seqüências de um brutal domínio co-
1onial, como hoje sofremos as conse
qtiências de um dominlo que se faz 
por I!lPtodos · mais aperfeiçoados e 
mais dissimulados, como sejam os do 
1mperialisrno, Tiradentes não mediu 

~ sacrifícios e, falando · a voz da verda
de, enfrentou os carrascos, serenamen
te; marchou !)ara à fõrca. certo de 
que aquilo com que sonh:u'a iria acon-

teç:er inevitá.velmente, mais cedo ou 
m'a1s tarde, ao Brasil. 
· Portanto, Sr. Presidente, ievando em 

consideração que a homenagem a Ti
radentes. êste ano pa.rtlu; principal
mente. de um setor que talvez não 
fõsse o mais indicado para prestá-la 
- a policia, com paradas de metra
lhadoras e canos fortes - desejamos 
apresentar à Casa um requer1mento 
que :passo às mãos de V. Excia.. (Mut
to · õem; muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE- O Sr. Caí
res de Brito encaminhou à Mesa o se
.guinte r-zquerimento: 

Requeremos que em homenagem a<> 
grande vulto de Tiradentes ?roto
mártir de nossa. independência, que 
se sacrificou pela liberdade de no:::sa 
Pátria, levantando com os Incon
fidentes Mineiros, pela primeira. vez.. 
a 1déia de instaurar a República no 
:Brasil. esta Assembléia Nacional 
Constituinte se conserve de pé e em 
silêncio, durante um minuto. 

Sala das Sessões, 22 de abril de 1946 
- Luiz Carlos Prestes. - Milton Cai
res de Brito. - Carlos Marighella.. -
Jo'1'ge Amado. - Batista Neto. - AI
cedo Coutinho. - Tri.jino Correia. -
Claudino José da Silva. -João Ama
zonas. - Maurício Graõois. - .4.gos
tinho Dias de Oliveira. - Alcides Sa
õença. - Osvaldo Pacheco. - Gregó
rio Bezerra. 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
metê-lo à consideração ~a Casa 

Os S:rs. que o aprovam quei:9.m le
vantar-se. (Pausa) . 

Foi apr.ovado. 
Em conseqüência, conVido os Se

nhores Representantes a se ie\·anta
rem, penna.necendo de pé, em sil~

. cio, durante um minuto. 

(Todos os Srs. Representantes 
e a assistência permanecem de 
pé, em silêncio, durante um mi
nuto). 

O SR. PRESIDENTE A Mesa 
acaba de , receber, novamente, o re
querimento de · preferência há pouco 
apresentado, firmado por 35 Senh~r.;s 
Representantes. 
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SR. BARRETO PINTO (Pela or
dem) - Desejo saber da Mesa o se
gUinte: Pode!'á. V. Ex.~ submeter à. 
Ass~mbléi2. o requerimento, havendo 
já matéria submetida a debate justa
mente em virtude de outro requeri
mento de urgência? 

O SR. PRESIDENTE - Acha-se. 
sôbre a mesa, anteriol'm.ente, reque
rimento de urgência, como se acham 
vãrios outros, para. diversas matérias. 

. O reque:-imimto atual, porém, !irm9.do 
. por trinta e cinco Senhores Reprc
! sentantes, é no senti-do de ser dada 

:Preferên-cia sôbre os demais para· ime-· 
diata discussão e votação do requeTI
mento n.0 92, de 1946. 

O SR. BARRETO PINTO (Pela 
ordem) - Sr. Presi-dente, agradeço 
a V. Ex. a a informação. Poderei saber 
quem é o primeiro. signatário do re
querimento? 

O SR. PRESIDENTE -Evidente- · 
mente. É o Sr. Deputado João .Bote-
lho. · 

- . 
O SR. BARRETO PlNTO- Obri

gaào a V. Ex.a ( Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE- Os senho
res que conced~m a preferência, quei
ram levantar-se. (Pausa.) 

Foi concedida. 
Está em discussão o requerimento 

n.0 92 .. 
Tem .a palavra o Sr. João Botelhc. 

O SR. JOÃO BOTELHO (*) 
Sr. Presi-dente, Srs. RA!presentantes. o 
objeto do requerimento. como é do · 
ecnhecimento de· VV. EEx. a. visa.. a 
nomeação de uma Comissão d. 5 
n:embros para apresentar ao Govêmo, 
1)0r intermédio do Sr. Ministro do 
Trabalho Indústria e Comércio, - o 
organiza<lor do decreto-lei que cogi
ta. da Fundação da. Casa. Popular-su
gestão que reflitam e retratem, na 
~ssêricia e na forma da matéria jurf
<lica. o pensamento da Assemblé~a 
Constituinte em assunto de tão magn:~. 
relevância. e de importância incontes
tável. 

VV. EEx.a, Srs. COnstituintes, hão 
de convir que, em pais como o nosso, 

(•) Não foi revisto pelo Órador. 

onde o homem não pode, quase sem
pre, pronunciar como os inglêses "ho
zr.e sweet home" - lar, doce lar - é 
para o !lomem brasileiro, para o ho
mem pobre, pera aquêle órfão da pe
cünia, forte motivo de gáudio, de ale
.gria e de contentamento, ter do Go
·vêrno atual o aceno largo, patriótico e, 
sobretudo, amigo da aquisição da casa 
própria, por preço ao alcance da bolsa 
mais humil<ie. 

Ora, se o assunto é dessa.relevân
cia, se a matéria diz de perto cem a 
maioria da na-cionalidade; se, de qual
quer forma, a casa própria é par3. o 
homem, principalmente para o pobre, 
o seu maior anseio e a sua melhor as
piração na vida, . que fará nat\ll'al-. 
mente a Assembléia Constituinte? 
Cui-dará de apresentar sugestão que. 
-encaminhada pelo senso daqueles o.ue 
a Mesa, na sua alta sabedoria, esoo
lher, reflitam e retratem, como disse 
<ie iní-cio, o ponto de vista desta Casa, 
<ic molde a que se torne uma realidad~ 
a fundação que o Govêrno objetivou, 
qual a da casa própria para o povo, 
'Para o homem humilde, para o prole
tariado, enfim, para aqueles que não 
têm de seu mais do que o trabalho 
diuturno. mais do que o tra•balho cons
tante em t>rol da grandeza de ncs~a 
pátria. 

Não quero alongar, porque, sôbr~ a 
matéria. o ilustre ~alega Sr. Deputado 
Kubitschek, prezado amigo ao qual me 
ligam laços de · profundo afeto e sim
patia, há de se estender com mais pro
ficiência. S. Ex.a., bem antes de subir 
em a tribunà, me comunicara que era 
seu intuito dirigir-se à Assembléia 
acerca dessa tese. Li!llito-me. por isso 
a. encaminhar a votação do requeri
mento, e faço um apêlo à Assembléia. 
Constituinte, · aos nobres representan
tes do povo brasileil'o, aos Constituin
tes de 1946, para que todos, a una voce, 
votem pelo requerimento. porque · êle 
só tem uma. finalidade: fazer levar ao 
Govêrno o pensamento da Assembléia. 

Organizar para o Govêrno. com 
idéias sadias, o que deve ser a funda
ção da casa popular. orientar o Govê!'
no para a realização Q.êsse objetivo. 
que é de grande alcance coletivo 
deve ser o nosso pensamento. 
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o Sr. Campos Vergal - Não ser'.k'l. 
essa. fundação a organização de mais 

. 'UlJlS. autal'Q.uia? .. 

O SR. JOAO BOTELHO - Vossa 
Ex..a. faz uma pergunta, à qual respon
derei' de pronto, ~m muito gôsto, pelo 
oonhecimento do decreto-lei, atravé-s 
de informação dos jornais, e de at'ti-

- gos de comentaristas. Parece-me que 
não · será criada nova autarquia no 
organismo administrativo de . nosso 
pais. o que o Govê~o pretende é, 
justamente. uma funcação que, como 
V. Ex.a. sabe) é :figura de .direito pre-

. vista em no_sso Código Civil. ~ fun
dação em que o Gcvêrno vai organiza!' 
elementos monetários e outros, com 
o fim de oermi tir que o povo adquira 
sua casa própria . Os pormenores mais 
elásticos, não poderei dâ-los a Vossa 
Ex.~>, porque o decreto não foi elabo
rado aqui, nesta Casa, nem poderm 
ser de nossa atribuição, pois votamos 
que os decretes-leis são das atribui
ÇÕes d<> Presidente da Repúblioea. Com 

'.o correr do tempo, porém, · terá Vossa 
·· Ex.a tod<>s os esclarecimentos atra,~s 

das sugestões que a Assembléia ofere
cer ao Govêmo, nas quais, a-colhe:1do 
o próprio pensamento de V. Ex.a, po
derá ficar estabeleddo que não se 
criará nova autarquia no pais. Penso_ 
que atendi a V. Ex. a. . · 

o Sr: Campos Vergal- Agradeço 
a. v. E.~. o esclarecimento. Devo 
confessar ter-me acudido à mente 
.que uma nova autuquia traria à. 
}iação ~ orga~o montado con1 
tal burocracia que düiculta.ria ain
da. mais a situação dêsse problema.. 

O SR. JOAO BOTELHO- Exata
m'mte. 

o Sr. Campos vergal - . . . uma. 
vez que os Institutos e Cal'tas de Pen
:;ões e Aposentadorias têm seções 
lm.obili.ári..as e essas poderiam tratar. 

· convenientemente. do assunto com 
grande economia pua os cofres pú
blicos. 

' Viso, portanto no pedido. duas cou
·sas. Primeiro: economia para a Na .. 
ção; segundo: conduzir para as se
ções especializadas das Caixas e 
Institutos êsse desiderato, êsse obje .. 
tlvo. 

O SR. JOAO BOTEU&O ~Po~o 
adiantar, até, antecipando o pensa
mento do ilustre Presidente desta Ca
sa, que através do que V. Ex. disse, 
acho de\7erá ser u:n -dos integrantes 
da Comissão de cinco membros. V. Ex: no seu sucinto e . expressivo escla- . 
recimento. deu prova suficiente de 
estar à altura de oferecer sugestões 
de tal alcance ·que ao Govêrno não 
caiba mais acrescer o organismo ad
ministrativo de nova autarquia. Que
ro esclarecer por meu turno, que 
penso çomo Tavares Bastos pensava 
já em 1865, · cujos ·livros de · vez em 
quando leio e releio porque são ma
nancial de patriotismo, de idéias cla
ras e arejadas: um· dos grandes ma
les de nossa pátria é a centraliza
ção." E se penso assim, n~o podere1 
ser nem serei, a favm· da criação ·de 
autarquias. pois as considero nocivas 
à administração pública. Não as ata
co porque, de qualquer maneira, não 
me cabe ser Catão de Sebo ou palma
tória do mundo, mas admito. que,· or
ganizadas como foram. poderiam ter 
tido alcance muito maior se os ho-. 
mens que as · dirigiram-sem acusar 
os que as administraram, pois não 
estou aqui censurando quem quer 
que seja - houvessem agido com es
pírito de responsabilidade e do bem 
público. 

o Sr. Cc.mpos VergaZ - Muito 
obrigado a V. Exa. 

O Sr. Osvaldo Pacheco - Permi
·ta o on:.dor uma interrupção. 

O SR. JOAO BOTELHO - Com 
muito gôsto. 

.g. Sr. Osvaldo Pacheco- Peço li
cença para passar às mãos de V. Ex. 
com o intuito de melhor esclarecer a
Casa o Decreto em questã.o. Quero 
acentuar que o li e estou certo de 
que não v~m satisfazer às aspirações 
de todos os trabalhadores. 

O SR. JOAO BOTELHO- Agra ... 
deço a V. Ex. · que me perdoará se 
não leio tôdo o Decreto, porque pedi 
a palavra para encaminhar a vota.çã.o 
e a hora se aproxima do término es
tabelecido pele Regin:iento. Tenho 

·certeza de que o nobre colega e dis-
tinto argumentador está. ao par dêsse 
Decreto. Confesso a V. Ex. que tam-
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bém o conheço, mas o recorte que me lho, anuncia.va que, um dos propós1-
veio às mãos, com tanta atenção e ~os mais sérios de sua atividade, seria. 
boa. vontade, eu o guardarei coma re- a constrUção daS casas para o's operá-
cordação de V. Ex. nos, afil'mando que o slogan de sua. 

o Sr. Osvaldo Pacheco - Muito ndm1nlstraçao, seria: "Casa· para to-
ilbrlgado. aos". 

o SR. JOAO BOTELHO _ Natu-. Reiterando esse propOslto, vem a Im-

ralmente, êsse Decreto também será prensa noticiando, com abundância, os 
objeto de exame da Colllissão de cin- planos. a serem executados, segundo 
co membros que irá fornecer · suges- <>S quais se abrirá ao trabalhador a 
tões e esclarecimentos ao Govêmo da l)erspectiva sempre por êle sonhada, <le 
República, no respeitante à Fundação possUir uma. casa, ou pelo menos, de 
da Casa Popular. , poder alugar alguma, confortável e hi~ 

Sr. Presidente. encerrando êste en- giênica, dentro dos recllrSCl..<; nem sem-
caminhamento de votação. quero pe· pre muito largos, de seu orçamento 
d.ir a V. Ex. que, no seu alto modo mensal. 
de decidir as questões, com o tino e Encarecer a necessidade dêsse pro-
bom senso que lhe são peculiares, es- grama, seria insistir inútllmente, SO-

. colha . dentre os componentes desta bre um assunto que jâ apaixonou a 
Assembléia, aquêles ; que pelos seus ()pinião púolica, que está exigindo dos 
méritos, pelo saber. pelo conhecimen- ~overnos uma rápida solução. 
to de problemas sociais e de Direi'to Cada dia se torna mais premente 
sejam eficientes. formando a Comis- a situação dos que. obrigados pelas suas· 
são de cinco membros· de tal maneira cttividades, têm que procurar os cen- · 
que fique para os pósteros como de- tros populosos para a conquista da. 

· monstração a mais do carinho, cui- subsistência. <Muito bem). 
dado, boa vontade e patriotismo com As populações urbanas aumentam, 
que · r-ós, ·Constituintes de 46, trata- estant1o o Brasil assistindo ao espetá-
mos dos reais interesses do povo. culo de m.assas e mais massas de ho-

Era o que tinha a dizer <Muito .mens que em vão procuram nas ci
v 'bem: muito bem. Palmas). dades, que os atraem pelas suas ativl-
1'- O SR. JUSCELINO KUBITSCHEK . da.des, a :possibilidade de se alojarem. 

(Le o seguinte discurso) - Sr. Pre- As cidades exercem atração irresis-
sidente, em sucessivas notícias tem tive! sóbre as populações rurais. 
vindo á publicidade o propósito do Go- O confc'.lrto que as cercam, os salA
vemo, por intermédio do Ministério · nos, na aparência, muito maiores, com 
do Trabalho. de solucionar o proble- que se retdbúi o trabalho nos centros 
ma de resid~ncias para os trabalhado- urbanos, a vida menos monõtons, a. 
res. preocupação de- educar os filhos em · 

O Senhor Presidente, General Eurico núcleos m:üs civilizados, em suma, uma. 
Dutra; em discurso de propaganda à :série de fa.tõres diversos se conjugam · 
presidência. da República, acentuou, para fazer das .• cidades um ponto de 
inúmeras vezes, a deliberação de vol- ~tração iressistível para os que mou
tar-se, com afinco, â solução dos pro- rejam na dur.a. faina quotidiana. de 
blemas soci:il.s. se eleito para a mais construir o Brasil, na extensão si
alta investidura política e administra- lenciosa E hostil de seus imensos ter-
tiva da Nação. .dtórtos. 

o devotamento que s. Ex.a cU.spensa 1\tui.ta coisa já foi feita no sentido de 
à sorte das clas.~es trabalhistas bras1- estruturar juridicamente a situação 
leiras, vem sendo equacionado nas me- dos tl'abalhadores, porém, no campo 
dida.s que se anunciam pelos vârios se- objetivo de se lhe prestar uma assis
teres da atividade governamental. su- tência ·real e útil, resta ainda uma. 
bordinados ao alto critério do seu es- grande distância a percorrer. (.Apoia-
pfrito ponderado e justo. · dos). 

O Sr. Octacillo Negrão, no d!scurso O problema é Imenso no seu·contõr-
de .Posse no Ministério do T.ra.ba.- .no e se sucessiva.S geraÇÕA..s de homens 
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bem intencionados não se atirarem a 
êsse trabalho. dificilmente poderemo. 
_proporcionar-lhes o con!ôrto mediocre 
indispensável a uma existência. mo
desta. 

Há postos na. vida pública que ofe
recem ao~ seus ocupantes uma Visão 
mais_ ampla e panorâmica dos aspec
tos. fundamentais da sociedade. 

Dentre êsses icredito que a Prefei
tura de um município é o que mais de 
perto estabelece contacto intimo en
tre os admjnjstradores e as aspirações 
mais justas de uma população. 

Durante cinco anos estive à frente 
dos destinos da capital mineira Belo 
Horizonte. ' 

Todos os senhores Representantes, 
conhecem a jornada triunfal dessa cL. 
dade. O seu cinquentenâ.rio vai ser 
comemorado no pt-óximo ano. 

Já é ela, entretanto, um dos mais 
poderosos núcleos da civilização bra
sileira, possuindo nos seus 300.000 
habitantes; uma inquietação espiritual 
que a levou à privilegjada situação 
de um dos mais importantes Centros 
do :Brasil. 

Integrado nos seus problemas, man
tendo uma estreita- colaboração com 
as classes trabalhistas. sôbre cujos 
()mbros repousa o seu - anseio 
·de progresso, pude sentir e viver os 
. rudes trabalhos, que, no silêncio dos 
grandes esforços, dispen~ a numero
& classe operária daquele . gran<le 
setor de ativida·de. 

Como médico, já. conhecia vários d-os 
terríveis aspectos da vida do operãrio. 

Como administrador, porém., é que 
pude mergulhar na densa bruma em 
que se debate o proletariado brasileiro. 

Não possui ,ainda, os elementos 
'fundamentais a uma existência mo
desta: alimentação e moraàia. 

Sabemos como êle se 1:.utre, de UIUa 
:Jnaneira. ge~: leva para o trabalho 
em pequenas latas, o alimento pre
parado pela. madrugada el que ingeri
do, fermentado e frio, à hora do al
moço, pow:o representa para as neces
sidades de seu organismo. Dai o nú
mero alarmante de subnutridos, en
fermos e de homens com a <:apacida
de de trabalho altamente diminuiõa. 

No tocante a -residências, é mais 
grave o problema. 

Obrigados pelo preço e pela carên
cia de habitações a se afastarem dos 
centros urbanos, espalham-se pelas 
fral-das das cidades, constroem. clan
destinamente, barracões miseráveis -e 
esburacados, on-de, na promiscuidade · 
de espaços diminutos, acumulam-se 
famílias de oito ou dez pessoas, em 
casebres de Um. ou dois quartos ape-
nas. . 

Agua, luz e esgõto, constituem. lu.xo 
de que não pod~m dispor. 

E, quando mal_ dormido e mal ali
mentad-o, vai para o trabalho, de
fronta, ainda; COIIl as grandes dis
tâncias a vencer para atingir o · ponto 
de suas atividades. Nas cidades gran
des, e é êste o cenário que estou fo
calizando, são dispendidas, em média 
pelo menos, uma hora para ir e outra 
para voltar do trabalho. 

Residência; alim~ntação, assistência 
médica e transportes, eram os pontos 
fundamentais pa:ra qualquer êxito no 
tocante à. focalização dêsses mágnos 
problemas. 

Examinando a situação, logo de ini
cio verifiquei que eram impraticáveis 
numa cidade onde os terrenos valori
zaram ex-cessivamente, obte!" áreas ex
tensas, não muito afastadas dos cen
tros de trabalhos para a construção 
de casas isoladas. 

As semelhança do que vi em gran
des caJPitais européias, procurei or
ganizar um plano de habitação cole
tiva, que, situa<ia em ponto bem pró
xilno do centl'o, pudesse corresponder 
às exigências dos trabalhadores. . 

O S;. Juranàir Pires - Incontesta
velmente, V. Ex.a foi um precursôr ela 
idéia contemporânea da localização, · 
em núcleo, de grande massa de ha
bitações baratas. quando realizou, em 
Belo Horizonte, a construção do bloco 
operário. :s= de justiça que se ·saliente 

. êsse -fato, como penhor de gratidão 
pelo trabalho de V. Ex.& •. 

O SR. JUSCELINO KUBITSCHEK 
- Obrigado ·a V. Ex. a. 

Em Belo Horizonte, a dois passos 
do centro, se vinham localizando clas
ses de menor capacidade econômica. 
na. ârea conhecida pela. designação 
de Pedreira Prado Lopes. 

Os terrenos daquela área, de <:êrca. 
de 70 mil metros quadrados, que eram 
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de· propriedade da Prefeitura, estavam 
pi"óximos do centro da cidade, me
diante comur.icação relativamente fácil 
e podiam ser servidos pelas redes de 
.abastecimento de âgua, d·e esgôto e 
linha de bonde. 

Resolvemos, então, aproveitar, con
venientemente, aquela extensão. 

E a essa tarefa nos entregamos, 
certos de que seria pre!erivel tal 
iniciativa a transportar para local 
distante, com crescentes dificuldades 
para os p.róprios habitantes, aquela 
população que dia a dia se aden
sava. 
f Procurei os órgãos do Govêmo Fe
:deral aos quais estão afetos os pro
blemas de assistência. 

Encontrei da parte do então diretor 
· do Instituto dos Industriários, Dr. Plí

nio Catanhede, a melhor compreensão 
do assunto. 

Dei-lhe conhecimento do plano que 
tinha em vista. realizar e . após vá
rios entendimentos, juntamente com· 
a Cia.. Auxiliar de Serviços de Ad-

. ministra.ção, assentamos o programa 
orientador do primeiro ÔaJ.rro popu
lar a ser edificado na moderna ca
pital Mineira, que posso resumir nos 
seguintes têrmos: 

1 - Localização - Em terreno de 
propriedade da Prefeitura, situado prO
ximo ao centro da cidade, em local 
servido por linha de bondes e . pelas 
redes de abastecimentos d'água e es-
gotos. · 

2 - Areas a edificar - Igual, apro
ximadamente, a um qUinto da área 
total de modo a reservar espaço livre 
bastante pa.rs. amplo jardim., play
ground e uma piscina. 

3 - Capacidade de haàitaçã.o -Para 
um mfnimo de quinhentas famílias. 

4 - Preços mensais de locação -
Variáveis, dêsde Cr$ 70,00 até Cr$ 
250,00 por unidade de'habitação. 

5 - Renda liquida anual - De seis 
a sete por cento sôbre o investimento 
do I.A.P~I. nas obras de edificação. 

/ 

6 - Cooperação aa Prefeitura -
Aioramento do terreno ao I . A.P.I. 
redução de cinqüenta por cento do im
põsto predial e execução po!" conta pró
pria dos trabalhos de terraplenagem. 
ajardinamento, pavimentação de ruas 

.. internas e circundantes do bairro; 

construção das redes e.nernas de abas-· 
tecimento d'água e de esgotos pluviais 
e fecais; e determinação. às compa
nhias concessionárias .·dos serviços de. 
luz e fôrça elétrica e de telefones, 
para estender suas redes ao Bairro. 

7 - Cooperação ào I.A.P.I. -
Custeio integral das obras de edifica
ção, inclusive a piscina; e concessão 
aos servidores da Prefeitura. de Belo 
Horizonte das mesmas vantagens ou
torgadas aos industriãrios para loca
ç.ãc ou aquisição das unidades de ha-
bilitação do Bairro. .. 

8 - Natureza da edificação - Em f 

blocos de apartamentos, com todo o 
conforto moderno, obedecendo a es
pecificações tanto quanto possível su
periores às usualmente adotadas no 
Brasil para habitações de tipo po
pular. 

De acõrdo com êste programa o 
Prefeito de Belo Horizonte, promulgou 
um Decreto-lei, e assinou em nome· 
da Prefeitura com o I.A.P.I., um 
contrato cujos respectivos artigos e 
cláusulas principais, reproduzo aqUl, 
a seguir: 

· Decreto-lei n.O 75, de 24 de ou
tubro de 1940 -Modifica a ta:xa de 
impôsto predial. 

O Prefeit.o de Belo Horizonte. no
uso de atribuição legal e consi
derando que o problema de habi
tação barata já se formula nesta 
capital com a mesma premência 
dos demais centros populosos do 
pats; 

Considerana.o que a. constrUção 
' das chamadas "vilas operárias'~ 

ou popUlal"'es, com que se tem pro
curado resolver êsse problema, não. 
constitue a sua melhor solução, 
em primeiro lugar porque, dada a 
falta de espaço no centro urbano. 
tais vilas só podem ser construídas 
em bairros distantes, onde se con
some no transporte o que se eco
nomiza no aluguel; segundo por
que, mesmo em se tratando de 
"casas próprias", tem mostrado a. 
experiênCia que as classes menos 
favorecidas raramente atingem es
tabilidade econômica necessária. 
para possuí-la, donde o geral fra
casso de tais tentativas; 



considerando que a solução ma1s 
viável consiste em fazer grandes 
prédios de apartamentos, onda, 
pela sua construção e sistema. de 
exploração, se tome possivel Ulil 
aluguel módico, ao alcance de 
qualquer bolsa; 

considerando, finalmente, que e 
dever da aàrninjstração pública, 
principalmente da municipal, ia- · 
vorecer iniciativas dessa. natureza., 
o que lhe dá, ao mesmo tempo, o 
direito de fisca.llzar a sua execução; 

resolve sancionar o seguinte De
creto-lei, aprovado · pelo Departa
mento Administrativo ti.o Estado: 

Art. 1.0 Fica reduzida a 4% a 
taxa do im.pôsto predial dos pré
dios ou conjunto de· prédios de 
apartamentos destinados à.s classes 
populares, desde que os mesmos _ 
preencham os seguintes requisit0::1. 

a) número mínimo êle cinco an
dares em cada pavilhão; 

b) número mínimo de quinhen
tos apartamentos, ou moradas dis
tintas no conjunto dos pavilhões; 

c) alUoo-uéis variando entre CrS 
70,00 a Cr$ 250,00 por mês de a.côr
do com a tabela aprovada pela 
Prefeitura; 

d) área ..interna livre, ajardina
da, para uso comum dos inque-. 
li,nos. 

l3e!o Horizonte, 24 de outubro· 
de 1940. - Juscelno . Kuõitsche1c 
de OliVei'Fa. . 

As vantagens decorrentes dêsse acô~
-do são evidentes; conforme um pro
jeto de loteamento existente na Pre
feitura para· · a área do terreno des
tinado a.o Bairro Popular, a mesma 
. compreenderia cêrca ·de 150. loteS, com 
360 metros quadrados, de área cada 
um.. Terla.mos de 2.côrdo com êsse 
projeto, apenas 150 habitações. que 
serialn construidas pelos adquirentes 
dos lotes. em condições :ú!fnimas de 
higiene e abrigariam uma população 
de cêrca de 1. ooo pessoas. sob cerca 
de 10.000 metrps quadrados de ârea 
-coberta. , . 

o Bairro Po~ular dispPe de mais de 
.500 apartamentos com ·a capacidade 
para cêrca de 5.000 pessoas. 

No andar térreo, localizamQS lojas 
~: açougue, a.rmazem, qUitanda, 1e1~ 

teria-bar, padaria-confeitaria, farmá
cia, armarinho. sapataria, tinturaria. e 
barbearia. 

.i..~o centro do ba.il'ro foi esboÇado 
confo:rm.e o programa. orientador, um 
parque de grandes proporções, com · 
uma piscina e taboleiros para jogos 
e diversões ao ar livre. 

O plano laboriosamente estudado 
pela Cia.. Auxiliar de Serviços de Ad
ministração vai sendo e."'tecutado em 
Belo Horizonte pelo Instituto dos ln
dustriàr1os. 

Infelizmente, porém, ·com uma len
tidão exasperante e altamente nociva 
aos interêsses públicos. 

O primeiro orçamento :feito pelo Ins
tituto montava em 17 milhões de cru
zeiros. 

A Prefeitura iniciou os serviços il:ne-. 
diatamente.. · 

O Instituto, por circunstâncias que 
desconheço e que suponho presas a 
umá entra vante burocracia, não deu 
início às obras. 

Afinal, após vários oficios, . recla .. 
mações e ameaças até .de tornar sem 
efeito a concessão do terreno, foram 
com€çados os serviços. 

O primeiro orçamento feito e:n 1940, 
· foi submetido à novo exame para ser 
atualizado, e lamentavelmente se ve
rificou que de 17 ~hões de cruzeiros, 
a clispender se realizada a obra na 
época marcada pelo contrato, foi ex .. 
cessivamente majorado o seu valoi · 
pelo encarecimento decorrente da 
guerra. 

Felizmente, porém. embora com 
. grande atrazo, o Instituto dos Indus .. 

triârios, ainda sob cl!reção do Sr. Pli
oio Catanhede, deu inicio às obras, 
já estando 4, ·dos 11 blocos, em anda .. 
mento. · 

Quero aproveitar desta oportunidade 
para dirigir ão Ministro do· Traba
lho. um apelo no sentido de intensi~ 
ficar as-obras do Bairro. 

Belo Horlzonte, mais do que _ qua.l .. 
quer cidade do BrasU, apresenta um 
ritimo surpreendente de crescimento. 

Diariamente aumenta a sua popu
lação, tomando-se ·gra.vissimo . o seu 
problema de habitàção~ ·. 

Não se encontra, por .prêço rugb, 
ama casa. .disponivel. · 
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o · Ministro Ota.cllio Negrão que fot, 
quando Prefeito, um dos grandes ar
tífices de sua beleza, e a cujos es
fôrços e dedicação ficou a capital mi
neira devendo vários dos mais belos 
capítulos de seu progresso, vai, por 
certo, aumentar os titulos de 1>\me
merência que possui, intensüicando as 
obras que proporcionarão moradia con
fortável, higitnica e barata, a cêrca 
de 5.000 pesbas. 

Quero acentuar que já a êsse tem
po, em 1940, o problema si me aprc:>
sentou sob as suas côres r.eais, ím
pondo-:-se como uma das faces m.a.ts 
graves da Assistência devida aos tra
balhadores. . . 

O Sr. Campos VergaZ- V. Ex.a dá 
lice.nça para um aparte? 

O SR. JiUSCELINQ KUBITSCHE
CK- Pois não. 

O Sr. ·Campos Vergal - Olho o 
plano com um 'pouco de pessimismo. 
apenas pelo seguinte: ainda perdura 
o hábito de afluirem os trabalhadores 
do campo para as cidades. Havei'Ido ' 
maiores fa.c.Jidades, nos campos ur
banos para acomodação, os trabalha
doreS das :tonas rurais, que estão Vi~ 

· · vendo com dificuldade, continuarão 
a fugir do campo para as cidades. 
l"lão acha V. Ex.11 que é. preciso, .m1 
primeiro lugar. estudar-se a forma d~ 
fixar o homem no campo, de maneira 
humana e justa e, de outro lado, pa
ra ali recambiar muita gente madap
tada na cidade mediante o preparo 
de meios de vida condignos? 

O SR. JUSCELINO KUBITSCHE~ 
CK - V. Ex.a tem tôda .a razão. E' 
efetivamente, o abandono em que v1~ 

·vem os trabalhadores do · campo que 
<ls traz para a cidade. Mas o _pro
blema existe e, procurando o Govêr
no solucioná-lo; já está proporc1onan
do beneficios àqueles elementos. 

o Sr. Campos Vergal - Refiro-me 
aos trabalhadores . do ca.mpo, ao pas
so que V. Ex. a alude aos da cidade. 
Eu . receio é a continuação ·do êxodo 
dos trabalhadores do campo para as 
grandes cidades; de momento, o plano 

·não solucionaria. a meu ver. a grave 
situação em que nas encontramos. 

O Sr . JurantUr Pit'es - Incontestá
velmente. o êxodo dos trabalhadores 
do ·campo para as cidades advém ms.lS 
da situação econômica, . criada pela 
cL.ferenciação entre a lavoura e a tn
dústria - em outras palavras, da <il
ficuldade de transporte. que encarece 
e sacrifica a vida do campo, em favor 
d·a vida nas cidades. Tal estado ele 
coisas independe da situação· gravis
sima, em que se encontram os tra
balhadores das cidades, cuja existên
cia · já é, por si, verdadeiro clrama. 
pois vivem nos centros civilizados 
como viviam os índios em suas ma
locas. 

O SR. JUSOELI!NO KOBITSCHE
CK - o nobre colega tem tôda a 
razão. . 

Como o tempo está muito escasso. 
vou prossegw.r. 

o Deputado Luis Viana, em mag
nl:fica oração aqU1 pronunciada há 
dias passados, expôs, cristalinamente, 
a situação, afirmando que os técnicos 
se dividiram em duàs correntes no 
tocante ao assunto: uma favorável à 
venda e outra ao aluguel da casa po
pular. 

Temos que -encarar em primeiro lu
gar, que a finalidade dêsse movim.P.n
to é arrancar o trabalhador das fa
velas e proporcionar-lhe casa bigiê- -
n!ca, à altura de suas posses. 

Ora, o · que nós observamos, é a 
incapacidade econômica do trabalha
dor brasileiro, na sua maioria esma
gadora para adquirir uma casa. 

Se insistirmos sôbre êste ponto, -va.:. 
mos fazer um mov~ento que bene
ficiará exclusivamente as classes mé
dias. 

E não sõmente di!iculda.des finan
ceiras e econômicas entravarão a 
execução do plano. 

A burocracia do Erasil ainda é uma 
arma terrivelmente pa.ralizante. 

Nesta capital pessoa de largo c1r
·culo de relações rola pelos cartórios. 
repartições e institutos. meses segm
dos para obter escritura de um ter
reno ~u um contrato de hipoteca.. · 

O Sr. Juranilir Pires - V. Ex.a 
está dizendo grande verdade. um 
dos males da vida econômica · do 
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Brasil é o excesso de engrenagens, 
que complicam e g3Stam inutilmente, 
o trabalho humano. 

· O SR. JUSCELINO KUBITS
CRECK Imaginem, 2.g0ra, qua_l 
não seria a . perigrina.ção de um po
bre operário. Desanimaria antes de 
chegar ao meio da tarefa e o movi
mento da casa popular iria servir, 
apen.as, às classes de níveis mais ele
vados, economicamente. 

E' também, perfeitamente justo 
que estas recebam os benefí:cios da 
lei, pois que a angústia de habitação 
se estende a tôdas as categorias de 
trab~lhadores. 

Mas . não se pede deixar de lado a 
. situaçã<l das massas mais desprovi
aas de recursos e totalm-ente priva-
das de confôrto. . 

Para colimar êsse objetivo entram 
em equação dois fatores: a capaci
dade financeira do candi-dato à habi
tação e as facilidades que o finan
ciador, no ·caso representado pelo 
órgão a ser criado, pode lhe propor-
cio~. . 

O Sr. Campos Vergal - Pel'g'tmta.
tia a V. Ex.a se essas seções imobi
liárias das caixas de aposen~doria e 
pensões, já organizadas e funcion~ndo 
dentro dos quadros da lei, não pode
l'ia.m solucionar tal problema., . sem a 
criação de nova autarquia. 

O SR. JUSCELINO KUBITS
CBECK - Alegam . os institutos que, 
tendo por finalidade aposentadorias 
e pensões, precisa.ril inverter seus re
cursos a juros mais compensadores, 
;não pod~ndo, portanto, financiar a 
construção de habitações com · obje
tivo social porque êsses empreendi
mentos só podem ser realizados a 
juros baixos. 

O Sr. Ltt~ VÜi.nc% - As casas só 
podem ser finan~ a juros baixos, 
e os institutos não estão· habilitados 
a fina-ciá-las senão a juros altos. 

O SR. JUSCELINO KUBI'l'S
CHECK - A capacidade do adqui
l'ente é pequena. e o Fina.ncia.dor só 
pode apresentar Vantagens dispondo 
do terreno ou por doação,. ou por 

preços rnmnnos e construindo em sé
ries as habitações de modo-. a. torná
las accessíveis ao trabalhador. 

E' fâ.c11 a uma Prefeitura obter. 
em zona bôa, um terreno onde se 
eleve um bloco de apartamentos. 

E' quase impossível, porém, arran
jar centenas de lotes, distribuídos na. 
área urbana ou próxbnos de~. 

No caso objetivo que citei, o ])a.i.No 
Popular de Belo Horizonte, estuda
mos bem o problema. 

Para que houvesse eXJ.to, e após a 
conclusão da obra. não recebesse tla 
c:utra destinação e sim ficasse den
tro das possibilidades dos tra ba.lha
dor-es. conjugamos a Prefeitura e o 
Instituto cios Industriários . 

Os alugueres variando de Cr$ 70,00 
a Cr$ 250,00, correspondendo êstes a 
apartamentos até para dez pessoas. 
caberiam dentro dos recursos de mo
destos trabalhadores. 

O rendimento do Instituto de 6 a. 
7%, se n.ã.o correspondia a juros bs.n
cários era compensado pe~ alta
finalidade social que ia realizar. 

Teri.amos, pois, próximo do centro,. 
apartamentos confortáveis. e ·baratos,. 
graças à simbiose operada pela Pre
feitura e pelo Instituto dos Indus
triários; doando aquela o ter:reno e 
construindo êste os blocos padroni
zados numerosos que toz;naii.am os 
preços de aluguel acessíveis as clas
ses menos favorecidas. 

o Sr. Ministro do· Trabalho acaba 
de · ~nçar à publicidade o esboço da 
Fundação da casa Popular. 

Não deve esta se limitM' apenas a 
construção da residência própria. 

Resolveria, com isto, apenas !ra- · 
ção pequena do problema. 

Não se perca. de vista a. finalidade 
primordial da questão que é propo:;.-
cionar residências aos trabalhador~-

E' · indispensável eleva.r-se o n!vel 
de conforto da massa brasileira, e 
para isSo, precisamos de milhares e 
mubal'es de residências, sejam estas 
próprias ou alugadas. 

Tem o. Ministro, em Belo Horizon
t-e, já em andamento, um plano qu.e 
poderá servir de orien~. 
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As vantagens descritas, sobretudo 
no tocante ao barateamento da .jbra, 
-pelo vclume das <:onstruções padroru
zadas, feitis no mesmo local, a pos
sibilidade de colocá-las mais próxi
mas do centro urbano, a criação de 
:play-grounds, piscinas, etc., aconse
lham esta solução como mais cou
fortável, econômica e acessível à bol-
.sa do trabalhador. . 

Adotem, pois, o plano já em 
execução em .Belo Horizonte. 

A Fundação além de <:ustear <:asas 
.à 'venda, construirá blocos de apar-
ta~entos. · 

Alugá-los-à pelo preço justo, com
putan-do um juro razoável sôbre o 

-capital invertido. 
AcreS<:ente-se à legislação vigente 

dispositivos que dêem ao trabalhador 
.garantia de estabilidade no apar..a.
mento alugado, podendo-se aditar 
uma cláusula que garanta à familla 
as mesmas regalias no caso de -desa-

- parecimento do seu chefe. 
Poderão, assim, os operários mora.:r 

e::n locais próximos do centro, em r~ .. 
sidências que lhes . elevem moral e 
:fisicamente a conmção social. 

Os Institutos obrigados a part-J.ci- . 
parem da Fundação, se redinúrão 
perante o público da. perma.o.:1+-.e 
13.Cusação de que sõmente invertem 
'Capital no finaciamento de prédios, 
d es.tinados as classes ri~. 

Não subisistirá a crença infundada 
·de que operário não pode viveT em 
.apartamento situado nos bairos con-
fortáveis das cida~es. ' 

Os preços proibitivos dos terrenos 
p:?.ra ·construções isoladas indicam 
essa solução as~ como a im:possi
bilidac·e de construir easa pa:ra · todcs 
os operários. · 

-
Da realização dêsse plano mixto -de 

construção de · casa própria e cons
tTução de blocos de apa.rtametnos 
para altlgar àqueles que não pude
rem adquirir uma residência par
ticular advirá. beneficios que cada 
tiia se tomam mais urgentes, à vista. 
das crescentes dificuldades que as 
cidades oferecem ao alojamento das 
massas menos afortuna-das. 

Se o problema . de resi-dência. é 
mais complexo nas cidades · grandes 
onde o terreno para edificações en
careceu extr-aordinariamente, o .:ne;;
mo não se poderia dizer em relação 
.ao problema da allme.ntação, mais 
simples de resolver por exigir apen.:.1.s 
áreas reduzidas nos centros urbanos. 

O Sr. Carlos Pinto - Quero- dizer 
a V. Ex. a que sou homem criado no 
campo e sinto que o maior problema 
nacional, hoje, é a !alta de produção 
decorrente do abandono do interior. Te
nho mêdo que o conselho de V. Ex.a 
em seu brilhante discurso coloque o 
Brasil em situação tal que, dentro em 
pouco, viremos todos a residir no cen
da cidade do Rio de Janeiro, mas sen
tindo falta de arrôs, feijão e carne sê
ca. Iremos todos morrer de fome mo
rando em casa boa . 

O SR. JUSCELINO KUBITSCHEK 
- A ponderação de V . Ex. a é certa. 
O problema fundamental consiste em 
fixar as massas no interior; mas es
tamos defrontando situação real de 
fato. .P..s classes traball1istas das 
grandes cidades não dispõem de re
cursos, nem de moradla. · 

O Sr. Carlos Pinto - Afirmo a 
V. Ex. a, com conhecimento da vida 
do campo, que tôdas as vêzes que o 
governo cogitar de criar facilidades ao 
homem da cidade, êle toma mais gra
ve o problema nacional. O certo é sO 
criar facilidades ao homem do campo, 
para que o da cidade a abandone e vá 
para 12.. Devo dizer a V. Ex.n. que . 
por fôrça do meu mandato. Vim para a 
cidade; nunca estive a não ser . entre 
pés de café e de milho, entre minhas 
vacas e porcos. Sinto-::ne t~o bem. na 
cidade, que nada me fará voltar para 
o interior, a fim de lá trabalhar e re
sidir. 

O SR. JUSCELINO KUBITSCHEK 
- Desejaria debater o assunto com V. 
Ex.3 , mas a exiguidade do tempo não 
o permite. 

O SR. PRESIDENTE- Tenho .sO
bre a mesa requerimento do Sr. Ju
ra.ndir Pires e outro, no sentido de ser 
prorrogada a sessão por mais 15 mi
nutos. 
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os Srs. que aprovam, queiram le
vantar-se. Foi aprovado. 

O SR. JUSCELINO KUBITSCHEK 
-Agradeço a .v. Ex.a Sr. Presidente. 
Procurado em Belo Horizonte por 
diverSos sindicatos trabalhistas hipo
tequei-lhes a minha mais irrestrita so-

- lidariedade, afirmando-lhes que a Pre
feitura-- proporcionaria ao SAPS tôd~ 
as facilidades para a instalação d~ 
restaurantes populares na Cidade. · 

Aqui estive em Visita às organizaçO~ 
do SAPS e con!esso que de quan~ 
examinei naquela época, nenhuma 
provoéou em mim maior ~ação do 
que o Restaurante da Praça da Ban 
deira, à. vista do · enorme serviço que 
vinha prestando aos trabalhadores. 

Foram porém inúteis os esforços qu~ 
realiZamos no sentido de obter iDs 
talaçã.o · de restaurantes do SAPS eJlla 

Belo Horizon~. 

Resolvi, então. solucionar, munici
palmente, a questão. 

A ?refeitura montou o primeiro res .. 
taurante que denominei de restauran
te· da cidade n.0 1. 

O sucesso. !oi além de qualquer es~ 
pectativa. 

Montado para 500 refeições ao prêço · 
de Cr$ 1,40 tal foi a procura que em 
pouco · ampliávamos as instalações 
para l. 500 refeições, !omecenclo atu
almente, 1. 700 refeições. 

O êxito foi tão surpreendente, que. 
procurado por outros órgãos das clas
ses trabalhis~ instalamos em s.e
guida o restaurante n.0 2 ao qual St· 
seguiu o restaurante n.0 3, em pont;o~ 
diversos da cidade para maior faci
lidade ao acesso cios trabalhadores. 
com capacidade ·cada um, para mais de 
1. 000 refeições diárias. 

Os operários c:!e Belo Horizonte des ... 
rrutam, pois. no tocante à alimenta
ção. 'llllla situação superior ao dos seus 
companheiros de outras 'cidades do · 
Brasil. 

Estes 3 restaurantes popUlares for
neceram no ano de 1945 refeições hi
giênicas .e fartas6 em número superior 
a 1.000.000. 

As mesmas dificuldades opostas pe!o 
SAPS à. instalação de xestaurantes se 
estenderam à criação do armazém des
tinado ao fornecimento de gêneros de 
primeira necessidàde aos trabalhado
res. 

Não bastava, como eu afirmava s.os 
Sindicatos de Belo Horizonte, que os 
operários tivessem os seus restauran-
tes. ·· ! 

Eram igualmente incllspensá.veis ar
mazéns que suprissem as famílias de 
gêneros bons, vendidos sem a preo
cupação do lucro excessivo. 

O Sr. Jurandir Pires - Pergunto a 
v. E."<:. a se os preços de venda nos 
centros populares eram düerentes dos 
normais da praça? 

O SR. JUSCELINO KUBITSCHEK 
- Completamente. Cr$ 1,40, a . refei
ção, igual à que o Saps fornece e~ 
Belo Horizonte. 

O Sr. Jurandir Pires- Não falo em 
refeições; refiro-me a gêneros. 

O SR_ JUSCELINO KUBITSCHECK 
:-Os gêneros eram fornecidos pelo 
prêço adquirido, com um acréscimo 
apenas de 10%. 

Prossigo. 

Puz-me em campo novamente e, de 
acôrdo com os representantes sindi
cais de Belo Horizont-e, aluguei um.. 
pré~Íià que é pago pela. Prefeitura no 
qual fêz esta as . instalações necessá
rias, entregando-o ao SAPS em con
dições de entrar em imecliato ftmcio
nam.ento.· 

Focalizo êstes pontos apenas com 
espirito de colaboração. Porque o
SAPS não desdobra as suas ativida
des e . não estende pelas cidades in
dustriais do Brasil uma rêde .de res
taurantes e arm.azens que proporcio
ne f!os trabalhadores uma. alimentação 
boa e barata? 

A experiência demonstrou em Bel() 
Horizonte que bem aàmjnistrados po
dem êles funcionar sem dejicits~ con
firmando o conceito ameriCa.no: ven
der muito para vender barato. 

Não se . torna. necessá.rio para estas 
msta.laçõ~ construção especial e cara. 
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A adaptação de prédios existentes, 
como foi feita em Belo Horizonte, de
monstrou claramente, que o problema 
pode ser resolvido com simplicidade. 

Dispense-se a burocracia on.erosa. 
Suprima-se cargos com nomes pom

posos e instalados em prédios aluga
dos e com o pessoal reduzido. poderão 
os restaurantes e armazens, sem pre
juízo para ·-o SAPS, prestar r.elevan
tissimos sernço. 

Belo Horizonte já se habituou ao 
espetáculo que dià.riamente presencia 
dk filã.s intermináveis à · porta de seus 
restaurantes. 

Se a Prefeitura de Belo Horizonte 
sem organização especializada, dispon
do apenas de boa vontade •. pou~e ata
car êste sério problema, e lóg1co es
perar-se que o assunto b:m foc_alizado 
possa receber uma soluçao malS con
sentânea por parte dos órgãos criados 
exclusivamente com esta finalidade . . 

Residências e reStaurantes devem 
ser, pois, o objetivo fundamental do 
Ministério do Trabalho. 

Não -ficou aí, o empenho da Prefei
tura de Belo Horizonte, durante a 
minha gestão, em estender por tõda a 
cidade uma rêde de · assistência que 
co~esse em SUaS malhas protetoras a 
-legião anônima dos obreiros do seu 
progresso. 

Os postos médicos municipais insta
lados em todos os bairros a tenderam 
de 40 a 45, 110.876 pessoas. 

Culmtnamos esta obra carinhosa de 
amparo, construindo o Hospital Mu
nicipal, dotado dos mais modernos re
cursos científicos e assistido por pes
soal ilustre, que inaugurado em abr11 
de 44, já ·havia atendido até setembro 
de 45, 52.926 clientes. Se foi possi
vel a execução de um plano tão hu
manitã.rio dentro dos modestos ren
climentos de uma Pr.efeitura, assober
bada por imensos problemas sobretudo 
numa cidade cujo plano ainda não 
executado integralmente, está a e.'ti
gir perene esfôrço dos seus admjms
trador.es, suponho que melhor oria J.
tados, possam os Institutos de Assis
tência, levar aos trabalhadores do 
Brasil, espalhados na sua. ârea imensa, 
maiS conforto e melhor assistência. 

Há. poucos dias, desta tribuna, o 
Deputado N oveli Júnior, em exposição
brilhante e bem fundada, apelava para. 
a Assembléia no sentido de se con
ceder aos municipios, na discriminação· 
de rendas a ser votada, uma porcen
tagem ·maior nos impostos, único meio · 
deles fazerem face às crescentes exi
gências do seu progresso. 

·A experiência demonstra que o de
senvolvimento do interior do Brasil. é 
fruto da sucessão de boas administra
ções municipais, antes que da atuação 
dos govêrnos centrais. 

É imprescindível, pois, que lhes fa
cilitemos o trabalhe, propiciando-lhes 
melhores recursos. 

Poderão. assim, no terreno econômi
co como no social, colaborar com os 
órgãos estaduais e centrais, sobretudo 
no tocante à valorização, pela melho
ria das condições de saúde, do ele
mento· humano, indispensável às rudes
tarefas ~-o engrandecimento da. Pá
tria. 

Tudo que se fizer nesse sentido deve 
merecer do povo brasileiro, o mais ca
loroso apóio. 

As medidas que o Govêrno quer pôr 
em· execução para solucionar a crise 
de habitação, elevando, ao mtsmo tem
po, o nível social das classes, trs.ba
lhistas, impõe respeito e apla.ilso. 

O problema. é imenso e se agrava 
cada clia. mais. 

A razão fundamental é o êxodo cres
cente das populações rurais, fatigadas 
do abãndono ezzi que vivem. 

Mas mesmo sem êsse fator, a situa
ção já existia. 

Cumpre, pois, atacá-la. 
O projeto que o Govêrno oferece 

ao exame dos estudiosos, constitue a. 
primeira semente lançada à . terra vir
gem das conquistas sociais do Brasil. 

Que ela frutifique e dê sombra, para. 
que, sob o amparo esclarecido dos po
deres públicos possam os trabalha
dores brasileiros viver felizes na Pátria. 
imensa que êles estão construindo com 
amor e sacri!iclo. 

E nem por ser imenso <leve ser 0: 
problema protelado. 

E' tão fundamental e oferece tanta$ 
dificuldades à S'.J.a. execução, que para 



-92-

estimulo, lembro-me de certa soleni
dade que assisti num· Hospital de Pa
ris e na qual Tard.ieu, então Primeiro 
Ministro, traçando um empolgante 
plano de assistência social, concluis.: 
"Isto não é, dirão, um programa de 
Govêrno. E' o sonho de uma gera
ção. Embora; é preciso que alguém 
comece. E se amallhã quisermos agir, 
precisamos, hoje, saber pensar". 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Estando 
quase esgotado o tempo de prorroga
Ção, encerro a sessão, convocando ou
tra para. amanhã, à hora regimen
tal, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

conv...nuação da discussão umca do 
-requerimento n.O S2, de 1946, solici
tando a nomeação, pela Mesa da. 
Assembléia, de uma Comissão de 
cinco membros, incumbida de ofe:re
cer sugestões ao Poder Executi-vo· 'sô
bre o Decreto-lei que cogita ·~· "Fun-
dação da Casa Popular,.. , · · 

Discussão única d~ . ·requerimento 
n.0 48, de 1946, solicitando informa
ções ao ·Poder ExecUtivo sõbre a apli-

~ I 

caçao do art. 19 do Decreto-lei, que 
instituiu o ,F-dlldo Nacional de Pro
teção '·à ···rntãncia e bem assim sõbre . 
os dispositivos da Constituição de 
1934, re-.ferentes ao assunto. 

Discussão única do requerimento 
n.0 36, de 1946, solicitando ao Poder 
.Executivo informações sõbre declara
ções de lucros para efeito do paga
mento do impõsto sõbre a renda, fei
tas por sociedades anônimas nacio
nais e estrangeiras, que exploram vã
rios serviços no território nacional. 

Discussão única do requ~-imento 
n.0 22, de 1946, solicitando informações 
ao Poder Executivo, por intermédio 
do Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores, sõbre pagamento de grati
ficações a juízes eleiwrais, nos Estados 
e aos preparadores das eleições de 2 

· de dezembro último. 
Dfs.cu.ssão do requerimento n.0 40, 

de 1946, pedindo se consigne em a ta 
voto de regozijo pela chegada do pri
meiro tren;,. condU2indo minérios, a 
Volta Redonda. 

Discussão única do requerimento 
n.0 30, de 1946, solicitando ao Poder 
Ex~utivo informações sôbre o anda
m-ento das realizações empreendidas 
em Alagôas, pela Companhia Hidro
elétrica. do São Francisco, autorizada 
a organizar-se pelo Decreto-lei número 
8. 031, de 1945. 

Discussão única do requerimento 
n.0 44, de 1946, solicitando sejam. en
caminhadas ao Poder Executivo su
gestões sôbre medidas a serem tomadas 
para debelação das crise econômica. 

Discussão .única do requerimento 
n.0 60, de 1946, requerendo que oPoder 
Executivo informe se foram tomadas 
pela Comissão de Marinha Mercante 
med:i:das proibitivas da majoração de 
fretes de gêneros alimentícios. 

Discussão única do . requerimento 
n.0 62, de 1945, solicitando informes ao 
Poder Executivo sõbre as medidas to
madas ou a serem tomadas com re
lação ao problema dos nossos trans
portes marítimos .. 

Discussão única do requerimento 
n. 0 21, de 1946, solicitando que a Mesa · 
da Assembléia oficie ao Prefeito do 
Distrito Federal, solicita;ndo suas pro
vidências junto à administração da 
Companhia Light and Power, a fim 
de que sejam tomadas várias medi
das que beneficiem o serviço de trans
porte de passageiros de bondes. . 

Discussão única do requerimento 
n. o 63, de 1946~ requerendo seja su
gerido, pela Mesa da Assembléia ao 
Poder Executivo, o estudo e constru
ção de duas pontes sõbre o rio São 
Francisco; uma ligando Joazeiro, no 
Estado da Bahia, a Petrolina, em 
Pernambuco; e outra, neste último 
Estado. em Jatinã. 

Discussão única do requerimento 
n.o 46, de 1946, solicitando medidas 
do Poder ~ecutivo tendentes a mobi
lizar todos os recursos e meios de 
transporte disponíveis nos Estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Pa.ra.nâ, para dar vasão ao escoamen
to da ~:: ~ra do milho; e concessão de 
priorio_Je para o transporde de ce
reais das zonas produtoras ·aos centros 
consumi-dores. · 

Discussão única do requerimento · 
n. o 42, de 1946, pedindo a interferên
cia da Assembléia Constituinte junto 

I 
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ao Poder Executivo para que seja 
considerado válido para os próxim.Qs ,. 
pleitos estaduais e municipais o alis
tamento voluntário sob o qual se rea
~~ as eleições de 2 de dezembro. 
Í>~são úzdca do requer.Unento 

n. o 69, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo a revogação do decreto que 
prorroga, por m.ais um ano, o man
dato das atuais diretorias das entida
des sindicais. 
D~ussão única do requer.Unento 

n. 0 
173, de 1946, solicitando ao Poder 

'Executivo informações por intermé
dio do Instituto Nacional do Alcool e 
·co AÇúcar, qual o "stock" de açúcar 
existente nas usinas produtoras e no 
-comércio encarregado da distribuição. 

Discussão única do requerimento 
n. o 65, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo a remessa, à Assembléia, 
do extrl\to da conta corrente do Go
vêrno Federal no Banco do Brasil, 
·relativa ao financiamento especial dó 
-algodão, no período de 7 de outubro 
de 1944 até a presente data, bem cumo 
do processo · n. 0 183-45, da Comissão 
-de Finan-ciamento da Produção. 

Discussão única do Requerimento 
n. 0 74, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo· informações sôbre a despe
sa realizada com a encampação da 
Estrada de Ferro Vitória a. Minas; sõ
bre a constituição do capital da Com
panhia Vale do Rio Doce, qual a par
te subscrita pelo Govêrno, qual a 
subscrita pelas autarquias e pelo pú
blico; sôbre a formação da campa-

. nhia, seu funcionamento, estado atual 
.dos serviços, etc., etc. 

Levanta-se à sessão às 18 ho
ras e 12 minutos. 

Deixal!l de comparecer· 95 Se
IÜlores Jtepresentan~: 

Partido Socia.l Democrático 

Amazonas: 
Cosme Ferreira. 

Pará: 
.Alvaro Adolfo. 
Nélson Parijós. 

_Maranhão: 
Pereira. Júnior • . 

Piauí: 

Sigefredo Pacheco. 

Ceará.: 
Frota Gentil. 
Almeida Monte. 
Raul Barbosa. 

Rio Grande do Norte: 
Georgino Avelino. 
Dioclééio Duarte. 
José Varela. 

Pa.raiba: 
Samuel Duarte. 

Pernambuco: 
Jarbas Maranhão. 

Alagoas: 
Medeiros Neto. 
Afonso de Carvalho. 

Bahia: 
Regis Pach-eco. 
Negreiros Falcão. 
Luís Barreto. 

Espidto Santo: 
Henrique de Novais. 
Vieira de Rez~nde. 
Asdrubal Soares. 

Rio de Janeiro: 
Pereira Pinto. 
Bastos Tavares. 

Minas Gerais: 
Lcvindo Coelho. 
Rodrigues Se abra. 
João Henrique . 
Ctistiano Machado.· 
Wellington Brandão. 
Joaquim. Libâ.nio. 
José Alkmjm_ 
Augusto Viegas. 
·Rodrigues Pereira. 
Olinto Fonseca. 
Lair Tostes. 

São Paulo: 
cesar Costa. 

· J4artins Filho. 
José A.rmando. 
Lopes Ferraz. 
João Abdala. · 
Sampaio Vjdal. 
Honório Monteiro. 
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Goiás: 

P~·c Ludo-v!co. 
Diog.en.es Magalhães. 
Gu.llh~r"D..e xavter. 

Mato Gr9SSO: 
Argem.iro Fialho. 

Paraná: 
João Aguiar. 

· Santa Cat:~:::na: 
Aderb'\! Silva . 
A:ltamiro Gil\.Jll~rães. 
Rogér1o \fieira 

Ri (J Grana c ao Sul: 
Ern-esto Dorneles. 
Gaston Englert. 
Bro~hatto 1a Rocha.. 
Elói Re<:ha. 
Damaso Rocha. 
Antero Lei v as. 
"Manuel Duarte. 

União DemOcrátü:a. NQdonal 

Pará: 

Epílogo Campos. 

Maranhão: 
Alarico Pacheco. 

. Ceará.: 
Gentil Barreira.. 
Egberto Rodngu\~s. 
Fernandes Tei.es. 
Alencar Arartpe. 

Rio Grande do Norte: 
José Augusto. 

Pais.iba: 
Plínio Lemos. 

A~goa.s: 

Rui Palmeira. 
Serg:ipe: 

Válter ~-:anco. 
Leandrc; Maciel. 

Bahia: 
Aloislo de Can·alh.o. 
Juraci Magalhfi,es • 
Mana e! N' ovais. 
Clemente Mt~.: 1sn1. 
Rafael Cin~mi;.. 
J oã.o A{enj.es. 
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Minas Gerais: 

José Boni!ãcio. 
Lopes Cançado. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 

Romeu Lourenção. 
Plillio .Barreto. 
Aureliano Leite. 

Goiás: 

Jales Machado. 

Mato Grosso: 

Dolor d.e. Andrade. 

Santa Catarina: 

Tava-res d'A.Inaral. 

Rio Grande do Sul: 

Osório Tuiuti. 

Partido Tra.õalista. Brasileiro .. 
Distrito Federal: 

Rui Almeida. 

Rio de JaJJeiro: 

Abelar<:lo Mata. 

Minas Gera!.s: 

Leri Santos 

São Pa.u!o: 

Rugo 13• rghi. 
Pedroso Jú..nior. 

Paraná: 

Melo l3!'.aga. 

Rio Grande de Sul: 

Artur Flscher. 

.Partido Co1n:ur..ista. do Brasil. 

São Paulo: 

José Crlspün. 

Partiã.o .Republicano 

Minas Gerais: 

Jac.i F.igueiredo. 

São . Paulo: 

Altino Arantes. 
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~artido Democrata Cri3tão 

São Paulo: 

Man·uel Vitor. 

Partif!,o Popular ~indicalist4 

Ceará~ 
Olavo Oliveira. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERIU 
O SR. .ARí VIANA, EM SEU DIS

CURSO 

LA 'DDO ARBI!'RAL PARA DIRIMIR A QUESTÃO 
DE LIMI'l'ES ENTRE OS ESTADOS DE MI
NAS GERAIS E DO ESPÍRITO 5ANro. 
I - Em nota número 494 de 18 de 

setembro de 1940, do Excelentíssimo 
s.enb.or M.inistro de Estado dos Negó
Clos da Guerra, General Eurico Gas
par Dutra, em cumprimento de ordem 
do Excelentíssil:no Senhor Presidente 
da República, Doutar Getúlio Dome-

' . 1es Vargas, foi determinado ao Esta
do Maior do Exército que o · Serviço 
Geográ.fico e Hist6'rico do Exército de
signasse uma. Comissão de três ofi
ciais engenheiros do mesmo Serviço 
para, em face do que dispõe o artigo 
184· da Constituição Federal de 10 de 
novembro de 1937, dirimir a questão 
de limites entre os Esta.dos de Minas 
Gerais e do Espírito Santo, proferindo 
um laudo arbitral que defina ·a divi
sória entre os mesmos Estados e reali
zando, pOSteriormente, os trabalhos 
correspondentes de demarcação. 

n - Pelo Exmo. Senhor General 
Diretor do ServiÇo Geográfico e His-
tórico do Exército, fôra designada para 
essa. honroaa. incumbência, em 26 de 
setembro do mesmo a.no, a Comissão 
constituida pelo Major Lincoln de Car
valho Caldas, então Capitão, hoje 
M!ajor Benjamin Arcoverde de Albu
querque Cava.kanti e Capitão José 
Fortes Castelo Branco. 

m - Os ~os litigantes se fize
ram representar junto à Comissão, de 
maneira altamente honrosa para esta. 

· pelo Diretor do Departamento Geo
gráfico do Estado de Minas Gerais, 
Engenheiro Dr. Benedito Quintino dos 

Santos, assistido, na parte jurídica, 
pelo notâ.vel advogado e jurúseonsul
to Dr. Milton Soares Campos e pelo 
Diretor. do Serviço Geográfico do E:r 
tado do Espírito Santo, E:lgenheiro 
e Bacharel · em direito Dr. Cicero 
Morais. 

IV - De inicio, foram entregues à 
Comissão numerosos documentos enca
minhados do Serviço Geográfico e His
tóri<:o do Exército pelo Ministério da 
Justiça. Posteriormente, muitos e ou
tros lhe foram apresentados pelos pró
prios Es~os. em diferentes épocas, até 
7 de abril do corrente ano, quando lhe 
ch-egou às mãos a principal documen
tação de Minas Gerais. Esses documen
tos com:preendem os memoriais em que 
os Esta.dos defendem os seus pontos 
de vista. além de mapas e plantas de 
diferentes épocas e publicações diver
sas, estando todos devidamente cata
logados em anexos aos referidos me
moriais. 

V - O artigo citado da. Constitui
ção Federal de 10 de novembro de 
1937, que estabelece os preceitos essen
ciais para dirimir as dúvidas e lit1-
gios sobre limites intermtanuats, 
ainda ~xtstentes, reza: 

"Art. · 184. Os Estados continua
rão na posse dos territórios em 
que atualmente exercem juris
dição, vedadas entre êles quais
quer reivindicações territoriais. 

§ 1. o. Ficam extintas, ainda que 
em andamento ou pendentes de 
sentença no Supremo Tribunal Fe .. 
deral ou em juízo arbitral, as ques
tões de limites entre cs Estados. 

§ 2.0 o Serviço Geográfico do 
Exéroito procederá às diligências 
de reconhecimento e descrição dos 

· limites até aqui sujeitos a dúvidas 
ou litígios e fará as necessárias 
demarcações". . 

VI - A parte de limites controver
tidos entre os dois Estados cinge-se» 
atualmente, à região norte do Rio 
Dôce. A pendência relativa à fron
teira. ao sul dêsse Rio foi encerrada 
pelos próprios Estados litigantes t;tue,. 
conforme declarações constantes dos 
seus memoriais, conco~aram em acei
tar os limites estabelecidos~ para. essa 
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parte, na sentenÇa a.l-bitral de 10 de 
novembro de 1914, de que se fará men-
ção posteriormente.- · 

VU - Após o estudo .da farta do
cumentação inicialmente recebida., a. 
Comissão designada bw:cou no ter-

lreno, em. longa viage:rn de reconheci
mento. pela região litigiosa, onentada 
segundo ~ progranaa de observações 
e · indagações preestabelecidas, e na 
companhia dos representantes dos dois 
Estados, os elementos .ne<:essários a 
esclarecer, completar, melhorar ou '-O
bustecer os conceitos que .fo:rmara de 
início~ 
· vm - Uma vez citadas as normas 
constitucionais que deverão orientar a 
solução dessa pendência, e conhecidos 
os :recursos apresentados ·e co1hidos 
para o seu esclarecimento, a Comis
são passa à. exposição dos estudos rea-

· lizados e das conclusões a que chegou. 
De conformidade com a natureza 

dessa questão, foi ela· ana.lizada suc~s
sivamente sob os três aspectos se.;; . , 
gumtes: 

1.0) -· Histórico: para estabe
lecer os seus fundamentos essen-
ciais; . 

2.0) - Geográfico: para, de · 
acôrdo com aqueles fundamentos, 
formar conceito sôbre ·a linha di
visória e, de conformidade com 
êste e com a ve~adeira fisiogra
fia da. região, julgar as soluções 
propostas para essa. lizzna.; 

3.0 ) - Jurisdicional: para defi
~. de acôrdo ·comJ·o que ~recei
tua o artigo 184 da Cn.:rta. Magna, 
a jurisdição dêsses Estados sôbre 
a zona contestada.- . 

Aspecto histórico 

Os confins ocidentais do Espfrlto 
Santos que .. primitivamente entravam 
pela terra. firme a. dentro tanto quanto · 
pudessem entrar e fossem da con-

.. qWsta portuguesa, como prescrevia a 
carta régia de doação· a Vasco ..Fer-. 
nandes Coutinho, de 1 de Janeiro de 
153'4, foram sendo paula.tinamente..re
calcados para leste, pelas congui.stas 
que sucessivamente rea.lizaTam no ser

.. tão os penetradores ·de São Paulo e 
de Wnas. na incessante procura. das 
riquezas :alln.erais. 

··., 

Não fôra estabelecido, porém nesses · 
tempos, nenhum. ato oficial Pondo 
têrmo a essa expa:nsão para. o litoràl .. 
Tanto a carta régia de 23 de No'Vem
bro de 1709 criando a capitania geral 
de São Paulo e Minas, como o alvará. 
de 2 de Dezembro de 1720, desligando 
Minas e elevando-a à categoria de c~
pitania, silenciaram quanto aos limi
tes com o Espirito Santos. Só pos
teriormente, quando tiveram iniCio as 
comunicações diretas, até então proi
bidas entre o illterior do pais e o li
toral · espirito-santense e apenas em 
virtude de necessidades do f~o. foi 
prati-cado · o primeiro ato estabelecendo 
uma. linha divisória entre as capita
nias de Minas Gerais e Espirlto 
Santo. · 
· Foi assim que, a. 8 de Outubro . de 
1800, no Quartel do Pôrto do Sousa. 
à margem direita do Rio Dôce, firm.a
ram o auto de demarcação de limites 
entre a capitania de Minas Gerais ·e 
a nova provínCia do Espírito Santos~ 
Antônio Pires da Silv.a Pontes, Go-:. 
vernador desta província e Tenente 
Coronel José Batista dos Santos 
Araújo, Representante do Capitão Ge
neral Bernardo José de Lemos, Go
vernador de .Minas Gerais. 

~ auto f<>i, posteriormente, a.pro- , 
vado· pela carta. Iégia. d~ 4 d~ de
zembro de 1~16, passan-do, então, a. 
ter fôrça. de lei. · 

Na. pa:rte que m-encionava QS li
mites, estaibelecia ê&se auto: 

"Havendo-se de demM'Ca.r os 
limites d'B.S duas ca'Pitanias con
lfiD.a.ntes, !ôssem este~ pelo espigão 
que corre do norte a:o sul entre 
os :rio.s GUaa:Jidú e Mà.nhuaç~ e 
não pem corrente do rio par ser · 
esta de sua ·.zi.ature.za ·tortuosa. e · 
incômod-a. pa:ra. a boa gua.rda, que 
do dito espigão águàs vertentes 
para o Gua.udú, ~eja distrito da 
CSJ,pita.nis. ou nova província do 
Espirito Sa:nto, e que pela parte 
norte do Rio Doce, servisse de 
ãe:nu;rcação a. serra do Sousa. 
que tem a sua testa. · eleooda de
fronJ:e deste _quo.rtel e Pôrto do 
~'"~ e dêl!e vai aoompa.nhando 
o ruo Doce s.té confrontar com 

· o ~pigão acima. referido ou ser-
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reta. que separa. as ·vertentes dos 
:dois rios Ma:nha.çu e Guandú. 

Com a proclamação da In'tiepen
dêD.cia do. Brnsi.l, em 1822, as capi
taDi as :Passa:ra.m a ser cb.ama.das 
prcvi.ncias. sendo mamtida.s a~ di· 
mensões e forma dos seus territó
rios- . :M.a.is tarde, ,: com o advento da 
aepú:bliea, as ;antigas provincias 
tr.ansfo:rm.ara.m-se nos atuais estados 
brasileiros. 

Portanto, . como também entend-eu • 
o 'Drtbunal A'IIbitral c1e 1914, para. 
se ch-egar aos verdadeiros limites en~ . 
tr.e os estg.dos do Brasil, será. n-eces
sário conhec·er quais os limites le-

·'gais das capitaiüas ou provinci:as 
. que lhes deram. origem, ao tempo da 
Independência . . 

Ora., o auto de d-ema.reaçã.o 'de 
1800, aprova'do _de maneira e:Ã-pressa. 
e definitiva pela · carta ·r~oi.a de 1816, 
era, por oea.sião da gl<>rio.sa. data da 
emancipa.ção política do Pais. o ato 
legal qu.e estabelecia uma fron tei.ra. 
embora · illlcompleta, ao norte e ao 
sul do Rio Doce. Tornou-se, ·por 
isso, o ponto _de partida para tôds.s 
as cogitações acerea. da divisa entre 
os dois Estados. · 

Com ~ deoor:rer· do tempo, realiza
ram-se dilferen•tes entendi·mentos en
tre este, sem contutio, atingirem re
suJJtados .ss.tisfa;tórios, com relação à 
parte ora em litígio. 

Em todos êsses entendimentos, 
apenas se f.azja.m. referências im
lll'ecisas Sô'bre a parte norte do Rio 
Doce, que constituia sertão desco
nhecido, de· <tificfiima. penetração_ 
Dêss.es entendimentos, o prln.cipal foi 
o que · deu origem a.o convêniio de 18 
ãe dezemoro de 1911, . celebrado em 
.Bel-o Horizonte, onde ficou estaJbele
cid<: . que seriam resolvidas por ar
bitragem. as questões de limites pen
dentes entre os dois EstSidos. 
· ~ con:vênio foi a;prova.do por 

leis de ambos os Estados e pela. lei 
federal n.0 2.699, de 26 de dezembro 

. de 1912. Para o cumprimento das 
suas disposições, foi cl'i-ado um tri- ~ 
b1ma.l. arbitral constituído pelos no
táveis jwisconsU:lJtos ·Dr. · Canuto 
José de Sarairo, Ministro dO Su
premo Tnõunal Federal; Dr. An-

tônio J. Pire$ de Carvalho e Àlbu
querque e Dr ~ Prudente ···de Morais 
Filho. :t:!sse T:rilbu.na.l, em 30 de no
v.embro de 1914, resolveu e decidiu 
que os limit>es, en·tre os Estados de 
Minas Gerais e do Espírito Santo, 
corressem.: 

"Ao norte do Rio Doce, pela. 
linha. de cumiada.s da serra. do 
Sou.sa ou dos. Aimorés, preen
chidas por linhas retas e solu
ções de continuidad-e"_ 

Essa. sentença foi · impUo.anada pelo 
Espírito Samto que iniciou uma ação 
rescisória junto ao Supremo 'Dri.-bunal. 
Fed .. e'l."a.l, no sentido de anular o ar
bitramento . 

· Fêra ela, entretanto, posta e::n exe
cução na parte ao ·sul do rio Doce. 
atendendo à cláusula IX do convê
nio de 1911; que estabelecia: 

"A decisão arbitral obrigará pa
ra todos os efeitos, logo que fõr 
comunicada aos govêmos dos Es- · 
tados ·pactuantes" . . 

Na pa.&.-te que in ter essa à atual 
qu~stão, a situada ao N. dêste rio, 
em virtude de ser desconhecida e de 
penetração perigosa, . nada · fôra. rea
lizado com essa finalidade. 

E, ainda dependendo de solução da. 
mais alta Corte de Justiça do Pais, 

· encontrou a Constituição Federal de 
1937 a . questão de limites Espírito 
Santo - Minas Gerais, que ·foi de
clarada extinta. entre os Estados, pa-
. ra ·ser dirimida pelo Govêrno Fede- • 
ral, por intermêdio do Serviço Geo
z:-ifico e Histórico do Exército. 

Da leitura do auto de demarcaçãa 
de 1800, ::-esulta com c~..za, que a in
tenção dos ci.ema.rcadl'lres e da Corôa 
.que ratificou a demarcação, era que . 
a linha divisória fôsse a de cl.UXliadas· 
de uma serra pelas vantagens que 
tal critério oferecia. à administração. 
Tanto, que ao se referirem aos limi
tes ao sul do rio Doce, frisavam: 

~Fôssem êstes pelo espigão que 
corre do norte ao sul entre os 
rios Guandú ·e Manhuassú, e não 
pela corrente do rio, por ser esta 
de sua na.tureza. tortuosa e incô
modà para i.t boa guarda". 
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Verifica-se que essa maneira de in
terpretar as intençõés dos demarca
dores de 1800, foi, também, a .daque
les a quem coube, posteriormente, 
agitar e júlgar essa questão. 

Assim se encontra: 

A> -Na. cláusula 11 do convê .. 
nio de 18 de dezembro de 1911, jâ 
mencionado - : '"Ficam sujeitos. 
à decisão arbitral:. . . b) os limi
tes ao norte do rio Doce Unica
mente ·na Serra do Sousa ou dos 
Aimorés, pois que, onde esta ser~ . 
ra for contínua, pela linha. de 
suas cumia.das correrão os limi-
tes até o rio Mucuri,.. · 

B) - Na conclusão da senten
ça arbitral, já citada acima: 

"Ao norte do rio Doce, pela li
nha de cumiadas da Serra do . . 

Sousa ou dos .Aimorés, preenchi
das por linha. reta as soluções de 
continuidade,. 

Convém salientar ·que ambos os Es
tados nunca deixaram de acatar os 
textos do ato demarcatório de 1800 e. 
mais recentemente, do laudo de 1934, 
aceitando para linha divisQria a de 
Cl.<Dliadas de uma serra, a do Sousa, 
·Segundo uns. a do Sousa ou dos ·Ai
morés, segundo outros. A discordân
cia permaneceu .sempre na maneira de 
definir &se acidente orográ,fico e de 
identificá-lo no teneno. 

O esclarecimento dessa narte serã 
conseqüência do_ estudo· da questão sob 
o seu aspecto geográfico. 

ASPECTO GEOGRÁFrCO , 
Conceito sõbre e linha di'Dis6ria 
O final da sentença arbitral de 

1g14, dando a solução, sem restrições 
.pará o caso de haver descontinuida
des na. serra, permitiu que. no pro
pósito de atender à. tradição geogrã
fica, que dava. para tal serra a dire
ção aproximada s. N se procurasse 
reconstitui-la, nessa direção. apro
Yeitando acidentes orográficos exis
tentes, embora bastante distanciados 
entre si e entremeados por vales. 
rios e, até extensos chapadões. ..... 
· Como é sabidÓ. não só uma. mas · 
muitas transformações sofreu a cros
ta terrestre. desde a era: em que se 

formou até chegar a·o relêvo atual. 
ll::sse atual, entretanto, dentro da. 
eternidade geológica e conforme a re
gião considerada, se extende por um 
periodo indeterm.in~d.o. contendo 
sécUlos do tempo convencional, em 
que não se tornaram notáveis as len
tas modificações da crosta. Assim 
acontece para todo o território brasi~ 
Ieiro, cujo relêvo era. pràticamente o 
de hoje, tanto em 1800, como na. épo-. 
ca do seu descobrimento. · 

Dessa maneira, a interpretação fiel 
das intenções que tenham presidido 
quaisquer atos antigos, estabelecendo 
acidentes orogréficos como linhas di
Visórias no pais, s6 será alcançada. 
dentro de um critério estritamente 
fisiográ.fico ou~ com maior proprie- · 
dade, topográfico. · 

Em tais condições, uma serra só 
poderá ser apreciada segundo as ca
racterísticas que hoje apresenta e não 
por suposições geológicas que nada 
positivaram. .. 

Além disso, s6 aos mestres que · se 
aprofundam no estu-do da paleogeo
grá.fica, aos que se debatem em se- · 
lecionar as .hipóteses facultadas pelos 
vestígios que vão restando das eras ou 
periodos da evolução da crosta. ter
restre, será. permitido recuar ,no tem
po e no espaço, para compor uma 

· serra, plasmando-a nos maciços in
coerentes · das épocas primitivas da 
vida do planeta., ou recompor uma. 
outra, arrancando-a das profundesas 
em que teria sido soterrada ou estan
cando o!. rios que a teriam vencido. 

Aos homens públicos, tanto em 1800 
como na atiÃa1idad.e~ entretanto, ao 
esbbeleeerem normas de caráter prâ
tieo. tais coxno as referentes à. defini
ção de uma linha inconfundível do 
terreno, não se· permitiria. tal cri
tério. 

Destarte, o traçado da li.nlla divi
sória a ser adotado pela Comissão, 
s~ dentre os que lhe forem apre
sentados ou dos que estudou, aquêle 
que melhor reproduza o acidente geo
gráfico indicado pan a citada linha. 
dentro da. atual fisiografia. da região. 



A. Geogra.fia da. Begião 

No intento de reconhecer a região 
soJ> Õ seu aspecto fisiográ.fico, foi ela, 
em grande parte, percorrida pela Co
missão, -sendo escalados os observató
rios accessiveis situadós no seu cen
tro, oeste, .sul e norte, de onde foi, 
por p"'..l'tes sucessivas, divisada e ana
lizada tôds a sua. extensã<>. 

Nesse reconhecimento, muito auxi
lia.ram as f fôlhas relativas· a.os levan
tamentos f topográficos, realizados na 
região pelos dois Estados, as quais 
possuem .: detalhes planimétricos e in
dicações , de altimetria que as torna
ram suficientemente boas para um 
tal trabalho. 

Embora proveniente de . operações 
topográficas expeditas, essas fõlhas 
representam. o terreno de maneira sa
tisfatória e, a.pesar de executadas em 
separado, são razoàvelmente concor
dantes entre si, quer nas grandes li
nhas do terreno, quer ria quantidade 
e situação dos seus detalhes, o que 
ates~a a honestidade técnica e a 
orientação superior que têm presidido 
a execução dos tl"abalhos · cartogr~ 
ficas, em ambos os Estados. 

Com essas fõlhas foi organizado u.ri:l 
esbôço . geográfico da região, · anexo a 
êste laudo, pelo qual poder-se-ão 

. acomrpanha.T as descrições nêle con
tidas. 

A Serra do Sousa 

. · Uma serra, geralmente, se despren .. 
de de outra. mais importante e, ba .. 
lizada por cabeceiras e contrafortes de 
wna. e outra encosta, va.i seguindo 
com uma. missão separadora, até ra
mificar-se descaracterizal'-Se em · for
mas baiXas do terreno ou extinguir
se diante do mar ou. à. margem de um 

· curso dágua. A sua linha de cumia
das, sem apresentar mudanças brus
cas na sua direÇão, tem o aspecto de . 
uma serra, · instrumento cortante, ou 
de alongada crista de galo. 

A serra do Sousa, que tão bem se 
enquadra ds. definjção geog!'áfica ele 
serra, separa, pela sua l.inha de cumia
da.s, desde a sua testa eleva-da defron
te do Quartel e Põrto de ·Sousa, águas 
de afluentes secundários do rio Doce. 
Nessa tarefa separadora, segue até en-

·.· . ., ~ •. :.~ .. ;- . 

tronea.r-se em outra serra. notável, 
de direção geral NW ....SE, que diVide as 
águas de rios mais im.portântes - o 
Doce e o São Mateus. 

E', pois a Serra do Sousa, contra
forte secundãrio dessa outra serra e 
só deverá. conservar o seu nome até o 
citado entroncamentO. Sste ocorre ao 
sul de M.anteninha a oeste de São 
José, a distâncias aproximadamente 
iguais dos dois lugares. Na realidade, 
nesse entroncamento é que começa a 
serra do Sousa que vai terminar na 
margem esquerda do rio Doce, frente 
ao Qua·rtel e Pôrto do Sousa., cUjo 
nome .lhe fôra estendi-do. 

A Serra. do Sousa, apresenta alguns 
contrafortes, sendo principal o que 
lança a $E de Rio Novo, na direção 
W-L. A êsse ·contraforte, que separa 
as águas do rio Pancas das do São 
José, se ada.pta bem o nome de serra. 
dos Pancas, com Que batisou a fô
lha do levantamento espiritosanten
se. Fazendo parte, no seu primeiro 
lance de uma das linhas diVisórias 
(linha .r:nineira), a Serra dos Pancas 
representa papel intresessante no es
tado desta questão de limites. 

A Serra. dos Aimo,.és 

A nova ser:ra, a que se liga a do 
Sousa. tem a sua origem a oeste da. · 
<:i<iade mineira de Teófilo Otoni, em 
uma outra que a Cana Interna.cion:~.l 
de 1:1.000.000 (Fôlha Mucuri - Bra
sil) consagrou o nome de Map-Map
Cra:sck. Enquanto esta segue para 
leste, dividindo águas entre · os nos 
São Mateus e Mucuri, a serra em aprê-
90 ruma para. SE, separando as bacias 
dos rios Doce e São Mateus. 

Esta setta, antes d~ atingir São Pé
Ux. logarejo de sua encosta oriental. 
lança na. direção leste a Serra do Nor.:. 
t~. contraforte ·que; nitido a princi
pie e reduzido depais a · formas baixas 
de ondulação ligeira. divide ãguas en
te os braç.os norte e sul do S. Mateus. 

Já. próximo do panto de parti~a ds. 
Serra do Sousa, ela infle te suave
mente, acompanhando igual mudança 
de direção do rio Doce. Da Serra do 
Sousa em. diante, dirige-se francg. ... 
mente pal'a leste, recebendo, então, 
a denominação local de Serra do Pega
Bem. Realmente, êsse último trecho 



é a continuação da Serra. principal~ 
porquanto nêle não foi alterada a s.ua 
missão geográ.fica,. de separar as águas 
dos rios São Ma.teus e Doce, pelo seu 
afluente São José, não tendo havido 
também, mudança bru.sca na cfueção 
que vinha· mantendo. 

Até além das cabeceiras do arroio 
Muniz Freire, a serra descrita sé apre
senta com porte elevado. A partir des
sa. região, ela perde em altura e, ~s
galhando-se em divisores baixos do~ 
rios Doce, Barra Sêca e São Mateus, 
extingue-se na peneplanicie que se ex.;. 
tende para o litoral. 

A essa cadeia de montanhas que re
presenta. o principal ramo orográ:fico 
da. região, bem se ajusta o nQme de 

· Aimorés, consagr31áo pela tradição geo
gráfica e cartográfica do País, para a 
.grande sena que sempre se pressupôs 
ai existir. 

Na realidade, constitui, ela a única 
linha de cristas que, completa-da pela 
serra. do Sousa, · estabelece também 

· a única ligação alta e contínua do rio 
Doce ao Mucurl. 
~ o divisor natural, em cujas .en

costas n.a.scem, de um. lado. os b1"a
ços norte e sul do São Mateus e, na 
contra vertente, os rios Laranjeiras e · 
·xtabacurl, afluentes do rio Doce. 

A Serra do Norte. também · cha-
mada São Félix, arranca da Serra dos 
~...imorés .. para leste, com .a missão se
cundária. de separar as baeias ·dos dois 
braços do São Ma teus. · 

Dàs encostas dessa serra e dos seu~ 
eródicos contmfortes, L~ompem, em di
versos pontos, gra.n<ies penhascos, tsis 

. como a pedia da Limeira, a Ita:bira, 
o Cibrão, a pedra Riscada, ou gi'upos 
dêles, como ()S pontões dã. Ra1Jadura.. 

Além das Sel'ras do Sousa e do Nor
te, outros contraf{)rtes menores, cct'
respon<lentes aos ribeirões que descem 

. · de suas encostas, se desprendem da 
Serra dos Aimorés. O mais interessan
te é, sem dúvi-da, o da Fortaleza, en
tre . os rios Santo Antônio e Muniz 
F:'eire. Destacando-se, eleva-da, da en
costa norte da Serra. do Pega-Bem, êle 
se a.ba.te em certo trecho, em que se 
desenvolve rasteiramente. para ressur
gir nas proximidades da. margem di
reita do braço sul -do São .... Ma teus. 
agressivo e _imponente, na conhecida 

\ 
/ · 

Pedra da Fortaleza., montanha de ro
cha nua e inacessível que vem res!s
tiDdo à ação destruidora do tempo e
que . domina, pela sua altitude, tôda a · 
bacia de braço Sul do São . Ma. teus. 

A Serra dos Aimorés foi. pelos ofi
ciais da Comissão, atravessada em cU
versas de I)Uas gargantas, cortada em 
numerosos dos seus contra-fortes e per
corrida nas suas encostas. Ela ·apre
senta vertentes abruptas para· o lado 
do io Doce e menos ingremes para as· 
águas do São Mateus e. se destaca. 
nitidamente sôbre o terreno adjacente. 

A Serra .do Map-Map-Crack 

A Serra do Map-Map-Crack, desen
volvendo-se, como foi dito, de oeste 
para leste, paralelamente ao Rio Mu
curí, assume real importância no pre
sente trabalho, como extensa linha. 
natural. Apresenta · igualmente regu
lar número de contrafortes, sendo de 
notar os da vertente meridional, em 
que os . morros Açude, Viúva, Jaboti 
Oratório e outros são pontos altos que 
ainda. desafiam o trabalho destruidor · 
das águas. 

A Serra do Map-Ma.p-Cra.ck se des .. 
prende _da Serra do Itaimbé, em ple
no teiritório mineiro, separando · as · 
bacias do Mucuri das dos rios 
Dôce e ·São Ma teus. Desde a sua 
origem até a região de Teófilo Otorii · 
isto é, enquanto separa as águas' dos 
rios Doce e Mucurí, no pequeno tre
cho P.m que são vizi:lhos, é conhecida. 
por Serra das Safiras, passando a pre- · 
valecer o verdadeiro nome depois do 
ponto em que tem origem a Serra dos 
Aimorés. 

Os perihascos ou grupos de penhas
cos que indicam como esporões dos con
tr~fortes de tôdas essas serras são, às 
vêzes, aparentemente isolàdos no mei~ 
das chapadas. Mas, se se levar em 
. conta -os cursos dâ.gua. que os ladela.m 
têm · as suas cabeceiras nas ver
tentes da s~ mestra . e 1eter~ 
minam, de dois a. dois, uma liDha alta 
ou baixa que lhe separa as águas, ter
se-á entendido como os formidáveis 
monumentos gra.nitlcos-, de formas e 
situações curiosas, se incorporam . aos 
diversos contrafortes das serras aqui 
tratadas. 



Apres-entadas, assim, as serras de 
Souza, dos Aimorés e do Map-Ma.p-' . .. . Crack, com os seus pnnCipalS con-
trafortes, resta dizer que elas são ra:
mificações longinquas e extremas da 
Serra da Mantiqueira. a que a última 
estã. ligada pela extensa linha de cris
tas que segue encimando a serra do 
Itaim.bé, · até â altUra da cidade do 
Sêrro e, depois, pela Serra do Espi
~~ço até~ proxüxüdades da · ~rba-
cena.. ! 

A Documentação Geográfica e 
: Cartográfica 

Tôda. a região ao norte do rio Dôce, 
a não ser nas p:-oximidades do .Mucuri, 
era, até cêrca de 1927, quase ,·comple
tamente desconhecida. Nessa époc~. 
a sua penetração jã estava sendo re:ta 
em diversos pontos. por bravos serta.:.. 
nejos, geralmente mineiros, que, na 
ânsia de se t<>mareiD: proprietários ter
:ritoriais, afrontavam com bravura e 
tenaci-dade a . floresta frondosa . e in
termillável, à cata de um trato livre 
de terra devoluta. 

;Essa penetração · da região fronteiriça 
se processava quase no desconheci
mento das autoridades dos dois Es
tados que a disputavam. SOmente 

. depois daquela data, é que começara,m 
a preocupar-se com~ êsse sertão que 
11assou a ser percorrido por passos ca
JPazes de fornecer informações fiéis 
sôbre a ·sua. fisiografia. Até então;· os 
cultores da geofrafia que descreveram 
essa rica região, tinham que apoiar-se 
em . uma tra.diçãó geOgráfica e carto
grã:fica., formada de supcsi.;ões, que, à 
custa · de repetida, havia tomado foros 
de verdade. 

As contradições e imprecisões exis
tentes nas suas principais obras, que 
:!oram. atentamente consultadas, Dão 
permitiram tirar · d~Ias elementos que 

. esclarecessem ou corroborassem as 

. conclusões tiradas pela Comissão no 
próprio terreno. Se . em alguns trechos 
as descrições correspondiam à reali
:iade, logo a seguir fugiam desta, des
locando a serra dos Aimorés para. le
:vante e retalhando-a para dar pas
sagem a rios grandes ou pequenos, em 
.saltos pavorosos, por boqueirões abru
tos, constitWndo tudo pura fantas:a. 

A documentação eartográ!ica não é· 
menos con!l.lSa. . 

;e natural que, quanto mais antigos, 
mais afastados da realidade sejam os 
m2.1pas em que se procurava repre

. sentar a serra dos Aimorés, que se 
supunha passar pelo rio Dôce com a di
reção N -s. 

Vê-se,· r e a 1m e n t e , em mUitos 
documentos do século passado a. re- _ 
presentaÇão de uma grande serra, per
feitamente regular em direção e cuja 
continuidade é int2rrompida, Unica
mente, nos pontos em que se deixa. 
atravessar pelos rios Dôce, São Ma.teus· 
e Mucuri. · 
~se aspecto ca.rtogr2.fico poderia 

con-duzir, de !ato, qualquer geógrafo à 
conclusão de que, só em saltos fan- · 
tá.sticos, despenhar-se-iam os rios na 
encosta oriental. Dessa maneira, se 
tr:ansformara.m em grandes cachoeiras, 
as simples corredeiras de Santa_ Cla:r;a, 
no rio Mucuri, Surda e da Serra no
braço norte do São Mateus, Patos e· 
Vermelha, no braço sul dêsse rio e a.. 
da.s Esc~dinhas no rio Dôce. 
· ;e interessante a evolução cartogrã
fica do braço sul do São Ma teus. As· 

. cartas mais antigas, por não ser então 
conhecida a. verdadeira extensão dêsse . 
l'io, representavam-no muito curto, e
a Serra dos Aimorés, onde êle nasce, 
devidam-ente acima das suas cabe
ceiras. 'Tra-balhos posteriores, organi
Z3idos depois de conhecido tcxio o de
senvolvimento do rio, a·pr~entam as 
suas nascentes no ·verdadeiro lugar, 
pal.'3. ·o ocidente, po!'ém, conservando a. 
serra na primitiva posição, cortam-na 
ma.is uma vez. · 

Tão grande fôra a fôrça da tradição, . 
que êsses autores recentes, à ela se 
curvaram, sem darem conta. do que·· 
sem maior exame, aceitavam a exis
tência de u'a mailifesta. anomalia geo
gráfica. 

A fôlha da carta intérnacional, já 
citada, não contém mais o traçado 
tradicional d3. serra dos Aimorés; t!'3.Z 
outro, embora sem dar-lhe nome, que 
muito. se a.proxizi:la do verdadeiro. 

E• conveniente assinalar que, pelo· 
menos. em UDla carta antiga, a da 
ProvínCia do Espírito Santo, organi
zada em 1856, pelo 1.0 Tenente ·de En
genheiros João José de Seaul veda, e-
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.Outra, modern3.,. o mapa do sul do 

.Bra.SU, organizado pela Comissão Geo
lógica. e Geográfica do Estado de S. 
Paulo, em 1908, aparece a serra do~ 
Aimorés, na sua verdadeira situação, 
como divisor de águas entre os rios 

:Dõce e São Mateus. Cpmo nas de~ 
maiS cartas, fôra também êsse ~aça
do, fruto de mera suposição, mas fir
mado em alicerces. mais sólidos, tais 
as leis gerais que presidem a forma-

·ção do modelado da crosta. terrestre. 
Dos documentos de caráter geográ.

·ftco recebidos pela Comissão, só apre
:sentaram valôr real para os seus es
tudos, os memoriais dos dois Estados 

·e as fôllias relativas aos levantamen
tos topográficos da parte norte do rio 
Dõce, realizados pelos mesmos, e já ci
tados, com as devidas referências, em 
capítulo anterior. Os demais documen
tos. pr.tncipalmente os cartográficos~ 

.serviram, quase tão sómente, para tes-
temunhar o falso conceito sôbre ar ... 
queana Serra dos Ai.Inorés, que a tr~
diçáo -fêz perdurar até a presente épo-
·-ca. 

AS LINliAS PROVISÓRIAS 

A Linh..a Mineira 

. Os representantes de Minas Gerais, · 
,coerentes com a tradição ca.rto~fica 
existente, procuraram definir a linha 
:divisória dentro do alinhamento que 
aquela atribuia à Serra dos Aimorés. 
Nêsse intento, reconstituiram uma ser
. .ra, que teria existido e deixara como 
vestígios soberbos grupamentos de 

·enol'mes penhascos. :E:sses grupamentos 
-estão afastados uns dos outros, cons
·tituindo os espaços entre êles as so
luções de continuidade da serra. 

Essa linha divisória, conforme o me
morial apresentado pelo Estado de Mi
nas Gerais, assim se define: "da Pedra. 
·do Sousa às cabeceiras do Pancas. dai 
cortando o vale do S. José à. Serra. 

-da Pvrtaleza., do ·Pontão dessa serra. 
ao alto do Cedro, cortando o braço 
sul do São Mateus, na cachoeira dos 
Patos: dêste alto ao morro da Ja.cuti!l
·ga. dai ao :narro do Oratório, cortan
-do o braço norte do rio São ~teus, na. 
--cachoeira da Serra; do morro do Ora-
1:Ório em rumo ao alto da "Vista Ale-

gre", que se eleva nos limites ltrinas 
Bahia.. cortando em direção· retilínea. 
as chapadas do vale do Itaúnas, até 
atingir o ponto comum das divisas 
Bàhia~ Espírito santo e Minas, na 
. barra do córrego Palmital, no rebeirão 
Barreado, ao sul de Santa clàra". 

Os lances dessa linha, entre o alto 
do Cedro e o morro da Jacutinga e 
entre o morro Oratório e o alto da 
Vista Alegre, constituiriam. soluções de 
continuidade da serra eroctiada, da. 
ordem respectivamente. de 40 e 60 qui
lômetros compreendendo extensos 
chapadões entremeados por vales e 
divisores.-

0 alto da Vista Alegre, extremo na. 
última descontinuidade, fica à margem 
norte do rio Mucuri, nas proximidades 
da · vila de Santa Clara, situáda logo 
abaixo da corredeira de igual nome 
por onde a tradição fazia passar a ser
ra ãos Aimorés. 

A linha divisória balisada pelas aci..: 
dentes naturais ora descritos, çortan
do váies, rios e serras e apresentando 
soluçõt:s de continuidade tão extensas. 
não define, como é ev3dente, Uilla ser
ra real, com as características essen
ciais dêsse acidente geográfico. Dessa. 
maneira, dentro do conceito já esta
belecião para a linha divisória, só po
deria ela prevalecer como limite entre 
os dois Estados, caso não existisse ou..; 
tra que melhor se ajustasse ·à reali
dade geográfica. 

A linha divisõria descrita está. as
sinalada. no esbôço geogrãfico ane- · 
xo, com a. designação de "liDha mi-· 
neira" .. 

A linh..a divisória segundo o' conceito 
· de 1800 

A linha __ de cristas que se inicia 
defronte do Quartel e Pôrto do Sousa, 
e que penetra pela zona norte do 
rio Doce, encimando as serras do 
Sousa~ dos ~orés e !4ap-D4ap· 
Cmck~ por um doS seus contrafor
tes, estabelece, como já. foi dito no 
capitulo em. que são descritas essas 
·serras, a única ligação alta e con
tinua do rio Doce do Mucuri. 

Nessas condições, ela atende fiel
mente às intenções das autoridades 
que levaram o . auto de demarca.-
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.ção de 1800, já. analisadas. Por eon
segulnte, entre o Pôrto do Sousa, no 
Tio Doce, e o acidente geográ.fico que 
servisse para ~onteira.· entre os dois 
Estados, no norte do Espirito Santo, 
-seria ela a divisória a ser adotada, 
se a . questão em aprêço não tivesse 
de ser apreciada, ainda, sob o ponto 
de vista jurisdicional. 

A linha divisória descrita. está as
.sina.la.da no esbõço geográfico ane
xo, com a designação de "linha di
-visória segundo o conceito de 1800". 

A linha espiri.tossantense 
A linha divisória pleiteada pelo Es

tado do Espírito Santo é assim apre
sentada ·no seu m~morial: "ao nor
te do rio Doce, pela linha de cumia
das da Serra do Sousa ou dos Ai
morés, que se desenvolve . da manei
ra· seguinte: parte da testa EÜevada 
da mesma serra. à margem esquerda 
do rio Doce, ..:m frente ao Pôrto do 
Sousa; segue pelo divisor das águas 
entre os rios Mutum, Pancas, Novo, 
São José e Cricaré ou . Braço Sul do 
rio São N'.La.teus, por um lado, e' o 
Rio Doce, por ' outro lado, até encon
trar a serra que divide as águas dos 
braços sul e norte cio rio São Ma
teus; acompanha esta última serra 
até o ponto ·onde nasce o contra
forte que acompanha a margem es- . 
querda do rio . Peixe Branco; segue 
por êste contraforte até o braço nor
te do rio São Mateus; atravessa êsse 
rio e segue pelo . contraforte que 
acompanha a margem direita ào San
ta Cruz até encontrar o divisor das 
águas entre os rios Mucurl, por um 
lado e Ita.unas e São Mateus, por 
outro lado; segue por êsse diVisor até 
Santa Clara, à margem direita do rio · 
Mucurl, nas divisas c9m o Estado da 
Bahia'•. · 

Como se vê, ela segue a que fo1 
estabelecida, segundo o critério de 
1800, até a serra do Norte. Dai se 
desvia para NE, demonstrando o . re
conhecimento, por _parte do Estado, 
da jurisdição de Minas Gerais, além 
de tal liinite. · 

Essa linha divisória. está assinala
da no esbôço anexo, com a. desig
naçãO de "lf.nha. espitossantense'". 

ASPÉC'.rO J'UlliSDICIOlUL 

Conceito de Jurisdição 

Dispõe o artigo 184 da Constitui
ção Federal de 10 de novembro de 
1937: . 

"Os Estados continuarão na. 
posse dos territórios em. que atual
mente. exercem jurisdição, veda
das entre êles quaisquer reivin
diC?-ções territoriais". 

Para a justa apllca.ção dêsse artigo, 
torna-se necessário, prin..eiramente, 
definir. Dara. o caso em aDrêço. a na
tureza dos atos considerados como ca.
racterl.Zantes do exercício de juriscü
ç2.o. Nos memoriais apr~..sentados per 
êsses Estados. são citados as seguintes 
definições para o que seja. jurisdição 
em direito Dúblico : 

"J'urtsdicão, no ·sentido amplo, ê 
o poder de conhecer dos negócio~ 
públicos e resolvê-los". (Teoria. do 
Processo Civil e Comercial. de João 
Monteiro. citado no memorial -je 

· Minas Gera.js) • 

"Jurisdição é a faculdade de 
aplicar as leis e de conhecer e pu
nir as infrações delas" . . (Do me
morial Espilitossan.ten.se>. 

São defiriições justas e equivalen
tes. Aplicam-se, porém, ao caro nor
mal da jurisdição ser exercida sôbre 
território definido, de divisas não con-·. 
testadas, onde a autoridade constitui
da. pode, livremente~ praticar atos ao 
govêmo. Sendo assim a jurisdição m
depende da posse efetiva. manifestan
do-se por quaisquer atos administrati-
vos.. . 

No caso particular, como o . ora 8.Il6.
lisado, de haver lltfgio de fronteira::~, 
não sendo definida nem conhecida a 
~ do território lindeiro que, de 
direito caberá a cada um dos conten .. 
dores, o conceito de jurisdição, com re .. 
ferência a êsse território. será restrm ... 
gido, forç.osamente, por tal circuns ... 
tãncia. 

A jurisdição que nêle se exeroer, se 
não foi permitida ou autcrizada por 
um convênio, terá sido imposta pela. 
sua ocupação e, neste caso, estará in
timamente ligada à 1déla de posse e 
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serã manifestada pela ação adminis
trativa direta, exercida, no local, pe .. 
los agentes · do govêr.no ocupante. 

A comissão é, assim conduzida a ~ó 
reconhecer, como cara~terizando o 
exercício pleno de jurisdição, os atos 
administrativos realiZados" in lOco~ 
~es atos serão todos aquêles que 

- caracterizam a realiza~ão de um pro
grama governamenta:I, extensivo a essa 
região lindeira, com realizações que 
benefician:i: diretamente a sua popula
ção, tais cc-mo: A assistência policialr 
Judiciária, sanitâria. ou escolar; a 
construção de estradas 'ou 'de escolas, . 
hospitais ·e.. outros edifícios públicos; 
as meàições de terras e respectivas 
concessões: a 1nst1tu1ção de normas 
que orientem e protejam a economia 
regional; . o estabelecimento .dos servi
ços, para pedir à população a justa 
retribuição pelos beneficios que. rece-
be. · 

Os atos de. caráter exclusivamente 
fisCal, pralticad.os sem continuidade, 
.por funcionários de repartições com 
sede fora da zona litigiosa. não acom
panhados dos beneficios ·acima cita
dos, não serão considerados como ca
racterizando o exercício pleno de ju
risdição. ~es constituem apenas atos 
realizados fora. de um programa ad
ministrativr . po:r iniciativa pessoal de 

.. funcionários d~iadamente zelosos, 
em detrimento da população que con
tinuou entregue a. si própria, abando

. nada e indefesa. 
O território em litígio foi ocupado, 

sem que nenhum dos Estados tivesse 
influido nos prim-eiros tempos des
sa ocupação, que se processou por ini
~tiva. puramente particular. 

Acontecia que em alguns I:ugares, a 
população que se havia embrenhado 
pela mata, procurava na povoição 
mais próxlma., fora da região, em lití
gio. e a. proporção que se orga.nizava 
em pequenos núcleos, a. assistência ju
diciárlas e administrativa inc:lis.pen.sá
veis à sua vida em sociedáde. 

Essa assistência. que era sempre con
cedida -- restringia-se normalmente 
aos registros de óbitos e nascimentos 
e às rea.liza.ções de casamentos, -inven-· 
tários ou transações de compra. e 
venda.. 

. , .: .. . : ;.' .. 

Em conseqüência · disso, formava-se· 
na populaçâo a consciência. de estar 
sob a jurisdi~ão . do Estado a que per
tencia a localidade a que se a.rrima.ra. 

Embora se 'trate de uma jurisdição 
precária, desde que não era. exercida 
próptiam.ente por uma autoridade, sõ
bre uma população, em seu território, 
não será deSpre2ada pela · Comissão, 
mas só em caráter secundário, será 
levada em conta. 

Barreado ou Cajubí 

Só o conhecimento da maneira de 
como se realizou o povoamento -da :re
gião ao .ilOrte do Espírito~ 'Santo, po-
de esclarecer a controvérsia re:ferenoo __ _ 
ao exercício de jurisdição sôbre a. ·pe
quena gleba. do· Ba.rrea.do ou · Caju.bi, 
compreendendo a.S bacias de alguns. 
córregos formadores do CU!'SO alto do. 
rio Itaúnas. 

Para o esclarecimento dessa parte, a.. 
Comissão, n~satiStfazendo com a. 
documentação receo1cla';-recorreu_ no. 
Arquivo · Nacional, onde procedeu ~. ·ã: · ·· 
cuidadosas pesquisas nos docUDlentos. 
ali existentes, sôbre as colônias que ~ · 
fundaram na zona em aprêço. 

O povoam.entó des-Sa região- foi ini
. ciado pela Compa.nhia do Mticurl, que 
se organizou em 184'1, sol:' a. presidên
ci~ do grande sertanista mineiro Teó
filo Benedito Otoni, com a finalida
de de 

"Abrlr comunicações pelo rio Mu
curl da Côrte e da cids.de da Baía.. 
até 3.S povoações da provtncta de_ 
Minas Gerais, e' tomar povoadas 
as mtS.rgens dêste . e dos seus con
fluentes, quer na provlncia de .lMi
nas, que:r na da Baia". (Ata da. 
fundação da. Comp8.nhla. Mucur1) .. 

Essa companhia fundou, em 1815, no 
final do· trecho navegável do rio Mu
curi, a povoação -de Santa. Clara., lo
go .abaixo da. corredeira de igual no
me. 

·Tal localidade foi o ponto inicial da 
'estrada -de rodagem que a. Compa,nhia 
construiu em direção a Minas No
vas, rias proximidades do rio ·.Arrasus.i, 
a.fluente principal do Jequetinhonha., e . 
destinada. a · receber; por cli!erentes ra,-
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mais,· a riqueza produZida no nonles
te IJ:tin~iro. 

Em 1853,· a mesma Compa.nllia fun
dou. nas margens dessa. estrada, a 
povoação de Filadélfia, ::t;oje a prós
.Pera. cidade de Teófilo Otoni e que foi 
a sua principal base de exPansão. · 

Mais tarde, em 1855, o Govêmo lm
.Perial criou á Colônia . Militar do 
'Q"rucú, entre as duas localidades cl-

. ta.das. , 
Filadélfia. tornou-se o centro de 

uma próspera. região coloniaL Nú
cleos · de menor importância, forma
lam.~se em tomo do Urucú .e Santa 
Clara. A- região correspondente à 
colonização qUe se _ desenvolveu nas 
adjacências desta última l®alidade 
é a. que, realmente, interessa ao pre
sente trabalho. 

Na sua expansão para. suéioeste, .es
:sà colonização acompanhou o vale 
do córrego do Ma.ca-co, afluente direto 
do rio Mucurl e, a seguir, galgando 
o divisor com ·O rio Itaúnas, penetrou 
na bacia dêste, tomando ·conta das 
.cabeceiras do corrego do Barreado, o 
qual deu nome a. um pequeno .núcleo 

· · colonial que af se forma:z:a. 
Mais tarde, o núcleo do Ea.rreado, 

expandindo-se também, envolveu ou
tros córregos da bacia. do Itaúnas. 

A jurisdição referente ao território 
dêsse núcleo, será, a seguir, conve
nientemente estudado, em virtude de 
ser · um . dos princip$ motivos de 
controvérsias entre os dois · Estadas. 

Em· 1861, o Govêrno do Império en
campou a Companhia. do Mucurt. 
clla.mando a si todos os seus encargos, 
haveres, concessões e favcres estipu
lados em contl'a.tos, inclusive o que 
fôra. finDado entre a Companhia ~ o 
govêrno de Minas Gerais. 

Dessa forma.~ as colônias do Mu
curi foram equiparadas às que per
tenciam ao Império, ficando sob dl.
reção imediata. do Ministério dos 
Negócios da Agricultura., Indústria, 
Comércio e Obras Públicas. 

Entre o~ documentos aiJresentados 
pelo Estado ~ Minas Gerais e os 
que foram consultados no ArqUivo 
NeclonaJ.. encontra-se variada cor-

'respcmdência entre o govêrno da en
tão Província e diretores e :funcioná
rios da Colônia do Mucuri. 

Destacam-se circunstanciados rela
tórios sôlJre o Estado e desenvolVi
mento da Colônia, cujos diretores, por 
· disposições regula.menta.res, eram 
obrigados a · apresentá-los ao presi
dente da provfucía, que desfrutava. 
de certa. i.nJ.-PJ.uência e autoridade · de 
ordem política sôbre as colônias do 
Império, localiZadas em território de 
sua jurisdição. -

A leitura dessa , correspondêncJa 
conduz à ·conclusão de que os núcleos 
coloniais, inclusive os de Santa. Cla
ra e do Barreado, eram. naquela épo
ca c-onsiderados em território de 
Minas Gerais. · 

o exame da ata da fundação da 
Companhia do Mucurl e a maneira. 
como fôra. iniciada e cond~da. a · 
colonização da bacia dêsse rio, per
mitem conclusão análoga. 

Consta dessa ata (documento nli
mero 1 anexo ao memorial mineiro), 
ao serem dadas as :finalidades preci
puas da Companhia: 

., 

"E tornar povoadas a.s margens 
dêste (Rio Mucurí) e dos seus 
c.onfluentes, quer na pro~cia de 
Minas, quer na. da · Baia.". 

Nenhuma.· referência é feita. à. pro
vin.cia do Espirito Santo. A coloni
zação da bacia do Mucuri se desen
volv-eu prmcipalm.ente na. · sua parte 
su1,· onde se IoCa.liza.ra.m santa Cla
ra., Urucú e Filadélfia.. 

Em 1856. o preSidente da Provincla. 
do Espírito Santo, conhecedor dos 
trabalhos realizados pela. Cõmpa.nhla 
do Mucurl, tomou a iniciativa de 
a.br:X uma. eStrada para Minas, liga.Il
do a de Santa Clara. · à cidade de 
São Ma.teus. Teófilo Otoni, com quem 
~ntra.ra. em entendimentos·, encarre
gou-se dos respectivos estUdos e cons
truiu a estrada que veiu a servir, de
pois, para. o transporte de boiadas, 
que desciam do interior de Minas Ge-
rais. <Notas históricas do Mu-
nicípio de Teôfilo Otolii" por 
Reinaldo Otoni Pôrto. "0 Munici
pio ·de Teó!ilo Otoni", por 
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Prei Samual Tetteroo, o. F. M. e 
documentos do .Arquivo Nacional) . 

E' claro que .se, naquela épocs., as 
terras meridionais · d'a. bacia do Mu
curi, fizessem parte .do território do 
Espirito Santo, ca-beria ao seu govêrno 
protestar, junto da. autoridade maior, 
contra a penetração indébita que Teó
filo Otôni r~alizava em território de 
sua jurisdiÇão, violando o documento 
público que só autorizava a colonizar 
terras da Bahia· e de Minas Gerais. 

O· entendimento entre o primeiro 
magistrado do Espírito Santo, a quem 
se deve a sua iniciativa, e o grande 
desbravador mineiro, conduz logica
mente à conclusão de que o rio Mucuri 
não era. conhecido, naqueles tempos, 
como fronteira. mineiro-espiritosan
tense. 

Só em documentos recentes apa
rece o rio Mucuri como limite nor+.,e 
do Espírito Santo. O auto de demar
cação de 1. 800, que tinha por escopo 
de!inir as divisas entre Minas· e Es
pirito Santo, nada estabeleceu com re
t:erência a essa parte, talvez, por não 
existirem, para os seus autl:lres, os 
centros de· interêsse que 'Vll'iam, mai:s 
tarde, mostrar os inconvenientes de 
uma fronteira. incompletamente fixa
da, ou de auto de demarcação que ::lâo 
foi imediatamente !Xecutado, para tor
nar concreta a intenção dos seus · sig
natários. 

Documento já dêste século, uma a.ta 
de deliberação dos representantes dos 
dois Estados. datada de 27 de Feve
reiro de 1905 (pãg. 34 do memorial 
Esp1rttosantense), a.s.sina.Ja, pela prl
meira vêz, o rio Mucuri como divisa 
iil.ter-estadua.L Nele se encontra: 

"Também para que fique evi
tada qualquer questão -futura de 
limites ao .norte do rio Doce. resol
vem, em v....rtude da cláusula pri
meira, propOr que nessa zona seja 
a linha diVisória a. Serra dos Ai
morés, ,até o rio Mucuriu. 

A partir dessa época., o rio Mucur1 
é inva.riàvelmente indicado na. des
crição dos limites entre os dois Esta
dos. ·Antes, como ficou patenteado 
perman~era. sempre indefinida a di• 
visa. de Minas, na parte .setentrional 
do Espirito Santo. 

Os núcleos coloniais 9o Mucurí fi
caram sob a jurisdição do Govêrne> 
do Império, até 8 de Novembro de 1876. 
quando pelo decreto dêsse govêrno nú
mero 6.368, foram emancipados do t"e
gime colonial, passando ao dominio da 
legislação comum das outras povoa
ções e cessando a administração espe
cial a que estavam submetidos. 

Em conseqüência dêsse ato, o po
voadq, de Santa Clara foi elevado a 
distrito, por lei provincial mineira nú
mero 2.418 de 5 de Novemô:ro-de 1877. -----A seguir, com a criação do Municipio 
da Cidade de Teó!Uo Otôni, também 
por lei provincial mineira n. o 2~ 48& 
de 9 de Dezembro de 1878, passou San
ta. Cla:ra a pertencer a êsse municí
pio. 

Segundo os "Apontamentos para o. 
Dicionário Ge.Q.gi'âfico do Brasil .. , de 
.\lfredo Moreira -pj:nto·-.__1899~ o .mu
nicípio de Teófilo Otôni, em -iã92, -· 
compreendia, além da Paróquia da 
cidade outras, a de Santa Clara, criada. 
pela lei provincial mineira., n.0 2.029~ 
de 24 de Outubro de 1881. 
·N-essa ocasião, suo:giram as primei

ras questões de limites, porém, com a 
Bahia, que considerava. o povoado de 
Santa. Clara incorporado ao seu ter
ritório. 

Contudo, a ·província. do Espírito 
Santo não apresentara ~enhum. pro- . 
testo contra a ação governamental 
mineira, em tôda a parte sul da bacia. 
do Mucuri, de suas ca..beceh'as até 
Ss.nta. Clara e no curso alto do Itaú
nas, no núcleo colonial do Ba:rreado. 
~e fato corrobora a asserção de 

que as divisas ao norte do Espírito 
Santo, nessa época, ainda não esta-
vam fixadas. · 

. Depo~ da República. êsses terri
tórios continuaram: sob a jurisdição do 
Estado de Minas Gerais como se ve
rifica da copiosa documentação a ·ésse 
respeito, existente no Arquivo Nacio
nal e da anexa ào memorial minei
ro. 

O Espirito Santo não contesta a ju
risdição de Minas na Bacia do Mu
curi. Não na aceita. todavia, nas ca
beceiras do córrego Ba.rreado, e de· ou
tros formadores do curso alto do Ita-
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únas, onde fôra o antigo núcleo colo
nial do Ba.rrea.do, em tõmo do atual 
e pequeno po_voado do Cajubf. 

Entretanto, quer no tempo do Im ... 
pério, quer depois da. proclamação da. 
República foram praticados por Mi
nas, na região dêsse nücleo colonial, 
os mesmos atos que carac~erizaram a. 
sua inequívoca jurisdição sôbre os 
demais núcleos que constituíram a 
antiga Colônia do Mucuri. . 

Realmente, farta documentação 
apresentada anexa ao memorial de 
Minas, demonstra que o Estado vem, 
há cêrca dé 70 anos, praticando atos 
que não deixam nenhuma. dúvida 
quanto à sua efetiva jurisdição sôbre a 
região do Barreado ou Cajubi, de que 
a.liãs, nunca dera abandono, como po
deriam fazer supor certos períodos 
. de tempo em que a expedição de 
providências administrativas se tor
nara menos intensa., acompanhando 
igual declínio da atividade parti-
cular. . 

&ses atos constituiram.: 
concessões de posse~. anteriores a. 
1~76; 
medições e divisões de terras em 1877; 
registros de lotes coloniais, após me-
dições em 1890; . 
aprovações de medições requeridas, de 
lotes de terreno. devoluto para serem 

· concedidos, sob condições aos reque
rentes, acompanhadas respectivas 
plantas, em 1913. (No final dos pro
cessos correspondentes constam re
querimentos de Trajano Saboia Viri
ato de Medeiros, de 1923, solicitando 
lhe fôssem expedidos os titulas defi
nitivos dêsses l~tes, em virtude de ter 
adqu.ú:ido das concessionários, ou dos 
seus herdeiros o direito à ·concessão 
dos mesmos) ; 

lançamentos territoriais na. coleto
na d~ Teófilo Otoni em 1920, 1925 e 
1931, com a declaração de que os res
. pectivos impostos foram · pagos até 
1938; . 
matriculas no Registro Torrens, na 
Câmara de Teófllo Otoni; 
de terrenos do Barreado, figurando 
Minas Gera.ls como trSJJsmitente em 
1920; J 

decreto n.0 9.191 do govêrno minei
l'O tomando sem efeito decreto : an
terior que declarava caducas, conces-

sões feitas no Mucuri e Ita.únas <Ba.r
reado e outrus afluentes do seu cur-
so altO) . , 

A pessoas que haviam cedido os. 
seus direitos a Companhia Serrarias 
Ponte Velha - Itaúnas e mandando 
lhe fôssem concedidos títulos defi
nitivos de propriedade, em 1929 <o 
referido decreto fôra lavrado aten
dendo a requerimento da citada com
panhia) ; matrículas no Registro Tor
rens, na comarca de Teófilo Otoni, de· 
terrenos situados nos ribeirões de São 
Mateus e do Barreado, nas quais fi
guram a Companhia Serrarias Ponte 
Velhas - Itaúnas, como adqt'lirente, 
e. como transmitente, o Estado de Mi
nas Gerais, em 1929; 

'aprovações de medições de lotes de 
terras devolutas, já ocupadas na bacia 
do córrego do Limoeiro, afluente dh 
Itaúnas, e respectivas concessões fei .. 
·tas pelo Estado· de . Minas tôdas· 
acompanhadas das plantas correspon
.dentes de 1933 a 1935; 
planta do~ terrenos dos arredores -de 
Santa Clara, da antiga Colônia do· 
Barreado e cabeceiras do Itaúnas, or
ganizadas no Departamento Geográ
fico . do Estado, em 1941. 
( Examinando-se a atuação que o Es

:pfrito Santo tem desenvolvido em re·
la.ção ao :Sarreado ou Cajubí~ verifica
se que,· em 30 de dezembro de 1921, 
Trajano de Medeiros & Cia., obtiveram 
do Estado a concessão, por 25 anos, 

"Para. a extração de madeiras 
na· zona formada por tôdas as 
vertentes das margens direita e es
querda do Ribeirão Itannjnbag. 
afluente das cobeceiras do rio 
Itaúnas, também chamado Braço 
~ul, da foz do -Ita11ninhas para 
cima". 

A zona. da. concessão estava, sssim, 
ao sul ·do :Ba.rreado até onde não se 
extendera. a ação administra.tiva. mi- . 
neira. 

Os concessionários, entretanto, se 
obrigavam a construir uma estrada de 
ferro, ligando a zona de concessão à 
Ponte Velha, onde já possuia.m uma 
gl-ande serraria. 

Com a denominação de Estrada de 
Ferro do Bàrreado, foi a estrada par-



·Cialmente construída, ~n.do pelo 
atual l)ovoado do Barreado ou Caju
bí, em terras que já se a.cba.vam. sob 
a. lnfluência de M"mas GeraiS. 

No contrato :firmado entre as duas 
.Partes, decla!'ou o govêrno Espirito
santense, considerar 

"In~cutívelmente pertencente 
à circunscrição do Espfrito San
to, o território de tôda a região 
da Estrada de Ferro do Barrea
do e da zona de extração de ma
deiras. região essa que compreen
de também as vertentes de todos 
os afluentes e sub-afluentes que 
formarem as cachoeiras do Itaú-
nas". 

.. . 

Entretanto, e apesar dessa declara
ção, a. firma . Trajano de Medeiros 

·'procurou obter a cessão dos seus di
reitos. por parte dos concéssioná.rios 
de terras do Estado de Minas, nas 
margens do Barreado e de outros 
·anuentes do curso alto do braço nor
te do· rio Itaúnas, evidentemente na 
incerteza de que a região perteneesse 
-de fato ao Espírito Santo. · · 

Por lei ~iritosantense da mesma. 
data, 30 de dezembro de 1921, foi 
-cnado o distrito judiciário do Barrea
do, no Município de Barra. de São 
Matéus, cuja prefeitura, em 1923; es
tabeleceu, DO povoado dO DOVO distri
to, um pôsto para lançamento e co
brança de contribuições fiscais. 

Por tal ocorrência, prote~tou, em. 
1926, o govêmo de Minas, junto ao de 
Espirito Santo, em virtude de consi
-derar o Barreaào __ como: , 

"Parte integrante do distrito de 
Aimorés, hoje· Indiana., que sem
pre tem estado sob a jurisdição 
do Município e Comarca de Teófi-

·Io Otonl." 

Novo protesto leVantou o govêmo 
mineiro, quando em 1933, o Espírito 
Santo estabeleceu no Cajubi um pôs
to policial · <Documento n. o 50, anexo 
ao memorlal mineiro.) 

A partir de 1939, · n~ pequeno Ioga- . 
·rejo, que jã se ·tornara: campo de con
m~ jurisdicional ,estabeleceram-se al
guns !unclonárlos mineiros. Dessa 

forma, passou o Ba.rrea.do ·a hospe
dar autoridades de um . e outro Esta
do litigante. <Fls. 279 e 283 do me-
mo~ espúito-sa.nteose.) · 

Os fatos descritos, devidamente . do
cumentados ministram que é mui re
cente a ação governamental do ~ 
pírito Santo sôbre essa região e que · 
ela foi sempre exercida · concomitan
temente com a de Minas Gerais, cujo 
govêrno. sempre atento, nunca deixou 
de protestar.- . 

Dessa forma. ficou amplamente evi
denciada a · prili:lazia da jurisdição mi
neira sôbre a região do Barreado ou 
ou Cajubí, a. qual deverá, em virtude 
do artigo 184 da Consti~~ção Fede~l, 
ficar incorporada ao .territóriO-de_Mi
nas Gerais. 

Dos acidentes g-eográficos existentes, 
o mais indicado para servir de fl'on- . 

. teira. entre os dois Estados, atenqen
do às circunstâncias ·ora analisadas, 
é, sem dúvida, o cõrrego Barreado, 
desde as suas cabeceiras at~ a: foz ·de 
Palmitat olnte-;já...exis_te um marco da. 
linha divisória. Espírito Santo.:Bahia-.
o córrego Barreado tem no. seu curso 
alto as denominações de · Córrego· do 
Limoeiro e Cón:ego Gua.riba.s. . 

Para a região em aprêço, anexa a. 
Comissão, ao presente laudo, em es
bôço geográfico especial. em escala 

' a.pro~riada à representação dos deta
lhes que se fizeram necessários ao ~s-
tÚdo. -· 

Braço Sul do São Mateus 

Com .exceção do Barreado ou Ca
jubi, acmia ' tratado, o território em 
litígio, assinalado no· . esbOça .anexo 
~ntre as. Unhas mineiras e espiritos
sa.nten.se, é conhecido de pouco tem
po. Até 1927. como . já foi dito, a sua. 
impenetrabilidade só havia. sido des-

.. mentida. por algUns ousados desb~ va
dores ou. então. por 'criminosos que 
tinham contas a. ajUstar ~os luga.r.:s 
policiados que abandonav~. F:.agin
do às impertinências do. fisco ou da. 
justiça., procura..vam, todos, a tranqui
lidade que lhes oferecia.m 'aquêles 
co~ins. onde não havia autoridade e 
a natureza era. dadivosa. 



-· A região era, realmente, de tal ri
·Q.uezã. e fertilidade que, uma vez ~')
nhecid.a, atraiu uma população que 
se elevou. ràpidamente à alta conta de 

· 65. 000 habitantes~ como registrou re
.(;ente operação censitâria. 

Em tôda a vasta documentação que 
foi consultada, espiritossantense ou 
mineira, não se encon.tl'a nellhlllll2. Te
ferência a qualquer · providência ou 
ato oficial praticado em relação ao 
território em aprêço, anteriormente a 
1928. 

Os documentos apresentados se 
:referem, quase todos, .ao d·ecênio 1931 ... 
1940, especialmente no ano de 1937~ em 
:que se tornaram mais freqüentes, em 
-ambas as· partes, as ma.nifesta~s de 
cal'á.ter oficial, com que cada um aos 
Estados procurava ostentar o seu pre
dom.fnio. E, dessa maneira, se cria
ram os conilitos de autoridade e o 
ambiente de intra],lquilidade e insegu
rança para lll:ruL laborlos~ população 
.s~rta.neja. 

Bom Jesr:.s e São Sebastião do Man
:tena~ São Féli:t e patrimônios · Flores-

ta e Central 

·Do volume 2- Documentos- 3ne
xo ao memorial apresentado à Comis
.são pelo Estado de Minas Gerais, ve
rliica.-se que, a.ntes do advento . d~ 
.Constituição em. vigor, êsse Estado já 
·e.""'ercia a sua autoridade sôbre os po- · 
'Voados de Bom Jesus e São Sebastião 
do Mantena.. São Félix, Floresta e 

· Central. ·Entre os documentos relati
vos a 'êsses povoados, oriundos, quase 
todos, do distrito de Igreja Nova, do 
Município · de Itaiil;bacurl, figuram: 

· . relações de contribuintes de impostos: 
declarações· para. lançamento dD tm
pôsto cedular sôbre a. venda de imóveis 
~ais, de 1934 a 1937; lança.Illento pa.-ra. 
o impôsto de Indústrias e Profissões e 

· 4e Vendas e Consigna-ções ·em 1937 ·e 
portarias de nomeação para o 
.cargo de agente de policia, em 1934 e 
1937. constam ainda escrituras de 
.compra e venda. de ctireitos de posse 
em te.'7enos devolutas e registros C1e 
nascimento, em 1937. 
. Os atos referentes aos primeiras di-

-.cumentos citados, caracterizam 'o 

• f 

exercício da · jurisdição, embora un:L 
tanto precàr:ia.Inente, porquanto, co- · 
mo benefício~ Só assegur.a.ra:n assis
tência pollcial à. população dêsses lo-
garejcs. . · 

De. qualquer maneira, é indiscutí
vel a . grande influência. polltica e so
cial que os municípios min-eiros mais 
próximas exerciam e exercem sôbre 
essa região alta do curso do Braço 
Sul d-o Sã.o M.ateus. 

Nem medidaS recentemente s.dota
õ.as pelo Espíl'ito santo, quan-do Mi
nas já se antecipara. em providên
cias mais positivas, podera.m modifi
car a tendência já manifestada pela 
população, mineira na sua quase to
talidade, no sentido de articulà.r a sua 
Vida, a sua atiVidade, e as suas rela
ções, a centros mineiros d~ maior de
senvolvimento. 

Em taiS condições, e como o Espirito 
Santo não demonstra. ter ~erc1do ne
nhuma jurisdição na região dos povoa
dos em aprêço, reconhece a Comissão 
que. de acôrdo com o artigo 184 da 
Constituição Federal, os territórios que 
~$ ~omp-s:eendein devam ser · attibui
ãos ao Estado de Minas Gerais. 

Coube ao Espírito Santo a primei
ra demonstração de interêsse oficial 
pela. região da bacia . do Braço do Sul 
do São Mateus, onde estão situados 
os povoados de S. Francisco e Ga
briel Emílio. nas margens do córreg~ 
S. Francisco. 

Em dia do mês de maio de 19-28. 
determinava o Govêmo do Estado, 
'})O!' mn· aos seus secretários, que se 
apürassem crimes ocorridos · no Cór
rego S. Francisco e que se exerces
se, na região, o necessãrio policiamen
to. cumpriu a determinação, real1- . 
zando diligências n·o próprio local, o 
Tenente Artur de .Alineida Melo. De
legado de policia na. ci<ia.de de São 
Mateus. · 
· Essa autoridade apreSentou •. em tem ... 

pc. oportuno, circunstanciado I"l!lató:.. 
rio~ em que deu conta. do cum:prilnen.
to de sua missão e de iniciativas que ' 
tomara. em nome do govêrno do Es
tado. Entre os atos que praticou. fl
gun..m.: autoriZação para que se me
dissem áreas de terreno destinados a 
uois pa.tnmômos e construção , de um 
cemitério; designação de moradores. · 
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do lugar, para encarregados do regis
tro de· óbitos e nascimentos, e '.DSpe
tores de .quarteirão, com jurisdição 
até. o· alto São Francisco e alto Itt>.ú-

. nas, e melhoria nas condições da es
.trada para Nova. Vénécia, a fim de 
que os doentes ·da região se socorres
sem do pôsto médico ali existente. 

Da.· · documenta.ç&o examinada, não 
consta se as providênci~ tão bem de

: termina-das pela referi~a autoridade 
, policial, teriam sido confirmadas pelo 
Govêrno do Estado,. que . delas teve 
conhecimento . pelo mencionado relató
rio, mas é de supõr que, tendo sido 
expedidas em nome dêsse govêrnà. es
tariam tacitamente homologadas, dês
de que nenhum ato também as revo
gou. 

De qualquer modo,. prevalesce como 
primeira medida legitimamente juris
dicional, a ordem inicial que deter
minou a execução desse serviço pú
blico~ para ser levado a efeito no pró
prio local onde se tomara. necessário 
a assistência do govê~o. 

Durante ·os sete anos que ·se segui-
. ram a. essa ocorrên~la., não se a.s.<:dna

. . la nehuma do mesmo valor. por 
parte das ·autoridades esplritosanten

. : s~. · Apenas algumas providências 
menos expressivas indicam algumas · 
preocupações do Estado, em relação 

· . à. .região em aprêço: 
· Em 24 de junho d~. 1935, por ·ne

créto . n. o 6. 424, o govêrno do Espf .. 
rito Santo desmembrou o povoado de 
Barra do SãCJ Fr3.ncisco no distrito 
judiciáti.o de Nova Vénécia., municí
pio e comarca de -são Mateus, e ele
vou-o a distrito judiciário da mesmá 
~oma.rca, com sede no próprio povoa
do. Ainda. em 1935, f~i localizado em 
Barra do São Francisco, um desta· 
éa:nento policial. 

Acentuam-se, em 1937, por parte do 
Espírito. Santo, as meãldas tendente,s 
a dar maior VUlto à. sua. jurisdição. 
Entre os· docmnentos que o revelam, 

· encontra.m;.se: decreto n.0 8.385, de 19 
de marÇo, que transfere a sede- de 
mna es.:..:·.a Para. o Pa.trlfuõnio de São 

·.Francisco; Decreto n. o 8.386} da mes.;. 
ma. data; que transfere a. sede de 
uma. · escola. para o lugar ~ego de 
l:taún&s; resoluçãO n.' 132, de . 8 de. 
maio. da Secr~ta.ria. do Interi<?r, que 

nomeia. autoridades policiais . para. () 
distrito de-Barra. do São Francisco; 
Decreto n. 0 8. 643. de 25 de maio, 
criando. um pôsto fiscal no distrito 
de São . Francisco; resolução. n.0 · 84, 
da · Secretaria da Fazenda, da mesma. 
data, nomeia um f1sca.l para· a ·cole
toria · de São Ma teus, com ·exercício 
junto ao põsto de São Francisco; re
solução n. 0 169, de 15 de setem!bro, da 
Secretaria do Inter1or, . nomeia a.u-. 
toridade policial para o distrito ae 
Barra de São Francisco e resolução 
n.0 123, de 5 de ·novembro, da Secr~ 
taria da Agricultura, Terras e Obra.S ... 
anexando a área com~reendida. pelo . 
distrito de São Francisco, à. zona. de 
medições já existente.· ~ ., · 

Só . em 1937, se registraram --os---pr.:i--
meiros atos positivos de ação fiscal, · 

.. que ·passou a ser regularmente exer;.. 
cida. Antes dêsse ano, ela seria nula 
ou deficiente. As certidões e relações- · 
de contribuintes, até 1938, que fazem. 
parte da documentação forneci~a~ 
não escls.recem quanto às épocas ·de · 
lan_çamentos ·e~ / . 

Não se pode deixar de reconhecer-que--
o conjunto de atos e medidas expostas 
acima, caracterizam uma jur.sdiçAô 
jf regularmente exercida, por· funci~ 
nários devidamente credenciados, nas 
próprias- localidades em que fazia · ne-

. cessá.ria assiStência oficial. 
Examinando-se, por outro lado, os 

documentos . apresentados · por Minas 
Gerais, verifica .. se que, ·de 1934, . a. 
1936, o Estado desenvolveu ação fiscal 
sôbre a região em apreço e que.. a sua 
atividade; neSse particular, tomou, em 
1937, mãior incremento. Não se con
clui~ porém per nenhuma. outra ' de
monstração do exercício de - autori-
dade. ·· 

Não -se tendo feito referência. a 
Gabriel Emflio, nome com que bati
sou o Espírito Santo. a um pequeno
povoado da.s margens do córrego São 
Francisco, deve-se esclarecer que o 
mesmo se acha intb:na.mente ligado 

. ·à povoação de São Francisco, da ·qual 
o separa distància. :ie pouce m~ de 
uma Iegua .. A êsse povoado se apli
cam inteiramente as conelusões acima. 
mencionadas. · · 
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A denominação de Benedito Quin-
. tino que lhe foi atribuida, em 1939, 
pelo "município mineiro de Conse
lheiro Pena, não poude ser aqui ado
tada, porque a Comissão, invarià
v~lmente, s6 conheceu· dos atos ex
pedidos até a data da Constituição 
Federal, sem. deiXar de reconhecer 
que é· digno e merecedor de tão justa 
homenagem o ilustre diretor do De- · 
partamento ~ográfico de Minas Ge
rais, Doutor Benedito Quintino 
dos Santos, que deixou, naquelas lon
gínquas paragens. o traço indelével 
da sua dedicação, da sua capaci(!ade 
e do seu esfôrço, em defesa do res
peitável l)Onto de vista do seu Es
tado. · 

I 

Demonstrado que ::~. jurisdiçã·o · do 
Espírito Santo não foi superada na 
região dos povoados do córrego Sã.o 
~ncisco. que,. aliás, geogràficamente 
lhe pertence, a Comissão não tem a 
menor dúVidà em reconhecer-lhe o 
direito ao respectivo território. 

Vargem Grande 

. Dos documentos apresentados pelos 

para que já. vinha contribuindo, assis
tência direta e mais positiva. 

Se, do confronto das duas jurisdi
ções, alguma vantagem se apurasse em 
favor da atuação mineira, ela deveria. 
sei' muito clara, para obscurecer o ài
reito territorial · que .Iegitimamen:;e 
.cabe ao Esoirito Santo. 

Se . assim não acontece, o Espírito 
Santo, deverá ficar de posse do -r.e:rri
tório que compreende o· povoado · e a 
bacia do córrego Vargem Grande 

Analizada a situaçã() das principais 
localidades da bacia do Braço Sul do 
São Mateus, dentro da zona em liti-

. gio, pode-se estabelecer a linha diVI
sória que, n~ssa ngiã.o, inccrpo~ 
aos Estados, os territórios que lhes fo
ram reconhecidos. 

A linha de acidentes naturais que 
melhor ajusta a essa finalidade, é a · 
seguinte: segue pela serra dos Aimo
rés, a partir do ponto de onde ·ar
ranca a serra do Sousa, até atingir -o. 
divisor entre os córregos· da Floresta 
e da Barra Alegre, e por êsse diVJsor 
até alcançar o Braço Sul do São Ma
teus, a montante da localidade de 
Vargem Grande; a seguir, pelo oon
traforte da margem esquerda do rl- · 
beiTão Itabira, até o seu e,tronca
mento na serra do Norte. 

. dois Estad'OS, não se conclui pela SU
perioridade . de qualquer dêles, quan
to à jurisdição que porventura tenham 
exercido sôbre o povoado ·de Vargem 
Grande, na barra. do córrego de igual Braço Norte do São Mateus 
IWm.e, afluente da · margem direita Ein tõda a região da. 'bacia do Brc~.ço 
do Braço Sul dÓ São Ma.teus. · Norte do São Mateus~ compreendida' 

·Se é exato que o Espfrito Santo não entre as l.i.l::lh3s mineira e espfritosan-
extendeu amplamente a- sua atuação tense, não exiStem núdeos de pGlJU-:-
.a,dministrativa ·pela bad.a do córrego la.ção que mereçam estudo destacado 
Vargem Grande, onde, como medi~ na defi.Dição de sua situação jurisdi-
positiva, só localizara, em 1937 • um clonal. 
pequeno deS1iaca.mento policial, a. ju- São insignificantes os a.grupament.~s, 
risc1..ição mineira só se caracterizou que ·se , tem formado pe1as margens do 
pela atividade ·fiscal e pelo regist:ro; rio principal e dos seus numerosos tr1-
nô mesmo ano, no distrito de Igr~ja ' butários, onde · a vida quase primi
Nova, do município . de Ita.n:i.ba.curi. ae - tiva, o abandono, o desconforto e o 
crianças nascidas em anos · anteriores. isolamento em que vivem, vão tTans-

Não . se encontra, até .lO de Novem- formando em elementos de uma .raça. 
br() de 1937, noticias de nomeação ou débil; marcada pelo lm.pa· 1 ·dismo . :te-

. existência de qualquer autoridade mi- , vastador. alguns milbs.res de bra.stlei.-
neira que houvesse exercído jurisdi- ros, que ali se localizara.m, .e a sua. 
ção . ~etiva sôbre a região de Vargem. prole infeliz . . 
Grande. No entanto, o" loga.rejo já Até 10 de Novf"mbro de 1937, a ju
havia atingido alguma '!)rosperidaae e l'1Sdição acaso e existente nessa. ex
a sua população aumentado bastante tensa região, seria daquelas em que 
para merecer~ da parte do município -a população yivendo·por si mesma, -só 

· .. 
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obtinha de funcionários ou tabeliíi.es 
· das localidades ..na.is próximas, as gra

ças que "motu proprio .. solicitava. 
Nenhum dos Estados proporcionava. 

aos seus habitantes, qualquer espéc1e 
de auxílio ou assistência direta. 
· Ao documento n.0 74, anexo ao me
morial mineiro, acompanha uma "!"e-. 
lação de lançamentos da taxa de 
gião de terras devolutas" na re
gião, relativa aos anos de 1929 e 1939. 
A relação não esclarece. porém quan
to à.s . épocas dos lançamentos para 
cada localidade. 
· o documento n.0 75 contém 'UIUl. 
relação de contribuintes, ·-entre os anos 
de 1932 e 193'7, de Santa Cruz do 

a partir do ponto ternlina.l do limite 
estabelecido para o trecho da bacia. do 
Braço Sul do São Mateus, até encon
trar "o ponto onde nasce o contrafor
te que acompanha· a margem esquer
da do rio Peixe Branco; segue por este 
contraforte ·até o Braço Norte do ria 
São Mateus; atravessa êsse rio. e se
gue pelo contraforte que acompanha a 
margem direita do Santa cruz até 
encontrar o divisor das águas. entre os 
rios Mucurí, por um lado e . Itaúnas. 
e São Mateus, por outro lado" <Serra 
do Map-:Ma.p-Crack) e, por êsse divi
sor. até as cabeceiras do córrego do 
Limoeiro ou Guaribas. 

Norte até a Pedra da Viúva, na ba.- Rio São José 
cia . do São Mateus do Norte. 

· :esses documentos indicam. imicamen- Tendo sido desprezada; a s~posição de 
f 

ter existido uma serra que ·se·-àetx.a.-. _ _ . 
te. a existência de uma ação iscal ra atravessar também pelo .rio S. José 
exe{Cida por funcionãrios de. repar- _afluente da margem esquerda _do rio 
tições situadas fora da extensa. re- Doce _ a cêrca.. -de 35 quilômetros 
gião litigiosa. abaixo de suas cabeceiras. e atribuindo 

A docui:nentação do Espírito San- à sc::ra elos Aimorés o seu verdadeiro 
to só demonstra que muito !~men- e único traçado geográfico, tomou-se 
te se fêz. sentir a ação do .Estado, até mãiscutível o direito do Espirito San
data da CoXl.Stituição Federal. Apenas to ao território da ·parte alta da bacia 
.se registraram medicões de terras em daauele rio, c~a.-entr.e .... ~ li
pequeno trecho da região e certa: ati- nha mineira, a leste, e a serra do sõü::-·· 
vidade de natureza eleitoral. A ação sa, pelo lado ocidental. 
·teria. sido. ainda aqui, deficiente ou Quanto à influénéia _admjnistrati-
inexistente. va nessa região, a Comissão verificou 

Do que foi dito, verifica-se que li "in loco" ser ela exclusivamente espi-
pa.rte em aprêco da bacia. do Braço .... rito~à.ntens~. _ _ 
Norte do São Ma teus, não .. téndo me:- · D1ant~ desses . .!at~s. o tc:rntóno do 
recido aue os agentes do poder· cons- curso SJ.to do_ no Sa.o Jose, ·0~ se 
· · . · . acham localizadas as povoaçoes de· 

ti.tuido. de ambos os Es~os;..;_:,le- São José, alto rio Novo e Vila Verde, 
v~ à sua pop:uaçao . :- ·~:.:~.:.:.. . ·deverá. permanecer na posse do Estado 
fiCios que aten~ as suas:·.~~~ ,: :do ESóírito santo. 
condições de V1da, ~erm,anecs! ;~·~; Á linha. divisória a dotar-se entre os 
pre como terr~ de z:.:mgué:.:Il, .t-rn~~:o· · dois Estados. nessa região. será. a pró
abandonado, esq~ec1d~ ~~···?~o~ o. .pria serra do Sousa, desde a sua ori
~ora de qualquer mfluencla .. J~~~C?-. &eÜl, na serra dos Aimorés. até o pon
na.l. ·. ·-·.·. - ··to em que dela se desprende a serra 

Ao Espirito Santo, unicamente por- dos Pancas. · 
que lhe assiste o "direito a êsse ter
ritório. deverá ser atribufdo o trêcbo 
da bacia do Bmço Norte do São Ma
teus. compreendido entre a. linha ml-

. neira, a leste a linha de acidentes na
turais, ao norte e a Oeste, que limita 
a região da antiga. indiscutível e pa
d!ica jurisdição de . Minas GeraiS. 

. A linha divisória, nessa parte, será a 
seguinte: segue pela serra do Nort~~ 

CONCLUSÃO 

E:n ''ista dos estudos ora procedidos. 
sôbre a questão de limites entre os 
Estados de Minas Gerais e do Espírito 
Santo. chega-se ~ seguintes con
clusões: 

1.0 ) A linha divisória entre os dois 
Estados, ao norte do rio DOce, segue 
pela. serra do Sousa, e depois pela dos 
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· Aimorés, de que a. primeira é um con
traforte; 

. 2.0 ) A serra. dos Aimorés é o divisor 
de águas entre as bacias dos rios Dôce 
e São Mateus: -

3.0 ) O Estado de Minas Gerais exer
ceu até 10 de novembro de 1937, juris-:
dição sôbre determinadas partes da 
bacia do rio São Mateus, sôbre a bacia 

· do rio Mucuri, na região lindeira com 
o Espírito Santo, e nas cabeceiras de 
alguns formadores do braço norte do 
rio Itaúnas, cabendo-lhe, de -acôrdo 
com o art. 184 da Constituição Fe
deral, em vigor, o direito à posse dos 
respectivos territórios. 

Conforme essas conclusões, são per
tencentes ao Estado do Espírito Santo, 
os territórios situados a leste das serras 
do Sousa e dos Aimorés, abrangendo 
as bacias dos rios Mutum., Pancas, Sio 
José, São Mateus e Itaúnas, ressal
vados aqueles que foram reconhecidos 
como de jurisdição de Minas Gerais, 
a que deverão ser definitivamente in
corporados. 

Para atender a tôdas as circunstân
cias referidas, fica estabelecida. a se
guinte linha divisória entre os dois 
Estados, ao norte do rio Doce: 

Partindo da extremidade norte da 
·linha que défine os limites ao sul. do 
rio Doce, segue por êste rio, para lesre, 
até defrontar a serra do Sousa, à 

margem esquerda do mesmo rio; atin
gida a serra do Sousa, pela sua linha 
de cumiadas até o seu entroncamento 
com a serra dos Aimorés; pela serra 
dos Aimorés, para noroeste, até atingir 
o divisor entre os córregos da Floresta 
e o da Barra Alegre e por êsse diVisor 
até alcancar o braço sul do rio São 
Mateus, à montante da localidade de 
Vargem Grande; a seguir, pelo contra
forte da margem esquerda do córrego 
Itabira até o seu entroncamento na 
serra do Norte; pela l..il'..ha de cumiadas 
dessa serra até encontrar "o ponto 
onde nasce o contraforte que acom
panha a margem esquerda do rio 
Peixe Branco; segue por êste contra
forte até o braço norte do rio São 
Mateus; atrav.essa êsse rio e segue 
pelo contraforte que acompanha a 
margem direita do Santa Cr..zz, até 
encontrar o divisor das âguas entre 
os rios Mucurí, por um lado e Itaúnas 
e São Mateus, por outro lado" (Serra 
do Ma.p-Map·Crack) e por êsse di
visor até as cabeceiras do córrego do 
Limoeiro ou córrego Guaribas, nomes 
do curso alto do córrego Barreado; 
segue por êsse córrego até a foz do 
córrego Palmital, onde já. existe um 
marco da linha divisória entre os Es
tados da Bahia e do Espírito Santo. 

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 
194.1. - Lincoln de Carva~ho Cal.da$~ 
Major: - ·Benjamin Arcoverde 'de Al
buquerque Cavalcanti, Major. - José 
Fortes C~telo Branco, Capitão. · 



48.a Sessão, em 23 de Ab::il de ·1946 
Presidência dos Senhores Melo Viana, Presidente e Otávio Mangabeira~ 1.~ 

Vice-Presidente. 

As 14 horas comparecem os Senb.o· 
res: 

Par-tido Social Democrático 

Acre.: 

Castelo Branco. 

Amazonas: . 
Leopoldo Peres. 

Pará: 

J'oão Botelho. 

Maranhão: ' 

Crepori Fra.ilco. 
Odilon SoareS. 

Pia ui: 

Areia Leão_ 

Ceará.: 

Osva1do Studart. . . 

Rio Gra.ndo de Norte: 

Valfredo Gurgcl. 
Mota. Neto. 

Pernambuco: 

Agamemnon Mag.a.lhães. 
Gercino 'Ponbes. 

Alagoas: 

Teixeira de Vasc~.Ios. 
SilVestre Péricles. 
Lauro Monteneg;ro. 

5ergipe: 

Gxaccho carctoso. 
Bahia: 

Altamirand'O Reqtllão. 

Espírito Santo: 
Atilio Vi'Váqua. 
Ar1 Viana. 
Eurico 5ales. 
Asdrubal Soares. 

Distrito Federal: 

J ·osé Riomero. 

Ri<> de Janelro;;. 

-----

Alfredo . NevêS:-:--..... _____ --- -·-.:... ·-
Amaral Peixoto. 
Carloo Pinto. 
Acú:rcio Tôrres. 

Minas ·Gerais: 

Melo Vlana. 
Duque de .Mesquita.. 
Isra-el Pinheiro. 
Celso Macha.dJO. 
Alfred'O Sá.. 

' São PaUlo: 

N oveli JÚllior. 
Oo.sta N-eto. 
Rorácio La.fer. 
A:ta.liba Nogueira. 
João Abdala. 
Alves Palma. 

Goiás: 

Dario Cardoso. 
Galeno Pa.ranbos. 

Mato Grosso: · 

Ponce de Arruda. 
M.a.r1lfJ::Liano Araújo. 

Paraná: 

Flávio Guima.ries. 
Roberto Gl:a.sset'. · 



Láuro ·Lopes. · 
Gomi Júnior. 

sa.n ta ca ta.nna:. 
Nere.'U Ra-mos. 
Otacllio Costa-

ruo Grande do Sul: 

Adroald<> Costa. 
Teoàomi.ro Fonseca.. 
Daniel Flaraco. 
Sousa Costa. 
Bittencourt AzambUJa. 
Glicêrio Alves. 
Nicolau Vergueiro. 
Mércio Teixeird. 
Pedro Vergara. 
Herophilo AZa.mbuja. 

União Democrática Naciona.Z 

Alllazonas: 

Severiano Nunes. 
· Pará: 

Agostinho Monteiro. 

. Piaui: 

José Cânàido. 
Antônio Correia. 
Coelho Roch'igues. 

· Ceará.: 

.José de Borba. 
Ec:Urar de Arruda. 

Para.iba: 

A<ialbeno Ribeliro. 
Aigemiro de Figueire<i:o •· 
João Agrip~CJ. 

AI.a.gos.s: 

Mário Gomes. 

5ergi.pe~ . 

Reribaldo Vieira.. 

Ba.hla.: 

OtáVio Mangabeir-""- .. 
Lu.fs Viana. 
Dantas JUnior. 
Nest-or Duarte: 
A:l~rico Fra.ga.. 
.RiU1 Santos. 

Espirito Santo: 
LUlS Cláudio. 

Distrito Fedel'al: 

Hermes Lima.. 
Euclides Figueiredo. 

RJo de Janeiro: 

Pra.d<:~ Kelly. 

.Mina.s Gerais: 

Monteiro de Castro. 

Minas Gerais: 

Mon'tieiro de Castro. 
Magalhães Pillto. 

São Paulo: 

.Mário .Masagão. 
Toledo Pi:2Ja. 

Golãs: 

Domingos· Velasco. 

Maco Grosso: 

Voespasian-o Martin5. 

· Paraná.: 

Erasto Gaertner . 

Rio Grande d'O Sul: 

Flores da OUnha. 

Partido Traba7.hista Brasileiro 

Distrito Fedenl: 

Gurgel do Amaral. 
Sega.das Viana. 

MinS.s Gerais: 

Ez'equiel Mende:;. 

São PaUlo: 

Berto Condé. 
Eusébio Rocha. 

Partfd,o Comunista do Brasil 

Babia: 

Cerlos Marighéla.. 

Distrito Fed:el"al: 

Batistra. N~ • 

Rio de Jar(:iro: 

Alcides Sa.bença.. 

Sâlo ,Paulo: 

José Cr.fspim. 
Jorge Aiíl;a.<lo. 
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Partido Republicano 

Mimas Gerais: 

. Daniel Carvalho. 
Felipe · Balbl. 
Artur Bernarde.). 

Paraná: 
Munhoz da. Rocha. 

Pcutido .Repu.õlicano l'rogressista, 

R.io Grahii:e d.o Norte: · 

car~ p;.Jho. 

Partido Lt'bertad.Or .. 
R.i'O Grande do Sui: 

RaUl Pila. 

O . SR. PRESIDENTE - Achan
do~e presentes 102 Senhores Repre
sentantes, declaro a;berta a sessão. 

Passa-se à leitura. da ata. da. sessão 
anterior. 

O SR. LAURO LOPES (2.0 Secre
tário) procede à leitura. da ata.. ; 

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão a a ta. 

Não havendo quem peça. a palavra . 
sôbre . a ata, enceno a sua discussão 
e vo:u submetê-la a votos. (Pausa.> 

Está aprovada. 
Passa-se à leitura do expediente. 
O SR. LAURO M:ONTENEGRO' 

<3.0 secretário, servindo como 1.0 ) 

procede à. leitura do- seguinte 

EXPEDIENTE 

Abaixo assinados: 
De representantes de . classes so

ciais de Nova Fribw:go. Estado do 
Rio, envian(io sugestões à. "FUnda
ção da Casa Popular". 

I:NDICAÇÃO H . 0 *• J)~ 1946 

111ilica. sejam solicitadas 1)1'0-

~ do Poder E:z;ecu:tiro 1W 

sentido de ser feita, com urgên
. ~ a ãragagem, na parte nat>e-

gá:Del, dos . rios Paragua.t;U e Ser
gi. . 

Requeremos sejam solicitadas pro. 
vidências do Poder Executivo, por 

. ...... ... .. .... . .. - . :..· . 

intermédio d:o Ministério da. Viação. 
e Obras Públicas, no sentido de se 
fazer, com a possiv.el ~cia. a 
draga.gem, na parte na;vegável, dos: 
rios Pz.raguaçu e Sergi, a fim doe me
lhor.ar a navegação, permitindo o es
coamento da produção da zona do
recôncavo baian<>, uma das · mais ri
cas e prósperas do Estado, com ·aces
so . fram.co aos por1100 de Santo Amaro;. 
l\.~a.ragogipe e Cachoeira.. 

Justificação'------ -- ·-. 

A zong, do recônea;vo, bmbada pe
los ·rios Paraguaçu, · Sergi, Jacuipe e
.J2.gu9..ripe, é das mais ricas e prós
peras d:o · Estado da. Babi&.. Com
preen:di·dos nela., dentre mrtTos, · os 
Municipio.s de São Francisco, .santo. 
Amaro, Maragogipe, Ca.<:hoeira., São
Félix, Muritiba.,__Cruz . das Almas. 
Afonso Pena e São Felipe, .. são-gra.n--·-
des produtores de cana. de açúcar,.. 
fumo, ca.fé e cereais, est~ó nêles. 
insta.la.dos impOrtantes esta.bel~i-

"mentos industíiais, de influência;. 
- m3J1"ca.nte · na. Vida. econômica. da. 
B31hia. 

Os meios de 1/ransporte, ali como. 
em quase todo o Brasil, continuam 
escassos e deficientes. A navegação 
fluvial é f-eita. por barcos à vela. e 
pequenos :navios à. vapor, d:a. "Nave
gação Ba.i<ana." , propri-edade do Es
tado, que freqüentam os portOs de 
Santo .Amaro, MaTa.gogipe e Oaeh~ 
eira.. O tráfego, porém. é cada. :tia 
mais p...anooo e dllicil, eXceção quanto· 
a-o pôrto de São Roque, sujeito a 
marés, porque s.s condições de na~ 
ga:bilida.de dos rios Pa..raguaçu e Ser
gi, · vão se torna.:nd'C' pncárias, devido. 
à ~ e obstrução de canais. 
Impõe-se, por isso mesmo, a. neces
sida:de d:e àragagém. do le-ito dêsses 
rios, P8.1'& que possam ser convenien
temente · utiliza(}os no trâlisito de 
emba.I"C'aÇÕeS, mesmo de pequeno cs
la.do. O Estado da. Ba:hia. não dis
põe de recursos, nem de aparelhagem 
pa.ra tal empreendimento. que esteve,. 
sempre, a caxgo d'O Del)8l't3.mento de 
Portos, Rios· e Ca.na.JS. do Ministério 
da Viação . e Obras PúbLicas. Su
cede. porém, que desd~ .muitós anos 

-.. 
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nada. se tem feito nesse setor. Da.í 
a razão dêste requerimento, solici
ta,nüo do Pod-er Executivo- as medi
das amninistra.tivas pua. 1. realimção 
d:a. r.ef-erida dra.ga.gem. :providência de 
r:elevante a.lcânce econômi-co,. porque 
contribuixá. paTa melhorar os m-eios 
de transporte numa zona produto~ 
que muito contribui para o· erãtio 
público, graças ao seu elevaec. indice 
doe ativi·dalde e desenvolvimento. 

Sala das Sessões da Assembléia 
Constituinte, 23 de a-bril de 1946. -
4ZõeTico Fraga. - Otávio Manga
beira. - Da:ntas :Júnior. - Nestor 
Duarte. - Altamirando Requião. -
·Aliomar Baleeiro. - Teód:ulo Albu
querque. · - Lauro Freitas. · - .RUi 
Santos. - Luís Viana. ..;.... Aloísio 
Castro. - Luis Lago. - Eduardo 
Fróis da Mata 

(A imprimir:) 

INDICAÇÃO N.o 47, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo me
diidas que determinem a insta
lação de· Escolas Nornur.iS RuraiS 
no Norte e Nordeste do País· 
bem assim a instalação · de es: 
tabelecimentos de ensino secu.n
dário no interior; e de cursos de 
capatazias. 

Requ-ell-o à M-esa, que, ~ouv.i.da. a 
· AsseiDJbLé:i.a, sejam feitas as seguintes 
sugestões ao Pod-er Executivo: 

a) a i.nsta.la.çw, quanto antes, de 
Escolas Normais Rurais no Inte.""ior 
dos Estados do Norte e Nordeste 
:Bra.sil.eiros; 

b) · a mstala.ção de estalbelecimen
tos de ensino secll!Il.dá.ri.o oficiais 
no in·tenor do Br-sil; 

c> a insts.la:çã.o de cursos de ca.
pa.tazia e pequéna.S escolas técmco- ... 
profissionais, j.unto· aos esta.beled.
mentos de ensino secundário que 
venh-am a ser instalados no interior 
dos estados do Norte e do Nordeste 
Bra.sileLros. · 

J~tificação 

O Ministro Sousa cam'POS, que se 
mostra · tão empenhado na solução 
dos problemas brasileiros ligados à 
·sua pasta, em entrevista à imprensa, 
descrevendo a situação barslleira. no 

que toca. a.o an.a.Haibetismo, apresen
tou o esbõço de um plano para. a.. 
instalação d!e milhares de escolas. 
primâ::ias em todo o Pais e destacou 
a necessidade do tuncionamento pa
ralelo de Escolas Normais Ruxai.s, de 
m-odo a preparar prof'E!ssôres que não.· 
precisariam assim sair do seu a.m-

. biente de nela. . . 
E tem tôd.:a razão o professor pa.u-· · 

lista. lmpóe-se a n'feessida.\le da.; 
preparação dq próprio sertanejo para 
a direção das escol:as primárias que 
vão sei-vir à sua !'egião. A professôra. 
da capital - e isto tenho observadO 
na Bahia - não qu-er e não pode ·ir 
servir no sertão. · Seria ai1 um&. de
sa.justa.da, em eterno choque com a. 
gente do lug·ar. Muitas escolas pri
márias · baian·as,· em localidades lon
gínqu-as, Vi'V'em :flechadas porque nã.o·· 
há professores c:Uplomados, a.feitos ao 
desconfôrto do interior, que queixam 
servir s.li. E o resultado é ··que essas 
escolas a.ca..bam transferidas para · 
localidad-es onde não são tão neces
sárias, ma.s ond-e há cand.i.daltos a 
preenchê-Ias. As Escolas No-rmais: 
preVistas entretanto, devem ter uma 
orientação rura.lista, leva.:n.do em. 
conta - att certo ponto - a, região 
a que vão· .servia'. 

Ao hdo desses e5Wbelooimentos. 
porém, · deve o Govêrno montar ou
tro.!S, de en<Sino secundário. . A todo
insta.D:te, se fala. no êxodo d·as po
·pula.ções rurais; e é este um dos
motivos. O adolescen·te que, tã.o cedo, 
se despega do seu ambiente, encon
tra na. Capital encantamentos que· 
o sertão não lhe propiciava, e não 
voltazá, feito adulto, à terra em que 
nasceu. O estabelecimento · de en-

. sino seoundãrio po.rem, iÍhsrol.ado no 
interior, ao tempo em que f3Cllitaria 
<nem todos os pais podem ter filbos: 
na Capital) a aquisição de con:hecl
menros nesse grau de enstno, reteria. 
por mais tempo o indi-viduo à suà
terra, sofrendo seu desconiôrto, .,e!l.
ti:ndo os seus problemas. il:llteressa.n-
do-se n-a solução dêl~. · 

E jun:to a êsses estaibeleclmenitOs. 
que ve-nham a ser instalados no No:
te e no Nordestie, cuxsos de -ca.ps.tazia 
e pequenas escolas técnico-:profissio
na.is. PB.II'qp. nós, no Norte e no Nor-



.deste, a Dão ser em zonas ·muito 

.restritas, ainda não c:b.egou a ·quadra 
du· -agrônomo. Nosso problema é 

. .ail:llda. do capataZ, cio feitor, do in- · 
di'Viduo um pouco acima da rotina 

· :em que me a lavoura e a pequenos, 
indústria - serta.n•ejas. Patra êsses cur
.sos 83 prefeitma.s :manrlaria.m como 
prêmio, modesta. bOlsa ereolar . -

. àqueles meninos que terminassem 
.com destaque o curso . primário e 
1que fôssem filhos de pais sabidamen
-te pobres. 

. Isto tudo porém, sem -esqueçer o 
,ga.-remo o ·problema. . da ~nstituição 
dos corpos. docentes desses estaibele-

·ellnentos. O ' .Brasil continua a pagar 
pessi.mtam-ente a todos os seus pro
-fessores, em todos os graus 1~ en
.:Sin·o. E não há de ser com venci
mento risdiculo que· se con:segwrá. uxn 
·bOm .IneStr-e pua. essas escola.s e co
légios. 

Não sejam êsses est9Jbelecimentos 
novas . opOrtunidades · à Ol'ienta.ção 
·çimino.sa de um "lugar para o - bo-_ 
m-emr, em vez d-e w:n "homem pa.ra 
o lugar". -

Sala ·da.s ~s. 23 de abrU de 
:1946. - ~uy Santos. 

:INDICAÇÃO ·N.0 48, DE 1946 

Sugere ao Poder Executioo al
terações 1W Decreto-lei n.0 7. 961, 
de 18 de S~..em.bTO de 1945, que di.S

. põe ~õbie remuneração min.ima 
, dos que trabCzham em a.tim&ules 

méàicas de ntztil,reza, pri'Daila. 
Requeiro à Mesa, que ouvida. ·a As-

-.Sembléia., sejam sugeridas ao Poder 
Executivo, as·· seguin~~ alterações no . 
.Decreto-ler. 7. 961, de 18 de setembro 
de. 1945, que "dispõe sôbre a rem.une
.n.çãà mfn.íma d()S que tra.balha.tn. em 
atividades médicas de natureza pri-
vada~': ·. 
· a) extensão aos médicos-funetoná
.rios, tanto ·das repartições oficiais co-
mo das auta.Igllias, o salário mimmo 

. fixado; . 
b) a revogação do art. ·.21, bem· 

.como de todo Decreto 8.306 que-.lhe 
. alterou a redação; · 

C) na impossibilidade de .. esta.bele
.cer de Ioga um só· salário ptús todos . 

. .os' médicos ·- _o_ qiie seria mais j~-

- r~dUZir a três · no máxi.'ixlo as ca.~ 
tegorlas previstas no art. 9.0 , desapa
recidos os sa.lãrios referentes à. 4.8 , 5.• 
e. s.a. categorias do decreto referido . 

J?mitreat;ão 

Procurando atender aos reclamos . 
repetidos· das associações mêdlca.s do 
Brasil, baixou o Govêmo Federa.! o 
Deereto:-lei n .0 'l. 96l, de 18 de ~etem.
bro de 194:5, que "dispõe sôbre a. re
muneração min;ma d~ qúe, com o · 
caráter de emprêgo,. trabalhal:n .em a.ti
Viàa.des médicas de natureza -P~~ 
.Antes porem, fêz publ,icar . um ante
projeto para. o recebimento de su-

- gestões~ · 
Falaram então várias assfx:ia.ções de 

classe e __ culturais. Uma delas assim 
se Pl;Onunciou: 

. "A prime;;;ra · di'Vergência da. So- . 
ciedade d~ma S_o_c_~ do 
Trabalho -cmn o anteprojeto, que-
estudou longa.mente, reside na cir
cunstância de referir-lile o ante
projeto . imieamente aos · q1.1e tra.
balha.m. em a.tiVid&des médicas de 
natureza . prt va.ds.. Os profissionais 
que ~exereeJn ativid&d~ téCmca.s 
de Jiãtureza pública, d~veria.m ter 

· os seus salârlos · mjnimos equipa- . 
ra.dos aos -estabelecid~ pot êsse 
anteprojeto pa.ra os qll.e ~erça.m 
atiVidades privadas. sem · e s s a 
equiparação, os serviços médicos 
de natureza privada poderão des
falcar os -serviços públicos de ex
celentes profissionais que procura
rão resolver sua situa c; ã o de 
precariedade econõntica Jl?.gres
sa.ndo nas a t i v i d a d. e s priva.da.s 
ms.is rendosas, além de que · o Es-

. ta.do adota. uma atitude merecedora 
de crítica porque obriga institui
ções privadas a remunerar melhor 
do que êle, idênticos Sel'V!ÇOS pro
fiSSionais. Deseja por isso a Socie-

- ds.de que o Estado amplie o sa.lâr1o 
mfnimo a todos . os Pl'Ofissiona.is 
que prestem serviços funcionais 
em instituições· de natureza pn
vada, quer em instituições· de na
turezà. pública., inclusive os orga• 
nismos paraestatais e · sejam. · efe
ttvos, contratados . ou extranume
rários." -
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. E não c r e i o que haja. . ·um só 
:profissional c () n s c i e n t e dos seus 
·deveres que Dão· subscreva essa su
gestão. Não a ouviu, porém, o Poder 
Executivo, àquele temPO etc plena vi
gência ditatorial. Preferiu dar ouVidOS 
aoc interessados na exploração do ser
-viÇO médico, tanto assim que a lei 
.safu com o seguinte dispositivo que 
.não figurava no ante-projeto: 

Art. · 21. As instituições de 
fins exclusivamente caritativos, 
cujos meios de Inanutenção não 
comportem o pagamento dos ni
veis mínimos de salários, cons
. tante da.s tabelas que acompa
nham o presente Decreto-lei, será 
facultado requerer ao Conselho 
Nacional do Serviço Social isen
-ção total ou redução DS aplicação 
das mesmas tabelas por prazo não 
-excedente a dois (2) anos, susce
tível de prorrogação mediante novo 
:requerimento·. · 

§ 1.0 A isenção para ser conée
dida deve suboréüna.r-se: 

a)' ·à. audiência do órgão sindical . 
Tepresentativo da claSse médica, 
sempre que po$sivel da base terrt- · 
torial respectiva., e, bem assiln, do 
.Serviça de Estatística da Previ
dência e Trabalho do Ministério 
do· Trabalho, lildtistlia e · Comér
-cio; 

b) ã. circuÍistância de não znsn ... 
ter pes5oal remunerado acima. do 
"Salário mínimo· local. 

§ 2.0 A isenção pOderá ser de
-clarada em cada caso, na fase da 

.·, execução de· sentenÇa. proferida. em 
litígio traba.lhista, pelo juízo ou 
'tribunal competente, podendo, con
tudo, · a eXecuçãc. s~ reaberta, 
:independente de . qtl.alquer ·pra.Zo 
prescricional, sempre que o inte
ressado prove alteração superve .. 
niente c;las condições econômicas 
da. instituição. . . 

Era e é uma. exclusão odiosa. O 
Estado qce já se furtara ao. cumpn
mento d8. lei do salário minimo no 
que toca. aos médicos-funciollárlos. 
excluia. da mesma obriga~ .,as mst1-:
tuições dt! fins exclusivamente car.t:. 
tativos". Aliás - é de extranha.r que. 
s essa altura. da evolução do mundo, · 
ainda se fale em "1nstitu1ções de ca-

!'idade... A. saúde não é nem pode ser 
um .tavor, mas um direito. Mantendo 
o homem são, está ·o Estado tornan
do-o mais caJ)a.Z e mais eficiente para 
.si próprio, repercutindo porém essa 
capacidade e essa eficiência na co
letividade. · 

As Santas Casas e Ordens que exis
tem por êste Brasil a tora, fazem a 
caridade às custas dos proflSSioDa.is 
da medicina, ·a quem ainda pagam 

· salários . mensais de éem, duzentos e 
trezentos cruzeiros. E não se argu
mente com a medicina-sacerdócio, já. 
que não há lugar ma1s no mundo para. 
ela, a não ser como atitude pessoal. 
e nunca como .norma impOsta, qual 
dispositivo .de Código Deontológico. 
Não se argumente também com a. 
ap1·endizagem que o profissional pode 
fazer com o material a mã~ das en
f-ermarü~s. certo que, em tôda ativi
dade, por fôrça da repetição e da 
observação, há o aperfeiçoamento pro
fissional. Se as Santas Casas. por 
deficit orçamentário, não suportam o 

· atendimento ao salário m1nimo, · que 
as subvencione o· Estado - o dever de 
assistência é seu - o bastante :l2.1'8. 
que se dê o equilíbrio, sem--sacrifício 
dos méà.icos. O que não se justifica é 
que os en,fermeiros - colaboradores 
preciosos embOra - ganhem o .dobro ·. 
daquêles a quem ajudam, e que buro
cracia dispendiosa. e gabinetes luxuo
sos tenham prioridade nas verbas da 
despêsa. 

Acharam · pouco porém, · as institui-
. ções ref.eridas, "tanto assim que, em 6 
. de . dezemi:lro do ano passado, obti

nham a assinatura. de um outro De
creto-lei, qu-~ dava nova redação- ao 
artige 21 e onde ficava bem claro que 
até hospitais de fins éomercla.is C!a
la-se ali et:l "resultados fina.nceiros•·n · 
estavam isentos do pagamento · do sa
lário minimo dos médicos~ ficando. de 
outra parte, afastado o Sindicato do 
processado d-e isenção que a lei previa.. 
Mas se caracterizava, assim. · o pro-

. pósito de exploração do serViço médico. . . 
Não se compreende também porque 

·o critério da . população, no estabele
cimento da . categoria · de ~lárici. fato 
para ·o qual chamou a atenção a. So
ciedade Medicinâ Soclal. Nem sempre 

• 
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a densidade maior é indice de vida. · 
mais cara. Nem se entende o porque 
ganhal' um médico etp. Viçosa, Joazei
ro ou Crato apenas a metad-e do que ··· 
ganha um cltnico no Rio ou em São 
Paulo. Já é tempo de se compreendex 
que a "·ida· no L"'lterior é onus que ?âo 
admite essa desvalorização d~ sel'V.lço. 
As nossibilidades extra .. emprego de 
um --clinico de Capital, o .confórto que 
·desfruta, as condições de vida não são 
as mesmas do chamado clinico de 
roça, onde os casos e:xigelD. muito mais 
de atenção e perspicácia, pela Própria. 
deficiência de matiertal de diagnóst1- · 
co e de . terapêutics., onde o mcio de 
transporte é ainda pri.Initivo, torn3.ll
c:io a atividade profissional estafan~e. 
O médico, o juiz, o professor que 
e."'Cercem ativÚ::tade no Interior não 
podeln· continuar com o seu serviço 
clesvalorizado face aos colegas que 
atualn nas capitais: a ·função e a 
tneSilla, enquanto de martírio o des
confôrto em que agem os priln-eiros# 
- Sal3. das . Sessões, 23 de abril de 
~946 ~ - (a) Ruy Santos. · 
-A Comissão de Es~dos . . 

llmiCAÇÃO N.0 49, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo me
ã.iàa.s que facilitem a obtenção de 
documentos necessários à inst7-u
ção dos processos t!e benefícios, 
Te~s por ctssociad.os dos Ins
titutos e Cai:&as de Aposentadoria 
e Pensões. 

Assunto: , Requer a. · interferêllcla. 
da. Assembléia Constituinte, junto ao 
Govêmo, no sentido de sUgerir a ex-

. pedição de um decreto-lei com mec:U
das tendentes a facilitar a obtenção~ 
·pelos associados dos lllstitutos e Cai
xas de Aposentadoria e Pensões. dos 
documentos necessários à instrução 
dos processos de beneficios reque%idos 
a essas Instituições. 

Considerando que a maiol'ia do tra
balhador brasileiro, por . efeito dos 
precários recursos financeiros de que 
dispõe e do desconhecimento in:feliz
mente generalizado sôbre o a::;.sunto .. 

_ não possui devidamente. passados os 
documentos de - identidade e estado 

.civil iilvãrià.velmente exigidas ~ 

-inStituições. de Previdência Social pa
ra concessão, a seus associados ou aos 
respectivos beneficiários, das regalias 
-regulamentares; . 

· Considerando que essa. . deficiência,. 
assinalada na grande maioria dos ca
sos, dificulta., quando não impossibili
ta. a solução dos requerimentos de 
benefícios apresentados às referidas 
instituições, ainda que estas como por
exemplo o Instituto de Aposentador..a 
e Pensões dos · Industriários, procurf!~ 
!s.cilltar até o máximo legalmente pos
sível ·o cumprimento das exigências. 
processuais indispensáveis à justa 
'apreciação . de tais · pedidos; 
Co~iderando q\le, pela falta dê~es 

documentos o associado enfêrmo. c~ 
o beneficiário lançado --ãõ\iesamparo 
pela perda daquele de quem dependia 
econôtnicamente, se vê forçado a des .. 
pêsas não pequenas eom a obtenção 
dos docUlll.entos exigidos, quando não 
chega a desistir do beneficio pleiteado 
ezn virtude de seu valor, às vezes, ser 
interior aos gastas processuais; 

.... 

Co~do . que, atendida a pre .. 
sente sugestã~a·~rerno~e
nua.r quanto possível tão .- dolorooa-
situaçã.o, constituindo justo meio de · 
facilitar à. classe dos empregadoS a ha
bilitação aos benefícios do seguro so-
cUU; ' 

Considerando que a · presente. su
gestão encontra. apoio nos preceden
tes · abertos pelo Govêrno, quando, 
acertadamente. :fêz idêntica concessão 
no tocante aos docwnentos destinados 
à mscrlção eleitoral, ao serviço mi
litar, ao trabalho de menores e aos 
beneficiários dos combatentes ·da 
gloriOS'a F. E. B.; · . 

Cansiãerando que, tendo . o (3-ovêmo 
reconhecido as ·justas razões que le
varam o poder público s. tomar as 
providências ora pleiteadas r~tiva
mente . aos casos mencionados, as 
mesm8.!> militam. também, . em favor 
destá sugestão, uma vez que a gratui
dade na obtenção dos documentos n~ 
cessários ao processamento .dos bene- · 
fictos da- Previdência Soc1al viria 
contribuir para a. mais. rãpida e menos 
dispendiosa solução dos muitos mi
lhares de requerimentos que transitam 

·pelos Institutos e Caixas de Aposen
tadoria e · Pensões, 
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· Requeiro que a Assembléia, ouvido 
-o Plenário, sugira ao Govêrno as me
didá.s necessárias para o fornecimen
to gratuito e com. iSenção de impostos 
das certidões de registro civil e de ca
~amento ·e. bem assim, de outros do
cumentos necessários, quando solici
tados, coml)rovadamente, para fins 
-relacionados com. a Previdência So-
cial. ......... 

Sala das Sessões, 23 de abril de 
1946. - .Rome11. José Fiori. 
- A CcmiS.são de Estudos.-

o SR. PRESIDENTE- Está. finda. 
a leitura do expediente. · 

. Tem a palavra o Sr. Gurgel do 
Amaral, orador inscrito Para falar 
sôbre ma~ria. constitucional. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
(Matéria Ccmstitucio1Utl) - Sr. Pre
sidente, Srs. ConstitUintes, Vim à. 
tribuna por especial determi.nação de 
meu Parti-do, a fim de z:eplica.r a um 
discurso pronuncia-d-o há dias, n-esta 
oasa, pelo eininente jurista. Sr. Plí
nic Barreto. E assim · detel'!IDillou 
meu Parti-do, porque ~ ~déias expen-

. d.idas por S . Ex. a., , postas em cil"Cula
ção. tomaram corpo, tomaram vulto, 
e já agora a. fil:ia flor da plutocracia 
in-dfgena procura, assanha:da., fazér 
pressão sôbre os pod·eres públicos, a 
fim de a.ltel'a.r fundam-enta.lin-ente ~ 
organização da justiça do trabalho, 
ean detrilnento dos traba.l:hadores 
brasileiros.' 

. -· S. Ex. a o ilustre Representante Ud:e-
nista, fa.l~:do sôbre matéria consti
tu~ional, . abordou. de· leve, questões 

. de suma importância. atinentes à fu
tu.rs. Constituição que esta Assem
bléia. ela.bora:á. A · guisa de do
cumento, entretanto, o Representante 
udenista. .a quem neste momento re
plico, fêz juntada. c:!e . ~ segundo 
diScurso que nã.o foi lido, mas que 
foi publica<Io. 

o Sr. Plínio Barreto - Perdão ! 
Não foi discurso . . • 

. . 
O SR. GURGEL DO AM.A.RAL -

Veroa.deiro discuiso. 

· O Sr. · Plínio BaTTeto • .. • m·as 
depoimento d:e um advogado de Sã.o 

Paulo, Dr Assis Pac~eco. Por equí
voco da. imprensa, não saiu o nome 
dêss-e advogado, apesar de constar do 
original. 

O SR . . GURGEL DO AMA..~ -
v. Ex. a, porélÍl., esposa as idéias 
expendid~ por êsse 21dvoga.do ? 

o Sr. Plínio ' Barreto · - EsPC'SO. 
.Mas quero explicar. Como recebo 
com muito a.trazo o Diã.riÕ da Assem
bléia, só muitos dias depois vim a 
ve~ificar a omissã'O do nome <iêsse 
·advogado. ~ o Dr. Assis Pacheco, 
advogado da. Light, pessoa muito co
nhecida no !ôro de São Pa.ulo. · 

O SR. GU&GEL. DO .A:MAR.AL -
Mas as idéias dêsse 2Jdvoga;do foram. 
esposadas por V . Ex. e. . 

O Sr. Plínio Barreto. - No que 
se referem. à orga'Ilização pa.ritãrla. 
da justiça do trabalho, porque co
incidem com a observação direta que 
fiz. 

o SR. GURGEL DO AMA.R.A.L -
Feli-cito V. Ex. li. por só esposar a 
pir~ técnica, a parte jurítiica prõ
priaril.ent~ dita, dês'se pseudo do
cumento, porque, em ·v·erd3ide, o que 
aJi se contém sãc 'insUltos . ao t;ra .. 
balhà>dor brasileiro, são in.siütos aos 
seus sindicatos de classe ... 

O Sr. Plínio Barreto - V. EX. • 
não tem razão. 

O SR. GURGEL DO .A:V...À:R.AL - • 
• • • são insultos à jUlStlça d.o traba-
lho. · 

o Sr. Plínio Barreto - São criti-
cas. 

O SR.. GURGEL DO P...MARAL -
Crittc~ não se formulam, . Senhor 
Deputado, com ~uela.S palavras. 
Aqu~ pa.la vras, .sôbre serem Cat
luniosas, por nã.o expressarem a ver
dade, são sumamente i.n.StUtuosas, e 
·era. preciso que uma voz se levsn- · 
tasse nesta tribU!la para desagravar 
os trabalhadores brasileiros e ·. ~uas 
instituições de classe. 

O Sr. Plínio Barreto - Os traib&
lhSid.ores não têm culpa. d-a serem mal 
orgalniZad& os smdicatos. . 
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O SR. G'URGEL DO AlMARAL,
m &cusa.çóes diretas. aos trabalhado
res, e vou demonstrá.-lo a. V. Ex. a 

O ·sr. Plínio Barreto - Se houve 
ataque aos trabalhadores. houve ata
que . também aos patrões. 

O SR.. GURGEL .DO AMARAL -
) . 

. O ilustre Representatne udenista su-
. biu à tribuna ccín o obJetivo aparente 

de defender a tése de que deviamos 
elaborar ·uma Constituição sintética. 

O Sr. PZinio Barreto - Tratei de · 
'Várias téses. 

O SR. GURGEL DO AMARAL 
Principalmente, desta. E• a têse run. 
damental do discurso de V. Ex.a, que 
aqui se encontra (exibe o Diário da, 

bunais especializados que con.c;tituem. 
a Justiça do Trabalho. Vou Iêr tre
chos do disCurso. os quais· corrobora
rão as afirmativas que estou fazendo. 

O eminente Representante, a paginas 
868 do Diário da Assembléia, declara: 

"Dizia eu. na primeira sugestão
que fiz, (sugestão feita à Comissão. 

. Constitucional): Convém que a. 
... nova Constituição se limite a. es

tabelecer a . ~strutura jurídica do 
Estado brasil~iro, ou convém que 
admita. no seu contextó dispositi
vos de outro caráter, como, por 
exemplo, os que se refiram direta
mente à organização social do 
Brasil?" · · 

·-- ~-

.Assembléia> , e incidentemente· advoga. E a resposta - contràriamente à. 
a idéia da incorporação da justiça do ' · consignação~ ao registro dêsse direi
trabalho á justiça ordinária. to à sua. consubstânciação em nossa 

V. ·Ex.a. não o contesta: por isso. não Constituição, é V. Ex.a., Sr. Represen-
é mister que eu leia o trecho de seu tante, quem a dá.: · 
discUl'so ref~rente a. essa. incorporação: • 

"~po~ do que acabo de ~~ 
mas o objetivo real do discurso, lido (o ilustre Representante combatia o mesmo cuidadosamente e, é, em úl- · · 
'tima análise, diminUir a quantidade de . a inclusão de-disp~-sôbre 

matéria · trabalbista na Carta-. 
direitos já assegura,cios· aos tra.ba.Iha- Co.DStitucional) _ não preciso 
dores pela vigente legislação social. 

O Sr. Plínio Barreto -Protesto ante acrescentar· · · , 
a interpretação que V. Ex. a. dã. ·ao tex- O Sr. Plínio Barreto - Sôbre o Có-
to. · digo do Trabalho. 

O SR. GURGEL DO AMíARAL . 
Vou demonstrar que o que estou di
zend<> é verdade. . . 

O Sr. Plínio Barreto - Seu, até, 
·partidário de um dispositivo constitu
cional que estabeleça. não ser possível 
alterar a. legislação do trabalho naqui~ 

, lo que ê favorável ao oper~riado. 

O SR. GURGEL Do .AMARAL -
Làmento que V. Ex. a. tenha dito pre
cisamente .o contrã.rto: E vou demons-
trar~-· · 

O· Sr. Plimo Barreto - Perdão; V. 
Ex.• não descobre isso no m~u discur-
so. 
. O SR. GURGEL DO AMARAL -
O ilu.S~ Representante deseja, tam-

. bém. pelo que se lê em. seu discurso. 
mpedir. a decla.rac;ão dêsses clil'eitos 
em nossa Carta Consiíltucioilal. Dese

. · ja, além clisso - está bem positivs.do 
em seu discurso- évita.T a efetivação 
dêsses mesmos direitos, através os tri-

O SR. GURGEL · DO ,AMARAL: 
<continuando a leitura) : 

I ,· - • 
" ... que. a meu ver, a doutrina 
exata seria esta: tal política de- · 
via ser decidida,·- prtliminarmen
te. pela Comissão elaboradora do 
Projeto, e a decisão devia. ser no
sentido de . que~ dentro da Cons
tituição, no seu contexto, só figu
rasse matéria estritamente cons- · 
tituciona.l, e que disesse respelto
à orgs.niZação ~o Estado''. 

O Sr. Plínio Barreto - Mantenh(); 
êsse modo de pensar. 

O . SR • . GURGEL DO AMARAL -
Portanto, o que s . . Ex."' v.isualizavs. 

· era. impedir se declarassem~ no textO• 
constitucional, os direitos sociais, os. 
direitos dos trabalhadores brasileiros. 
Com uma. Constituição sintética & 

êsse ponto, o que S. Ex.• procura.Ta.. 
era Um. . retroceSso, uma. "marcha-A-
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ré" na nossa evolução constitucional, 
eill prej~o dos trabalhadores. 

o Sr. Plínio Barreto - Perdão; sou 
partidário· de uma disposição constitu
cional que garanta . aos . trabalhadores 
tôdas as conquistas que fizeraxn até 
hoje, de modo qu~ a lei ordinária não 
possa voltar atrás. l::sse é o meu 
modo de ver em referência à. legislação 
trabalhista; 

o Sr. Segadas Viana (dirigindo-se 
.ao Sr. Plí;r.io Barreto) - Mas Vossa. 
EJ;celência d·~fend~u a lei Sampaio 
Dória, que importa. mesr.no, em gran-... . . 
de retrocesso nessa matena. . 

o Sr. Plínio Barreto- Apenas acei
tei .o projeto . 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Sr. Presidente: d·~clarou 'o Sr . .Plínio 
Barreto que não esposa v a os inSul
tos veícul.ados pelo advogado cujo pa
reéer fêz inserir nos Anais da Casa. 
Mas, S. Ex.a., pelo que acabou de di
·zer, perf.ilh:3. os conceitos emitidos. 

o Sr. Plínio Barreto - Não vejo 
conceitos insultuosos .. : _ 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Não b..ã. outro qualificativo, mas a seu 
tempo trat~rei do assunto. Agor2., 
cumpre prosseguir e, .com citações 
textuais, patentear a afirmativa de 
que V. Ex. a. se bate contra. os direitos 
dos trabalhadores. 

A fls. 880 do Diário da Assembt:êia, 
se lê: 

"De tôda. essa confusão, uma 
verdade parece-nos incontestável: 
no Brasil, a legislação 'soeial criou 
a. questão socia.l". · 

o . Sr. PliniO Bcrreto - DepoiS de 
ter sido muito mal aplicada. e executa
da -continuo a a.f.irxnar. · 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Será possfvel que V. Ex.a,. com sua 
cultura, que todos reconhecemos e a. 

· que fazemos justiça •.• 
o Sr. Plínio Barreto -Não é ques

tão de cultura, mas · de observação. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
• • • clesconheça que a. questão social 
há muito existe, · que · nos ·govêrnos 
passados, anteriores a. 30~ apena.S es-

tava relegada a plano secundário; que
os direitos .do trabalhador eram pos
tergados; a.ue a questo social era, ~m. 
última análise, um caso de policia ? 

. O Sr. Nestor · Duaite - Cabe distin
guir, no diScUrso do nobre Represen
tante Plínio Barreto a parte em que 
S. Ex:.a se refere aos direitos sociais. 
e aquela. em que elllite críticas à Jus
tiça . do Trabalbo. Quanto à. priineira.. 
parte, o · ilustre orador acaba ·de ou
vir S . Ex.a retificar seu pensamento,. 
declarando que quer, no texto cons
tituci'Ona.l, a consignação dos direitos 
sociais do tra-balha.dor. 

O SR. GURGEL DO P..MAR.AL :....._ 
V. Ex. a., que acaba de m~ dar a. hon
ra dêsse apal'te~ não lêu, talvez, o dis
curso do Sr. Plínio Barreto e o su
posto documento ao mesmo anexado. 

O Sr. Plínio Barreto - Não sou es
pírito atrazado ~ Sou burguês, mas não: 
tenho tnentalidade burguesa. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -· 
Se o nobre aparteante os tiv-esse lido, 
verificaria que, quando o ataque não 
é frontal à legislação do trabalho, }>elo 
menos constitui ataque latual. E S. 
Ex. a o Sr. Representante a que, no 
momento, . tenho a hoDra de replicar,.· 

. procura, de tôda forma, incompa.tibill
;zar o trabalhador na.ciona.l com a opi
nião pública. 

O Sr. Plínio Barreto - V. Ex. a .não 
está sendo Justo. 

O SR.. GURGEL DO .AMA.R.AL -
Procura. de · tôda maneira, demans-

. trar que a legislação do trabalho, lon
ge de . concorrer para. resolver a ques
tã.<> social, o que féz. em última anã
USe, foi incrementar as desinteligên- , 
cias entre o trabalhador nacional é as 
classe-s pitrona.is. Tenho documento 
a respeito, e êste é precisamente o dis
curso do Sr. Plfnio. Barreto, publica
do no "Diário da Assembléia•• aoom
pa.nha<lo de seu anexo. Estc>u aspena.s. 
escla.recelldo. Se S. Ex. a desejar re
tratar-se~ a. tribUll.a. esta.Tá à sua. dis-
posição. . 

O Sr. Plínio BaTTeto- Retralts.r-me~ 
nio! Nã.o. costumo retratar-me, exce
to quando erro. E ai não errei. Se 



.. ~ ·. . . :~ . . . . . . . ·.• .. . ·- .. ' ~ ... 

_· ~- úi4 ~~ 
. -.~ _:;.; .. ~..:./ : ·~ .. : ~·:" : .... ··: · .. ~~ · .. . ,. ' .. · ... : :: • · . . t ' 

·:~ •. : ,..... ~·· . . 

v.- Ex. a tem o direito de interpretar 
.minhas pala.vras. como .lhe parece, 
também. tenho o direito d-e exp~ 
las com.o entendo devam ser explica-
·das. , 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
O objetivo de S. Ex.a, que acredito 
tenha falado em caráter pessoal e não 
em nome de seu Partido ..• 

o Sr. Plínio -Barreto - Sempre em 
. caráter pessoal. Não recebi missão de
. meu Partido para falar. São opiniões 
-minhas as que aqui . tenho trazido. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
· ... ·se encontra dscla.rado a pãgs. 88(), 
·nêste tópico: "B, nêste assunto, "re
presentação de classes na ·Justiça do 
·Tra.baUJ.o"' por vários motivos leva. van
tagem a classe operãria.". 

o ST. Plínio Barreto - E' o que 
observam todos os colegas que mili
·tam na Justiça do · Trabalho. 

O SR. GORGEL DO AMiAtRAL -
O que se verifica, portanto, da leitu
ra atenta do discurso. o que se cons-

·ta.ta do cUidadoso exame da peça que 
lhe foi anexada, é que o ilustrado Re
·pr.esenta.n.te udenista · objetiva, visa, 
apenas pre-judicar os legitimos int erês
.. ses do trabalhador na.cto.nal. 

o Sr. Ptínio Barreto - Não é isto, 
.absolutamente. Contra essa interpre
tação protesto solenemente. Os tra
balhadores encontrarão sempre ez:n 
mim um defensor. · 

0 - SR. GURGEL DO .AMA!&AL -
Falo sôbre o . dis<:urso p-ra!-er.ido e o 
·-documento anexo, que foram publi-
cados. · · 

O Sr.. Plinio Barreto - Ataquei a 
Justiçá do Trabàlho, só e só. 

O Sr. Monteiro de Castro - o Sr. 
Representante Plinio Barreto acaba 
de afirmar que é favorável à. disposi
ção constitucional que mantenha. os 
direitos dos trabalhadores, e V. Ex.a 
continua a afirmar que s~ Ex.a é con
tra. Evidentemente, isto é uma in
·trtga. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
·o que vejo é que prosseguimos na 
mesma. rota traçada por S. Ex."', o 
-orador a. quem replico. Já não .se dis
.cutem mais idéias. 

·. ·. 

-
(0 Sr. ~residente ta.z sôar · os 
tímpanos. Trocam-se numerosos 

. apartes.) 

Uma voz ·- isso é demagogia. 
O Sr. SegaiLas Viana- N~o é de

magogia.. Está. nos Anais da Casa.. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Eu trouxe estatísticas. 

(Trocam-se outros apartes. ) 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Sr. Presidente, parece-me que estou 
com a palavra. Entre a demagogia, 
como Pl'etende~ os · ·representantes 
udemstas, e a fria realidade dos do
cumentos e dos dados ~statísticos, sou 
pelos últimos. 

Foi infeliz, mUito infeliZ, o ilustrado 
Representante udenista. -------~-

0 Sr. Nestor Duarte - Não tenho 
qualquer razão· para a.fir'mar' que V. 

· Ex.a esteja fazendo demagogia.. 

O SR. GURGEL DO AM.A:RAL -
v.· Ex. a está sendo mais gentil para. 
·comigo do que os demais colegas 
da UDN. 

O Sr. ~rte- - Conheço a. 
serenidade do seu eSPirfto, e-atê-o-mo
mellto parece .. me que~ devo ouvi-lo 
com. a melhor boa vontade. Creio, 

· porém, que V. Ex.a. está ·fazendo, sem 
o querer, uma pequena obra de ma- · 
llcia, :lào distinguindo no discurso do 
nobre Representante Plinio Barreto a 
parte em que s. ·h 4 se refer:e aos 
direitos sociais do trabalhador e a 
crítica feita à Justiça do Trabalho, 
critica que V. Ex. a também há de fa-

. zer, como ilustre profissional do fôro. 
O SR. GURGEL DO AMAF..AL -

vou responder ao aparte do nobre 
colega. A distinção qua cumpre fazer 
foi feita, de inicio, pelo próprio Sr. 
Representante a quem estou repli-
cando. . 

Essa distinção só se fez num sen
tido: S. Ex."' confirmava tudo quanto 
disse, esposando os pontos de vista do 
advogado cujo . parecer juntou ao seu 
discurso. 
· S • . Exc. apenas disse não concorda.r. 

- e as notas ta.quígráficas devem ter 
consignado isSo -- com os insultos que · 
a.quêle causidico pa.ulista assacou con
tra. os trabalhadores braslleir~ e suas. 
otga.Dizações de ~e . 
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o Sr. Plínio Barreto -Perdão; es-· 
})Oiei o que escreveu aquêle distinto 
-causídico paulista., única e exclusiva
mente no que constitui critica à or
ganização· da Justiça do Trabalho. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
.Justamente êsse o ponto que vou fe
·m. E' o carne da questão e V. Ex.~ 
vai ver que .também ai não tem 
razão. 

O Sr. Plínio Barreto - Gostaria 
~e ver. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Está declarado que as Juntas de Con
:.eiliação e Julgamento foram · entre-
gues aos comunistas. -

O Sr. Plinio Barreto - Em absoluto; 
Não disse tal coisa. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
E' o que está escrito. 

O Sr. Plinio Barreto - Não disse 
.isso; tenha V. Ex.~ a bondade de ver 
.no meu discurso. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Ouça V. Ex. a.: 

" Logo depois do golpe de 31 ..• '' 
O Sr. Plínio Barreto - Isto pode 

:estar no meu discurso, mas não foi 
<> que afirmei. Deve estar ·na parte 
.anexa. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Mas V. Ex. a esposou os argumentos 
contidos no documento que ane:xou 
.ao seu discurso. · 

V árias Srs. R4,presen~anta - Oh! 
O Sr. Plínio Barreto- Vê V. Ex.•, 

'POis, que não está. no -meu discurso, 
mas no parecer qtte aneXei. Espero 
.que V. Ex_a assinale essa clrcunstân- ' 
ci.a.. 

O SR. GURGEL DO AMARAL
.Lamento que V. Ex. a - haja juntado 
.aquele parecer ao seu disCurso, as
zumindo, assim, inteira responsabili
dade ·por ter dado veiculo aos seus 
-conceitos. 

0 Sr. Plínio BaTTetO - Não con
-cordo com V. Ex..•. qua.nto à oon
clusão. 

O SR. GURGEL DO AMARAL
Lamento ainda que V. Ex. a . vetlha 
.agora dizer que os conceitos não são 
.se~, f~omdo . à responsabilidade .do 

que veiculou e !êz inserir na. a ta dos . 
trabalhos. - ~ . 

O Sr. Plí'Tlio Barreto - V. Ex.• não _. 
estã argumentando com propriedade. 

o ·sR. GURGEL D -OAMARAL- . 
Vou lêr: Pãg. 880 do "Diário da As-· 
sembléia" - · "Logo depois do golpe 
de l937. a.o serem instalados em São 
Paulo as primeiras Juntas .de Con
ciliação ·e Julgamento cria.Qa.s pel() 

·necreto n.0 22. 132, já citado, foram .. 
algumas delas entregues a elementos 

· declaradamente comunistas., E, mais 
adiante: "'Começou, então o regime 
da subversão da ordem juridlca. O ... 
ônus da prova cabia. sempre e em 
qualquer hipótese ao empregador". 
Ora maior inverdade não pode haver . . 
O art. 818 da Consolidacão das Leis do 
Trabalho dispõe: - : 

"A prova das alegações incum• 
be à. parte que as fizer . " 

Já o antigo Regulamento da Jus
tiça do Trabalho consignava a mesma 
coisa. Jamais, em que pese a opinião 
do douto causídico que V. Ex.a citou, 
jamais houve tal inversão do · ônus 
da prova. Comunista ou não, o certo 
é que na Justiça do Tra·balho sempre 
o ônus da prova coube à parte que 
fazia a alegação . 

O Sr. Plínio Barreto - Devia ser 
assim, mas, infelizmente, não é. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Sempre foi assim. 

O Sr. AZ·Derico Fraga - Na prática, 
não é assim. 

O SR. ·GURGEL DO AMARAL
Deixo de lado aspectos que não con
sidero relevantes, ·porque já demons .. 
trei que o advogado em que V. Ex. a 
se lóuvou, e.'"Tou também neste parti
cular. Mas convém prosseguir: Lê-se 
ainda a pã.gs. 880 - "Se o reci.a.mante 
não comparEcia à audiência. inicial, a. 
parte contrária não era absolvidà da. 
instância, com . ·o arquivamento do 
-processo". 

Mas a audiência seria sistemàtica- ; · 
mente adiada, até que o interessado 
apareeesse. (0 interessado, na hipó
tese ave.nta.da, é o empregado>. 

Todavia, o Sr. Deputado Plfnio 
Barreto não foi feliz na sua a.f.i.rn::la
tiva e, mais uma vez, se louvou mal : 
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nesse documento que juntou ao seu 
d.i.scurso. 

Estatísticas vel.haS e estatísticas 
fresquissimas da Divisão da Adminis

. tração Judiciâria do Conselho Nacio
nal: do T.ra·balho, provam o contrário. 

Em pe~entagens calculadas sõbre 
os totais de casos so1ucionados, V. EX
celência terá os seguintes dados: 
40% de casos conciliados; 20% jul
gados procedentes, 15% improcedentes 
e 25% arquivado·s. 
• O Sr. ·Plínio Barreto - Mas como 
se processa . essa conciliação? 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Mais adiante tratarei da conciliação. 
N-o momento, estou focalizando outro 

~speeto do assunto: o arqUivamento 
da reclamação com a conseqüente 
absolvição da instância. O número dós 
processos arquivados, a que faz refe
rência o documento, é avultado. Ja
mais se deixou de arquivar um pro
cesso dentro das determinações e.~
tritas da lei, quan<lo o· empregado 
abandona a sua reclamação. 

V. Ex.a não conhecendo a · Justiça. 
· do Trabalho. se louvou mal. 

O Sr. _PLínio Barreto - Conheço-a. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
O ca lisidico que lhe deu essas infor
mações errou, não sei se maliciosa
mente, e V . Ex. a. veiculou essas falsi
dades e êsses erros . . 

O Sr. Plinio Barreto - Peroão. Não 
me louvei apenas no que disse o ad
vogal(io, mas, também, naquilo que 
conheço pessoallnente da. J'ustiça do 
Tra:balho. 

O Sr. Nestor Duarte - O Dr. Plinio 
Barreto é advogado militante. · 

O SR. ·GURGEL DO AMARAL
].[as, ao que parece, não conhece o fôro 
trabalhista. 

O Sr. N estar Duarte - Conhece. 
~ 1llll mestre. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Então é mais grave .e ina.is lamentável. 
Mas, Senhores Constituintes. a páginas 
881, há mais: 

uPor observação pessoal, pode
mos afinna.r que boa percentagem 
das reclamações não s e r i a aco
lhida. se se suprimisse da Con
solidação das Leis do 'l'rS,balho o 

art. 764. Diz. o dispositivo em 
apreço: ·· 

"Os dissídios individuaiS ou co
letivos submetidos à apreciação da 
Justiça do Trabalho serao sempre 
sujeitos à conciliação . .., (0 grifo 
é do documento.) 

Ora, a melhor critica que se poderia. 
fazer a essa. afirmativo. ~e encontra 
num aparte brilhante, num-~.apatl~L. 
sobretudo consciencioso que à. · Vossa 
Excelência deu o ilustre Deputado Ju
randir Pires Ferreira. 

Tirar à. Justiça. do Trabalho êsse 
caráter concilia tório é - como disse 
aquêle parlamentar ... 

O Sr. Plinio Barreto- Perdão. Não 
lhe quero tiia~sse carã.~. 

O SR. GURGEL- Do···AMARAL _ 
. . . tirar-lhe a finalidade· principat:' · 
- a conciliação dos interêsses dentro 
de uma justiça mais humana do que 
formal. 

Responda V. Ex. a. ao seu ilustrado 
colega da UDN e não a mim. 

O Sr. Plinio Barreto - Não entrei 
no exame da le~slação do trabalho. 

Tratei aJpenas da organização dos 
tribunais do trabalho. V. Ex. a. não 
queira atribuir-me coisas que eu não 
disse. 

O SR. GURGEL DO AM..-\RAL ..:-. 
Além disSo, pergunto: não falariam 
bem alto as estatísticas? 40% de con
ciliações! 

Se essas conciliações não .se fisessem 
com agrado de todos - e isso se vem 
.verificando desde 1932. - não haveria 
grita geral? As classes patronais e os 
empregados não se teriam insurgido? 
Peço a V. Ex.a.. que o~ça, principal ... 
mente, _o bom senso. 

O Sr. Plínio Ba.TTetO - V. Ex,& estâ 
falando sôbre assunto a cuj~ respeiro 
todo mundo está de a e õ r d o • Não 
éomba to o processo ·da Justiça do Tra.
balh<l, mas a sua organiZação. 

O SR. GURGEL DO AMARAL
O aparte de V. Ex ... vem a propósito. 
Vou aboniar a. parte referente à ~r
ganização. 

Em todo o seu di s <: u r s o e Il;) 
documento a êle anexado Vossa EX...;. 
celência ataea o sistema paritário. 
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O Sr. Plínio Barreto - Organização 
da justiça do tr2.balho; · não o pro
cesso. Uma coisa. na.da tem a ver 
com a outra . 

O SR. GURGEL DO · AMARAL -
Acreditei que V. Ex. a. não fôsse es
pecialista na matéria e p2nsei que 
não tivesse e~'"Periêticia do !ôro tra
balhista. Aceitando, porém, o apar
te do llustre deputado Nestor Duarte, 
sou obr.gado a crer que V. Ex. a, como 

·.conhecedor do assunto só se mam
festou dessa forma, combatendo o 
sistema paritário, com o intuito de 
afastar a participação das· classes nas 
decisões trabalhistas. 

O Sr. Plínio Barreto Protesto 
contra a insinuação. 

O SR. GURGEL · DO AMA-
RAL - · O que se vê, pela dou
tr.:.na brasileira e estrangeira e pela 
experiência dos tribunais do BrasU e 
de outros paises é justamente o con
trário. A opinião é quase unâmme, 
quase sem discrepância, no sent1áo 
de que a ·excelência da justiça pari
tária, para dirimir as controvérsias do 
trabalho, está fora de dúvida. 

O Sr. Nestor Duarte - sou contra 
a organização paritária. da justl~
Reputo-a um contrasenso desde }Ue 
justiça é, por excelência, imparcia
lidade. 

O SR. GURGEL DO AMARAL ...:.. 
Não hã de ser dos empregados a par
ciai.:dade, lastimo, sinceramente, que 
neste momento V. Ex.a, que afirma 
ter experiência do fôro trabalhlsta. 
esteja insultando os vogais dos em
pregados, porque atribuir parcialida.
de ao juiz é um insulto e não se pode 
consentir que os vogais trabalhistas, 
os representantes dos empregados, se
jam tachados de · parciais. 

O Sr. Nestor Dua:rte - Pergunto 
a V. 'Ex.3 se não é aberrante do sen
so juri~co uma justiça que se com
põe de representantes de empregados 
e representantes de empregadores. A 
justiça estã acima do empregado e do 
empregador, porque é neutra. 

O SR. GURGEL DO AMARAL 
- v. Ex.• não conhece a natureza 
dos dissídios trabalhistas, porque, se 
conhecesse, não . estaria fazendo es-

sas afirmativas. (Trocam-se inúme
ros apartes) • 

O SR. PRESIDENTE (Ftazendh 
soar os tímpanos) - Atenção! EStá 
com a palavra o Sr. Gurgel do Ama• 
ral. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Sr. Presidente, peço a V. Ex. a que . 
me assegure a palavra, porque dese
jo prosseguir, citando as páginas ~67 
e 868. em que o Sr. Plínio Barreto 
diz o seguinte: 

O Sr. Nestor Duarte - Quem diz? 
~ o Sr. Plinio Barreto ou o documen
to? 

O SR. GuRGEL DO .AJ.V.L.ARAL -
lt o Sr. Plln.io Barreto a páginas 867 
e 868, no ccr'!)o principal de seu àis
curs;o e, não, na pa:i:te .anexa 

"Como VV. EExs. viram, para. 
.-.-ustentar meu modo de ·ver, não 
esto-u apelando para autores nem 
buscando a citação de juristas e 
doutores. Estou apenas me ba
seando na observação 1os fatos, 
fazer.do a critica experi..mentav•. 

Linhas atrás, S. Excia. havia dito 
que se desint..eressava. da experiênda 
estrangeira e das teorias alienigell3S. 

o Sr Plinio Barreto .. - Exatamen
te. Sou contrário a tôdas as ideolo
gias alienígen:\S. 

O SR. GURGEL DO AMARAf.J -
Quando li êste tópico de seu ctiscur
so, e o documento que o a.c ,mpanha, 
pensei que S. Excia. não tivesse experi .. 
ência do fõro trabalhista e não fós
se especialista na matérie. 
_ Agora, lastimo ser obrigad::> a fazer 
uma réplica direta, frontal, às ;::>ala
vras de S. Excia., diante da:s afirma .. 
tivas em contrário. 

A experiência de s. Exci.a., quanto 
ao Brasil, está. errada. Falhou na 
observação dos fatos, como também 
falhou na teoria Está demonstrado, 
pela prãtic?., que, quando as decisões 
das juntas erain revistas pela justiça. 
ordinária, esta freqüen~.nte apli
cava mal o direito ... 

O Sr. Plinio Barreto - ~ engano 
de V. Excia. 



O SR. GURGEL DO AMARAL -
• . . e quase sempre :em detrimento 
dos interêsses ·do trabalhador. 

O' Sr. Plinio Barreto - A paritá
ria. é pior do que a comum. < Tro
cam-se numerosos apartes.) 

O SR. GURGEL DO AMA-~ -
Teõrica.mente, · o Sr. Deputado Pli
nio Barreto, em que pese a. sua cul
~ jurídica, que todos reconhece
mos, errou: como errou o Pro!essor 

· Nestor Duarte. apesar também de sua. 
grande cultura juridica. o que disse 
S. Excia. revela apenas o desconhe-

. cimento da natureza mesma dos dis
sídios do trabalho. Os dissídios do 
trabalho não são anenas dissídios ju
rídicos. Existe uma-infinidade de diS-· 
sidios do trabalho que· são de índo
le estritamente econômica, -e êstes · -
é preciso que se diga - são os de 
maior relevância social. 

O Sr. Plínio Barreto ....:... NingUém 
contesta. isso. 

O SR. GURGEL DO .AMARAL 
E por isso é que cs tratadistas, os 
estudiosos do assunto, mâ.u grada a 
opinião de VV. Ex.a, que se manifes
ta.ra.m em contrário, afirmam que a 
justiça do ·trabalho, para. sua. e1lC1-
ência social, · deve ser composta tam
bém de elementos que representem 
as classes em dissidio . . 

O Sr. Nestor Duarte - V. - EL:~. -é 
técnico em leis trabalhistas .. em direi
to operário ? -

O SR. GURGEL DO AMARAL
N'"ao sustento que sou técnico. Co
nheço. alguma cousa, posso afirmar a 
v. Ex."'. 

O Sr. Nestor Duarte - Esta sua 
especialidade, V. Ex.a a ad(luiriu. por 
ser representante de al~ classe ? -

O SR. GURGEL DO AMARAL -
- Adquiri essa. experiência. pelo estudo ..• 

O Sr. Nestcn-: Duarte - Ah! pelo 
estudo ..• 

O · SR. GURGEL DO .AMARAL __:. 
. . . que procurei fazer o mais acura
-da.mente que _me foi posivel. 
· · Mas o que desconhece o meu co-
1ep. é que tenho experiência prática. 

do assllD.tO, POl'Q.Ue ·meu convi~o é 
no seio dos . trabalha.dores e em COD.
f;a(:to também com as- classes patro- ' 
nais. E mais me tem valido a pxática. 
do que a teoria. <Trocam-se nu~o
~os apartes). 

O SR. ·PRESIDEN'l~ - Atenção ! 
Faço wn apêlo aos-Srs. Representan
tes. A discussão, assim. não pode con
tinuar. Se o orador não permitir 
apartes, a Mesa tem o dever de ga
rantir-lhe a palavra. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Prossigo, Sr. Presidente .•• 

O Sr. Monteiro de Castro -:-v. Ex.• 
permite um aparte? --- -- --··-

_. O SR. GURGEL DO AMARAL -
.Pois não. 

O Sr. Monteiro de -Castro - Quere 
declarar a v. Ex. a. que · milito também. 
na a.·d:vocacia. trabalhista~ por isso~ 
_posso afirmar que todas as decisõe." 
da justiça ~o ~o - e qua~G 
faço esta. a.firmativs. .me-b~eio-na.~~- __ 
tiça do trabalho em Belo Horizonte -
tiveram como resultado a vitória. da 
tese do presidente dá junta, que é 
sempre um juiz técnico. , Isto signj.fi-
ca. que os vogais estiveram ao lado do 
presidente; quase nun~a particip~Dl 

·das decisões da. junta. e, qtiándo o fi
zeram7 isso se verificou · em percente.-. 
gem mjnjma. 

' O SR.. GURGEL DO AMARAL -
O aparte de V. Ex. a foi, de fato, alte.
mente esclarecedor e abona. integml
mente a minha tese, apesar de ter sido 
dado ~om intuito de contestá-Ia. 

O que dizem os es~diosos é precisa
mente isto: que os vogais funcionam 
como verdadeiros , assessores do presi
dente da junte., assessores daqueles que 
são técnicos. esclarecendo os aspecto& 
de fato das questões. 

o _Sr. Nestor Dua_rte - Juiz asses
sor, não conheço. · 

. O SR. GURGEL DO .AliURAL
~ mera. questão ele denominação. T. 
Ex.a é que está dando essa denomina
ção ao vogal representz.nte de classe 
das partes em litigio. 
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<Trocam-se numerosos apartes. O 
3r. Presidente jaz soar derno'ra4amen
'le 03 tfmpano3) • 

O . argumento do nobre colega vem 
em a;bono completo da. orioentação 
paritária ~ organização da justiça 
do traJba.l:ho. Agradeço a col1llboração 
de S. Ex.a, que estã de · acôrdo com 
a matéria. que . sustento - a tese 
pa.ritá.iria. <Trocam-se numerosos 
apartes.> 

O SR. P!R.'ESlJDEN?ItE - Atenção! 
A ·sessão não poderá continu.a.-r por 
eSsa. forma.. Peço aos Srs. Represen
ta.n:tes que permitam ao orador pros-

. aeguir eni seu discmso. · 

O SR. GURG-EL DO AMARAL 
- O que a experiência revela é que 
os juizes ordinári<>s aJfeitos à apli:.. . 
ea.ção do. diràto comum, cujOG prin
efpíos são tota.lmente · dirersos da
ffCeles que formam o direito SOC1al
tr.albal!bis-ta. ••• 

O Sr. Nestor Duarte V<lSSa 
Excelência. me dispen.sa. um aparte? 
Devo afirmar a V. Ex. a: QU/e nesta · 
maJtéria de justiça. do trB.tbs.lho, o 
meu ponto de vista. é que deve ser 

· feita, orga.nizada. e entregue a.o téc
mco, que é o Juiz. 

O SR. GUiRJGEL DO A.MiAJRAL 
- O técnico não deixa de f·'llilclona.r 
ne Justiça do 'rimlbal:ho como está 
orga.njza;da.-são 0s juristas estralihos · 
às classes. Mas,· o que -não é 
-possivel, é que os juízes que a:plicam 
o . direito comum continuem a per
petTBII" os m-esmos erras qtre p!'31tica
ram no tempo em que a.s decisões 
trabalhistas era.m revistas pela Jus
tiça ordiná.Tia.. CTroca.m-se apartes; 
o Sr. Presiderz:U reclama atenção.) 

O . SR,. GURGEI. - DO A.M:ARAL 
- Nã.o é possflvel · que os juízes, que· 
&plieam o direito comum, continuem 
a. perpetra.r os mesmos em-os que 
perpetr'a,'Vam ~ tempo em que as 
decisões · tTa.balhistas eram revistas 
pela justiça ordiná.ria., po.rque o que 
se tem ver~icado no mtmdo todo, 
inclusive n<1 Brasil, é -:n.e os j-w:z,es 
ooditná.rios não estio su:ticientemente 
penetrados do espf:rito da. legislação 

· .tralballbista.. 

O Sr. Nestor D7.uJrte - O nobre 
orador dá. licença para um aparte? 

Ma.s a. a.tua.l experiênci-a. da jUdica
tura. traiba.libista. per;oiite, principal
mente, escolhlerem-se juizes t:r'alba.-

. lhi.sta.s qu-e· sejam técnicos na. arte 
de jul~, no decidir, con:forme êsse 
direito novo. E' o que d-esejamos, 
porq.Ue é um prtn.cipio l.lDivel'sal .o.e 
orga..niização da ·Ju,s.tiça.. 

O SR. GU:RGEL DO AMARAL 
- A abjeção fundamental à r.ese 
susten~a.da por . V. Ex. a, eu a · aflorei) 
e agora pretendo referk-me a ela. 
com mais clareza. 

Nos dissidios ·do traibalho em-toem 
as chamadas se-h :tenças coletivas. pro
feridas g.eralmen,te, paxa. evitaa- gre
ves e "lock . outs" e rel:atív.as qu.ase 
sempre a dissídios de natua-eza não 
jurfdica. e, sim, de na.tmeza estrit&
mente econômica.. 

Todos os conhecedores do assunto, 
quer na. prática, quer em . teo:-ía., são 
acordes em que o juiz tog·ado estaria 
em situação forçada, deslocado, pois 
qu-e aí urge aplicar mais v critério da. 
eqüidade, m-edir as conseqüências . 
socio-econômicas e, mesmo por qae 
não dizer, politicas da decisão, de 
forma a não concorrer para aumentar 
os qesajusta.mentos sociais, mister s~ 
tomando um mergulho profundo no 
meio profissional e econômico onde se 
agitam as pmes em dissídio. 

o Sr. Nestor Diutrte - o J:lobre 
orador me perdoe, mas não estou en
tendend-o a. distinção qu-e faz entre 
-di.ssidio econômico t: ju:ridioo, cria.ndo 
entre ambos elementos de cont:ras.te, 
de antagonismo. 

O SR. GURGEL DO AMARAL
Se V. -Ex.&, como confessa. é um es-. 
pecia.lista na. matéria., a. distinção :;e 
torna. ·d~·ecessária, pois se tr&ta. de 
ponto ele!Ilentar de direito traba.ll:ústa. 

O Sr. Nestor Duarte- É·por ser um 
especialista que digo a v. Ex.8 que 
não estou entendendo a. distinção 
feita. Se me permiti:r aparte tna.i& 
longo, acrescentarei que as · normas 
juridica.s ora têm conteúdo político., 
-ora. religioso, ora econômico. _Se 
V. Ex.a afirma que as leis traballli&
tas são, por excelência. um coDj'll!D:to 
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de n-ormas jurídicas, d-e conteúdo eero
nômico, começo a. entender-lhe a lin
guagem, porque sou um especialista.. 

O SR.· GURGEL DO AMARAL -
O nobre colega terminou· seu aparte? 
O tempo · é poueo. 

Vou, porém, responder a V. Ex.a 
com exemplos pam en·curtar digr-essões 
que se poderiam fazer em tôrno do 
assunto_ 

Quand-o se tra-ta de dissídio em 
tôrn.o de condições doe <.-ontrato cole
tlvo de traballio. teremos um dissídio 
coletivo, de natureza jur1d1ca.;· quanG.o 
se cogita de aumento .de salário, 
pura. e simplesmente, imposta por 
uma situ:ação d-e crise, teremos 'Uil1 
dissídio de caráter estrit2.mente eco
nômico. Um é d-e natureza jurídica. 
e outro de natureza ecanômica. 

Tenho d-e repetir o ex-emplo ou ficou 
bem claro? 

O Sr. Nestor Duarte - V .- Ex.a dis
. tingue os dissfüios pela sua n·at~ 
juxídi-ca e econômi-ca? · 

O SR.. GURGEL DO AMARAL -
De fato existe a distinção; e. nesse 
ponto, acompanho a . opinião. dos es
tudiosos da matéria no Bras:l, no Mé
xico e em outros países. 
. O Sr. Nestor Duarte- Peço a aten
ção do nobre orador para o seguinte: 
quando um dissídio econômico é le
vado a instância judiciârla e para 
sua solução se invoca um- norma ju
rídica, enquadra-se o fato econômico 
dentro da norma. juridica. resolven
do-se, pois, juridicamente, o dissidio 
econômico. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Af é que está o equívoco de V. Ex&. A 
'natureza do dissídio coletivo é, às vê
zes, puramente econômica. 

o . Sr. Nestor Duarte - Não existe 
essa distinção a. que V. Ex.• se re
fere. 

O SR. GUR.GEL DO AMARAL -
ra.o ·existe no ponto de vist. . de Vossa 
Excelência; . mas entre V. ex. a. que 
sustenta uma opinião singular. e os 
estudiosos da ma.térià, fico .:om êstes. 
V. Ex. a persiste no êrro por falta de 
coriheclmento especializado • io assun
to. Se v. Ex.· me trouxer exemplo, 

uma citação em apôio da sua opinião, 
dar-me-ei por vencido. (Trocam~se 
apa.rtes> 

O SR. PRESIDENTE - <Faze?:c!o 
soar os tímpanos) - Peç.o 1:1. atenção 
dos nobres representantes, a fim de 
que o orador possa continuar suas 
considerações. 

O SR. GURGEL DO AMA&AL
Sr. Presidente, lamento ter encontra-
do tantas dificuldades em '1-azer esta 
réplica. Nunca vi maior empenhoexn ·- -·· 
se defender um documento anexado 
a. um discurso e cUjo lJnico valor e,. 
in totum, prejudicar, evidente e cla
ramente, os cliTeitos dos traballla
dores! 

O Sr~ Plinio Barreto- Nesse ponto 
protesto contra a interpretação errada 
que V . Ex. a está-q.uer.e_ndo dar ao meu 
discurso. ------· ·- ··- ·· ·-···----· 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Sinto que o Sr. Plinio Barreto 
também não quisesse se valer da · ex
periência estrangeira. 

O Sr. Plinio Barreto - '? advogado 
que citei, além de muito distinto, é 
grande conhecedor do assunto. 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
P. experiência estrangeira· está a.dmi
ràvelmente resumida nas · conclusões 
a. que chegou o 41Bureau Internacio
nal do Trabalho" exami-nando os re-

. latórios das diversas nações que res
ponderam ·a seus qUf>..stionários. 

Essas conclusões se encontram .as 
págs. 53 a 57 da publicação intitula
da: "Les tribuneaux du travail',_ É ... 
tude internationale des systêmes ju
diciaires en viguer pour le reglement 
des conflit du travail". - Geneve 1938. 

Ei-las ém· citação textual: (Lê) : . 

"Convém lembrar que os dife.;.. 
rentes sistemas de jurisdição do · tra
balho têm o objetivo de remediar 
certos inconvenientes da administra
ção da Justiça pelos ~bunais o:.-di
llários". 

Um dos traço~ diferenciadores da 
j~ção do t _· ,balbo é a importân
cia ·que atribuem à tentativa. de con-
ciliação". · 

"Pinalmente, o que constitui o 
gra.nde mé..1'Í.to dos tribunais es-



J]eciais para • dirimir diSsidi'os ·de 
trabalho, é o fato de que em to
dos os paises . e sob. todos os sis
temas, as partes em litígio são 
julgadas por seus pares. Assim, 
em quase todos os casos. ·as tri
bunais de trabalho se compõem 
<ie número igual de representan
tes dos empregadores c dos em
pregados, nomeados por indica
ção de suas organizações profis
sio-nais respectivas, e de um pre
sidente escolhido entTe êsses re
presentantes ou designado dire
tamente pelas autoridades admi
nistrativas". 

Mas, ainda hâ mais: 
· "A experiência de uma jurisdi
ção permanente de trabalho coe:
xistindo com a jurisdição ordiná
ria se tem procuradC> desde muitas 
décadas e se verifica qu~ a idéia 
ganhou terreno constantemente. 
Atualmente, 23 países possuem 
jurisdição do t r a b alh o. A 
história mostra que nenhum pais, 
depois de ter feito a expe~iência 
de jurisdição do traba]Jlo, a ela 
renunciou". 

Verifica-se, portanto, que a acusação 
féita ·à Justiça do Trabalho não i;em 
nenhuma proced~cia. Os memb-ros 
da .J.ustiça do "''rabalho no Brasil. 
tanto . os juristas co'rl;lponentes às.s 
Junt~ de Conc~ç~o e Julgam_ento, 
como · os · das mstânctas supeno":es, 
bem como os vogais dos emprega
Cios e empregadores têm cumprido 
o seu dever. . A estatística. que 
li, as percentagens a que me referi 
denota:n bem a assertiva que ora faço. 

:S d: lamentar que no ã.mago do r.lo
cum.ento que · v. Ex. a~ Sr. Deputado 
Plin.io Barreto, fez inserir nos anais 
.desta Casa, se contenham e se vei
-culem as maiores calúnias e os i:lsul
tos mais pesados ao tl'abalhador bra
sileiro e aos .seus sindicatos. Eu o 
documento, com a leitura. que vou. 
fazer. 

O Sr. Plinio Barreto - Não há c~
lúnia. Onde está. a calúnia? 

' O SR. GURGEL DO AMARAL -
~Para agravar a. situação. o empre
gado - estã dito ~o pseudo documento 

anexo ao discurso de V . . Ex.a -come
çou a abusar da. lei, esqueceu-se . dos 
seus deveres, para só adorar os direitos 
que, dia a dia, lhe caiam do Céu. A 
mudança. foi brusca de mais. Tonteou 
c trabalhador, inebriou-o.'' 

Ma.s, quanto de engano existe ntsso1 
o trabalhador nunca estêve inebriado. 
O trabalhador brasileiro, quando pro~ 
cuxa seu direito - essa a experíênc:~ 
do fôro trabalhista - é porque estã. 
cheio, tem c:3.rraà.as de razão. 

o Sr. Plínio BaNeto - Nem sempre. 

O SR. GURGEL ' DC AMARAL -
A e}w-periência diz precisamente o con
trário: êsse indice de questões que são 
resolvidas contra o empregado, Jul
gando-se improcedentes suas reclama
ções, é encontrado, justamente por
que o ônus da prova ao contrárto do 
que diz V. Ex. a, cabe a quem ale~a, 
E: nem. sempre o empregado pode. pro
var que está com a razão e consegue 
fazer valer seus direitos. V. Ex. a. pa
rece que, ao contrár1o do que disse 
inicialmente, está. esposando essa 
acusação. Neste caso, eu declar~ a 

'V.. Ex. a. que mister se faz que, desta · 
tribuna, se desagrave o trabalhador 
nacional. 

Ainda in~'is: diz V. Ex.3 , ou melhcr, 
faz veicular V. Ex. a. esta calúnia ~on.;. 
tra as associações de classe dos tra
balhadores, contra os advogados ~~e 
defendem os trabalhadores na Justiça, 
do Trabalho e contra os próprios tra
balhadores. Eu vou lêr: 

"Mercê da fôrça de persuasiio 
das juntas, certos reclamante;j 
advogados e Sindicatos, · passaram 
a. apresentar reclamações <o gri-fG 
é do dqcumento) , tenda em vista. 
exclusivamente o. conciliação. 

Verdadeiras "clu:J,ntagesn foram 
e .ainda são apresentadas à Justiça 
do Trabalho, com a esperança. 
!mica de uma conciliação ... 

Os interessados reclamam. E• 
como quem joga barro à parede. 
Se gru.dar, grudou. Se não gru
dar narla se perde ... 

E' uma calúnia, Srs. Constituintes, 
assaca.da à face do trabalhador na
cional. Não há um trabalhador que 
vá. á Justiça do Trabalho como quem 
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: :::~ .joga.·- barro à · parede~ nem há um 
. · :.· .tínico órgão da. Justiça do . 'n'abalho 
·. . que admita. uma extorsão, que pro

.. · 1>ície a. "cqantage•.' de quem quer que · 
· :~ seja. 

E• preciso que se repila s: afronta.. 
·..Et.. me admiro de que outros ilus
tres Representantes, pelo mero fato de 

- 1>ertencerem á. bancada do Sr Pli
nio :Sa.neto - a ba.nca.d.a. u<ienista -
'dêm apóio a essas calúnias, a. êsses 
insultos clirigidos ao trabalhador bra.;. 

_; sileiro. Ainda mais, diz S. Exa.: Clê) 

"Os Sindicatos arcam com· bôa. 
. parte no desmeredmento da Jus
tiça do Trabalho. Sem autori
dade e sem prestígio, ao invez de 
serem .educadores do operariado, 
tornaram-se joguetes seus". 

A acusação, a injúria é, assim di
reta aos trabalhadores. 

O ··que se afirma é que os tra- . 
.balha-dores fazem ' pressão . · sôbre 
os Sindicatos, para que êstes, a.tra_. 
vés, da Justiça qo Trabalho, pratiquem 

·. . · extorsões contra. os emprega.dores,-
"cha.ntage•• contra os patrões. 

_ . · V. Ex. a, Sr. Plínio Barreto, não sa
:. ~ , .. be o mal que fêz ao Bra.sU. De tod~ 
·:·~·:· . os recantos vêm surgindo os protes-
.... tOS. · . 
. .. O Sr . . Plínio Barreto - . Posso a.flr:. 

mar a. V. Ex. a que tambéz& tenho re
.-.. cebido apôio de inúmeros colegas, não 

· ~ s6 desta Capital, como de São Pau
:·· - ~.. lo. .. · 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
Os plutocratas de todo o Brasil já 

. .- ~- estão assanhados, como disse de inicio, 
' e procuram fazer pressão sôbre os po

, · deres públicos. Mas os sindicatos das 
~· . 

· classes trabalhist-as estão se movi-
-~ ·· mentando e os trabalhadores se ar-

>;_.: · tegimentando para que não se altere 
'~ -. , de frnuJ, en comõle a. Justiça do Tra

·::·~: balho; não se ·afastem seus r~- . 
-_; .-, · presentantes dos . · tribunais traba
., . lhistàs, não se;·m.odifique a legislaçãO 
.·. em detrimento de · seus 'direi-
·' tos e em prejuízo. de suas pessoas. 
~:- Jo.: . 
.;' . Estabeleceu-se a agitação, a eon
~~·; :- · fusão." A luta dos interesses antagô
:::~ - -~ . mcos. 
';:· . .. : .r .. · 
;.;-i.i . · · Tenho, parém, a certeza de que o 
~< : ·:· Sr. Presidente da República, em ab-
:-::· .. ··._. 

soluto, D.ão tomará. 'UlXla atitude con-!. 
tra os trabalhadores. A onda é gran
de, mas acredito que S. Ex. a · não 
modifique a Justiça do Trabalho nem 
a!tere sua. lei(L5lação ·em .prejuízo dos 
trabalha.-dore.S. .Foram os trabalhado
res que o elegeram e o Sr. General · 
Eurico Gaspar Dutra tem compromis
sos para com o seu eleitorado. 

c Sr. · ~onteiro de Castr~ - - Isso 6-
exploraçao. Isso ~ uma -~Tmi-tag.em...--- · 

O SR. GURGEL DO AMARAL -
V. Ex.3 parece que afina · pelo dia
pasão · do ilustre . a-dvogado de · São· 
Paulo que emitiu . o parecer anexado. 
a.o discurso do . Sr. Plínio Barreto. O· 
lnsulto é o único . argumento na boca 
de V. Ex. a . Discuto com i-déias, com · 
provJ.S, enquanto _que V. Ex. a só dis
cute com injú.rrã:S:-Iia~nto ....sinc:~ .... _. 
mente ter sido insurta.do por V. Ex.• 
porque conheço a tradição dos 'polí
ticos mineiros que se firmaram no
conceito pú:blico como homens de ca
pacidade intelectual, como homens se
renos', que. acima de tudo, colocam a. 
ética parlamentar ~ Lastimo que . V. 
Ex.a afine por êsse diapasão. Estou 
mais· satisfeito com a atitude . do ilus-
tre Deputado a que repliquei: porque 
S. Ex.•, pelo menos, manif€StoU. a 
certa. altúra, a. intenção de responsabi
lizar o advóga.do paulista que lhe forne-
ceu o parecer pelos illsul.tos e calúnias 
atirados contJ:a o trabalhador brasi
leiro e suas organizações sindicais . 

O Sr. Plínio Barreto - Perdão. 
Nunca fiz isso . 

O SR. GURGEL DO AMARAL ~ 
Só deploro que S. Ex.a tenha vei
cUlado tais insultos, tais calúnias, in
serindo-os nos Anais desta Casa. Ca.-· 
bia desagravar o - trabalhador na-
. cional. porque não podemos ·admitir 
se-. atirem aos 'principais fa.utores do · 
nosso progresso aleivosias, calúnias e 
insultos dêsse jaez. <Muito bem; mui
to bem. Pal'11UtS). ; 

O SR. PRESIDEN'VE ~ Está finda. 
a hora. do Expediente. Passa-se à 

Comparecem mais l:«t Senhores Re
presentantes: 



Partido Social Democrático 

.Acr~: 

Hugo . Carneiro. 

Amazonas: 

Alvaro Maia. 
Valdema.:r Pedrosa.. 
Pereira da Sil~Va. 

Pará: 

Magalhães Barata. 
Duarte de Oliveira. 
Lameira. Bi'btencourt. 
Carlos Nogueira. 

Maranhão: 

Clod<mtir Car<Loso. 
Vitorino Freir~. 
Luís Carvalho. 
José Neiva.. 
Afonso M-a.'bos. 

Pia ui: 

Renault Leite. 

Ceará: 

Mwcira · da Roclla.. 

Paraiba: 

Jilm.dui Carneiro. 
José Jofili. 

Pemam!buco: 

Novais Filho. 
Etelvino Lins. 
Oscar carnell"o. 
OSvaldo Lima. 
Oosta Pôr.to. 
Ulisses Lins. 
Ferreira Lima . 

. Barbosa. Lima. 
· P.essoa. Guerra. 

Alagoas: 

· Góis Monteiro. 
Medeiros Neto. 
José Ma.ria.. 

f?ergipe: 
Leite· Neto. 

' Bahia.: 

Pinto Aleixo. 
Lauro de Freitas. • 
Aloisio de Castro.· 

.• 

Vieinl. de Melo. 
Eunápio de Queiroz • 
Fróis da Mo ta. 

. Espirito Santo: 

Carlos Lindemberg. 
Alvazo Cas·telo. · 

' Distrito Federal: 

.J.onas Correia. 

Rio de Janeiro: 

Eduardo Duvivier. 
Pa ulç Fernand-es. · 
Getúlio. Moura. 
Heitor Collet. 
Brig:ido Tinoco. 
Miguel Couto. 

Minas Gerais: 

Benedito Valadares. 
Juscelino Kubitscheck. 
Bias Fortes. 
G~vo Capan~. 
Milton Prates. 

Sã,o Pa~o: 

Cirilo Júmor. 
Gofredo Teles. 
.AJl.tôni<> Feliciano. · 
Sampaio Vida.l: 

Goiás: 

Os.iado GoCói. 

Paraná: 

Femand<> FlorteS. "' 
Mtmll.oz de Melo. 
Aramis Atai de. 

Santa. oata.rine.: 

Ivo d'Aquino. 
.Orlando. Brasil. 
Robo..rto Grossembacher. 
Ha.ns Jo:Nian. 

Rio Grand~ do Sul: 

Ba.tista Luza.rdo. 

Uniác Democrtitica Na.cion4l 

Ma-""a.alhã.o: 

AntenaT Bogéia. 



Pia.ui: 

Erma.ragdo de Freitas . . 
Matias Olímpio. 
A~ Rocha. 

Ceará: 

Pl:ín.io P-ompeu. 
F-ernandes Távcra. 
Paulo Sarasa te . 
. Beni Carvalho. 
Ferna.nd~s Teles. 
Leão Sampaio. 

Rio G:rande do Nor.te: 

P.erreira de Soul:a. 
..à.luísio Alves. 

Paraíba: 

Voergniaud Wanderley. 
.João úrsulo. 
Emâni Sá til' o. 
.Fernand<> Nóbrega. 
Osmar Aquino. 

P.ernam.buco: 
lima Cavalcanti. 
.Alde Sampaio . 
..João Cleophas. 
Gilberto. Freire. 

A.l.agoas: 

l'Teitas ca valcan.ti. 

Bahia: 

Alicmal' Baleeiro. 

Distrito Federal: 

Jura.ndir Pires. 
I 

Rio de Janeiro: 

Rom§.o Júnior. 
José Leomil. 
Soares Filho. 

Minas Gerais: 

Gabriel Passos: 
.Milton Campos. 

. ·São Paulo: 

Paulo Nogueir$1.. 
Plínio Barreto. 
Aureliano Leite. 

Mato Grosso: 

.João Vilas·boa.s . 

.Agricola. de Barros. · 

•' 

Santa Catarina.: 

Tomás Fontes. 

Partido TrCLbCLlhista. Brasileiro 

Amazonas: 

Leopoldo Neves. 

Bahia: 

Luis Lago . 

Dis·trito Federal: 

.Benjamin Farah. 
Vargas Neto. 
Benicio Fontenele. 
Ba.eta N.eves . 
Antônio Silva. 

·Barreto Pinto. 

Minas Gerais: 

""'------

Leri Santos:----__ 
. -- ....... . . ·- · ' 

São Paulo: 

Guaraci Silveira.. 
Romeu Fiori . 

Partido Comunista ào B·rctsiZ 

Pernambuco: 

Gr-egôrio Be21e.tta. 
Agostinho Oliveira. 
Alcêci'o Coutinho. 

Distrito Fedeml: 

carlos Pr.es·teS. 
João Amazonas. 
Maurício Grabois. 

Rio de Jan.ei!'o: 

Clau<tino Silva. 

São· Pa uro: . 

Osvald-o Pacheco. 
Caíres de Brito. 

Rio Gre.nde dG Sui: 

Trifino COrreia. 

Partido Republicano 

Maranhão: 

LinO Machad-o. 
. . 

P.ernambueo :· 

Sou..sa. Leão. 
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Ser.gip.e: 

Durval Cruz. 
Amando Fontes. 

Minas Gerais: 

Be!'llardes Filho. 

Partido Popular Sindicalista. 

Pará: 

Deodoro Mendonça. 

Ceará: 

Stênio G.om-es. 
João Adcodato. 

Ba..hia: 

Teódulo ALbuquerque. 

Partido Democrata Cristão 

Pcrnnmbuco: 

Arrudn Câmara. 

Srío Paulo: 

Munu.:!l Vitor. 

Partido Republicano Progressista. 

Sllo Paulo: 

Campos Vergal. 

O SR. PL!NIO BARRETO Sr. 
Prcs~de·nte, peço a palavra, pela or
dem. 

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

O SR. PLíNIO B.ARR.ETO - (Pela 
ordem): -Sr. Presidente, Srs. Repre
sentautt:s, quero apenas esclarecer. al
guns pontos que não foram bem ex
postos pelo ilustre colega que aca.ba 
de ocupar a tribuna. . 

No discurso que S. Ex.a veio re
pllcnr. nA.o fiz, absolutamente, ca.I'ga 
<:on tra os trabalhadores nem p::L"ocurei, 
de modo algum, ãiminuir as ga.rantias 
Que conquistaram com a Justiça do 
Trabalho e com outras orovidências 
l~ga~. • 

O Sr. Nestor Duarte: - V. Ex.a. é 
um dos mais dignos trabalhadores in
telcetuo.1s. 

O Sr. Monteiro de · Castro: - V. 
Ex.• é um defensor do· homem, como 
provou. em 1937, com o seu primei-

ro artigo no "Jornal do Brasil" contra, 
o Estado Novo. 

O SR. Plin.TIO BARRETO: - Agra
decido a VV. EEx.a.. 

O que fiz e desejo fazer foi única e 
exclusivamente crítica à organização 
dos tribunais de trabalho. Pensava 
e continuo a pensar, e mesmo depois 
do discurso do nobre colega ainda i:>en
so, que essa justiça precisa tomar ou-. 
tra feição, que deve ser entr.P..gue a 
juízes togados, porque só os juizes to
gados estão acima dos interêsses de 
classes e só êles podem distribuir a. 
justiça como dev-e ser distribuida. 
<Muito bem.> 

Protesto, Srs. Representante:;, con-
_, tra a interpretação dad&. às minhas 

palavras e pela qual procurou o ilus
tre oradcr colocar-me em ant~gonis
mo com as classes tr21balhadoras do 
Brasil. 

O Sr. Luis Viana - Uma intel"pre
tação malévola e maliciosa: 

O Sr. Gurgel do Amaral - Folgo 
em ver V. Ex. a retificar. 

/ 

O SR. PLíNIO BARRETO - Nun
ca fui contrário aos interêsses legíti
mos do t:ra.balhador. Tôda a nu:nha. 
vida de jomaiista - · e não é curta. 
- é a demonstraçS.o categórica de que 
o trabalhador, o homem humilde, 
sempre encontrou em mim um defen
sor desmteress·ado de todos os seus di
reitos. 

Peço lice:n.ça também para protestar 
contra as expressões de que o nobre 
colega u.Sou em relação ao dopoimen
to que eu trouxe aqui. 
~e depoilnento é de uxn advogado 

que tem larga experiência dos assun
tos trabalhistas, chefe do.s serviço.s da. 
"Cia. Light and Powcr" de São Paulo. 
Diz o nobre deputado, que há nêsse 
depoimento. injúrias e calúnia.s. 

O Sr. Qu,rgel do Amaral - V. Ex.• 
SJCaba de eX?li~. 

O SR. PL!NIO BARRETO - Pars. 
quem havi~ eu de apelar, senão para. 
os homens que vivem na justiça do 
trabalho e que podem confirmar o que 
conheço por Drinha · experiência pes
soal. O nobre deputado declarou, re
pito. que havia nêsse depoimento ca
lÚllia.S contra os trabalhadores, os em-
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p:regadores e não sei mais quem. Pro
testo contra esta afirmação. O que 
aquêle advogado disse .é a expressão 
de fatos que tem observado. Se êsses 
fatos são criminosos e atentam con
tra a moral ou contra o Código P~
nal, culpa. não é do depoente. 

O Sr. Gu.rgel do Amaral - Resta 
que êle prove o que disse. 

O SR. PLlNIO BARRETO- V. Ex.a 
só poderia tachar de caluniosa. a ex
posição, se o depoente, chamado a. pro
vá-la, se recusasse, não apresentasse 

·provas, porque não existe ca:lúnia. sem 
prova da má fé ou da intenção de. 
prejudi~ lr e atribuir a. alguém um cri
me. 

Bem sei, Srs. Constituintes, - e o 
nobre ·col~ga declarou desta triblma, 
- que o meu discurso provocou repul
sa. no meio trabalhista. e em outros 
meios. 

O Sr. .Ru.i Santos - Isso é dema
gogia.. 

O SR. PL!NIO BA.RRETO - Nos
so Preside:n·te chegou a. receber tele
gramas de em'Pregadores nêsse senti- · 
do. Te:nho contra mim empregados 
e patrões, mas êsse é o destino . de 
quem fala. a v.erdade e tem coia.gem 
de apon-tar êttoo. Afinno e reafirmo~ 
desta tribuna., que desejo apenas -
e nêste momento estou ratificando -
dar · à justiça · do trabalho uma orga
nização que a coloque· à altUra da di_g
na. missão social que lhe cabe. Nãó 
quero faz,er demagogia nem me im
porto que outros a façam, usando de 
minhas palavras. Não sou político 
profissicmal. Não pretendo fazer car
reira no Parlamento e é ·bem possivel 
que, de . um i.nsta.nte para outro, dei
xe esta cadeira.. Quem me quer apre
sentar como iriimigo do trabalhador e 
do patrão não me faz justiça, mas 
quero que não me atribuam mtuitos 
que não tive e não dêem às minhas 
pa.l3.v:ra.s interpretações que elas não 
podem comportar. 

Esta a explicação que desejava dar. 
<M:u.ito bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. ALFREDO NEVES 
Peço a. pa.la.vra pela úl'dem, Senhor 

. Presiden~. 

O SR. PIRESiiDENTE - Tem a 
palavxa o . nobre :e.epresenta.nte. 

O SR.. ~ NIEVES 
(Pela ordem) -Sr. Presidente, nos 

.Primeilros dias das nossas sessões 
tive a. honra de apresenta.r requeri
mento à. M-esa, pedindo homena.gens 
para quatro parlamen~ flumi
n-enses, falecidos no interregno das 
sessões legisla-tivas. · 
~ requerimento não põd~_ ser 

votaJdo na hora. ào eXpediente e, -por-·- ·
isso, passou a figurar nas matérias 
pa.l:'a. a ordem do dia. 

Como os trabalhos em tomo de 
assuntos constituciona.is, e as ordens 
do dia. não têm podido ser votadas 
· integ:ralmente meu requerimento a.té 
hoje não pôde ser . votado, motivo 
por que venho -r.enoyá-lo visto : que 
assunto de tal natureza- não· -pode_ .. . 

. perder a oportunidade. 
O requerimeDito é o segui:n:te.: 

<~Requeiro que, na a.ta dos n<>S
sos tra.rba.llhos, sejam inser:tos vo
tos de pes8li' pelo passame-nto dos 
ex-parlamentares Alf.redo Augus
to GUimarães Ba.ker, FranciSco 
Chaves de Oliveira Botelho. Fe
liciano Pires de .Albreu Sod:ré E' 
Manuel de MatOs Duarte Sil-
va". 

Sr. Presidente, a. ev~ dos 
mortos ilustres, que deiXaram o nos
so convívio no interr~o ela reunião 
do Parla.Dlento, é, · não há dúvida. 
uma · just..a e patriótica. reverência. a 
homens públicos brs.sileiros que, de
v~ta.dos ao serviço da coletivi<iad~ 
a.m-a.ra.m e serviram o Brasil. 

A contín:uidooe na. vida. dos povos 
reflete o consta;rite aperleiçoa.mento 
das gerações, ca.d:a qual · com . a. sua. 
inissão própria e mais a de con
servar as virtudes e me~ol'a!r os 
defeitos d:s. gera.ção anterior. Ao 
contrário do que a:fir.Ina.va. o gênio 
rebela.do de Ingenieros, para quem 
".neda renasce das ciDZas" a ver-. , ' 
dade é que cada geração que morre 
transmite à que a sucede o legado 
imaterial de seus costumes e de suas 
emOÇÕeS, de suas idéia.s e de seus 
sentimentos, que !orsm . o tecido 
subjetivo e mais sutil da civilização 
de um povo. AJém. àissa, não s~ 
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pode reeusar a insfluência decisiva. 
. <zUe exeroem os llomens públicos, 

pela. sua. atuação e I>elo s-eu exem
plo, DJa formação espiritual dos po
vos, em cuja. tradição êles s~brevi
vem, im~rtalizados, pela beleza dos 
gestos ou pela. grandeza. das atitudes 
ou pelo esplendor das realizações. 
Assim, nesse trifbuto que p:-estamos 
aos nossos mortos, não vai apenas 
o sentido atfetivo da. n<>ssa. home-
nagem e do nosso respeito, mas 
também a · imperiosa necessidade de 
~a.lta.r as suas Virtudes e os seus 
e~emplos, :prur.a o culto das n<>v.as 
gerações, a fim de que tais virtudes 
e exemplos, conhecidos e difundidos, 
<:<>nsuibsta.nclem a. seiva espiritual da 
nos...~ evolução. .. 

E' com êsse objetivo .que ven:h.o 
rever~iar, perante esta Assemblêia., 
quatro ex-presiden-tes _do. Estado . ~o 
Rio f-alecidos após a última. reUillao 
do • ParlameDJto, onde também atu':l.
r.am com sabedoria. e patriotismo. 
Refiro-me aos Srs. Alfredo Baker, 
Oliveira Botelho, Feliciano Sodré e 
Manuel Duarte, cujo desaparecimen
to os fluminenses deploram. 

Alfredo Augusto Guimarães Baker 
foi o sexto presidente do regime re
pub~ano, no Estado do Rio de Jru.1ei
ro, exercendo o mandato de 1906 a 
1910. ··o· seu govêmo, que foi agit ado 
pelas mais violentas tempestades po
liticas que sacudi:ram a velha. Provin-. 
cia., veiu revelar o temperamento com
bativo e iorte ·do estadista, que en-
frentou nobremente, com lealdade e 
!irmesa., . os ataques apaixonados da 
oposição. Iniciado apenas o seu govêr
no, teve de :fazer face, desde logo, a 
uma. grànde cisão no partido que o 
elegera. Alguns de seus antigos cor
religionários romperam cotn o ;l!'e
sidente, e, apoiaãos no chefe do Par
tido; o saudoso Nilo Peçanha, então 
vice-presidente da 'Repúbli-ca, move
ram-lhe atroz campanha, ora tentan
do reduzir-lhe o mandato, ora prom~J
vendo a nulidade dos seus atos de go-· 
vêmo, ora ferindo-o com as armas d.a. 
mais causticante linguagem parlamen
tar. Morto Afonso Pena e in-vestido 
Nilo Peç3.nha na presidência da Re
pública. a opoSição a Alfredo Baker 

tomou alento. amparada na. própria. 
fôrça federal. O politico fluminense 
não recuou porém, na. sua disposlçãe> 
va.ro.ni.l de preservar a honra do car
go e a autoridade d-t:> seu govêmo. Os 
seus telegramas de protesto dirigidos 
a todas as autoridades da Rep-ública. 
e a todos os Governadores das unidl!l
des federativas, são docum-entos de · 
alto valor . histórico. Como resultado 
dessa campanha. inaugurou-se, no Es .. 
tado do Rio, o perigoso recurso poli- · 
tico das dualidades de assembléias e 
de presidentes, algumas vezes repeti
do _posteriormente. Afastado do po
der, apesar de várias decisões favorá· 
vei.s do Supremo . Tribunal Federal, 
Alf~edo Baker nunca se retirou da lu
ta, enfrentando-a com decisão, cora
gem e patriotismo. Apesar das arden
tes competições partidárias que ma
nietaram o seu trabalho administrati
vo, o seu govêmo foi fecundo em rea
lizações, deixá.ndo uma obra útil ao 
progresso da terra flu..'TD.inense. Repre
sentante do Estado na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal, na. 
última legislatura, a sua atuação par
lamentar foi sempre comedida e pa
triótica. 

Sucedeu-lhe nc govêrno o Dr. :Fran
-cisco Chaves de Oliveira Botelho, que 
teve a mais destacada atuação na vido. 
pública do País. .. 

Presidente do Estado, no quattiênio 
de 1910-1914, o seu govêrno dec(irreu 
tranquila.mente até quando se =agitou 
da sua sucessão, que ficou assinala
da. nos anais da política fluminense 
pela originll.lidade com que se ultünou. 

Novamente cindido o Partido Re
publicano Fluminense pelas divergên
cias em tôrno do cs.ndidato, por isso 
que fôra escolhido o então tene::1te Fe
liciano Sodré que ocupava com gran
de operosidade o cargo de prefeir.o de 
Niterói, Nilo Peçanha se opoz a essa. 
indicação ,candidatando-se também 
á mais alta. magistratura do Estado. 
Agitou-se a vida politica fluniinen-

. se. O pleito presidencial, que se reali
zou conjun~ente pera a renovação 
da. Assembléia, foi dos mais móviman
tados. Nova dualidade de Assembléia, 
dois presidentes reeonhecidos. e, afi
ial a intervenção do Supremo Tribu
nal Federal que, numa ordem de 7z.a-
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beas-corpus permitiu que o Sr. Nilo 
Peçanha assumisse o govêmo até que 
o Congresso Federal dissesse sôbre 
qual das duas assembléias estadu~is 
era -a legal. E Nilo Peçanha só ·não 
concluiu o qua.triênio por ter s1do 
chamado a colaborar no govêmo 
Wencesláu Braz. No ostracismo, Oli
veira Botelho continuou perseverante
mente a: sua atuação política até 1924, 
quando, com Manuel Duarte e Felicia
no Sodl'é, retomou a situação esta
dual. 

Deputado Estadual e representante 
na Câmara Federal, em diversas le
gislaturas, foi lider da bancada flu
minense na legislatura de 1924-1927. 
Neste pôsto foi buscá-lo o presidente 
Washington LUis para confiar-lhe 
o Ministério . da Fazenda. Em to
dos os postos que exerceu, no g0-
vêmo ou no Poder Legislativo, o 

· Dr. Oliveira Botelho deixou a sua pas
sagem assina,lada por · fecundas rea
lizações a que davam realce o seu 
carãter austero e retilíneo . O Es
tado, especialmente, muito lucrou com 
a sua gestão, que se destaca. sobre-

. tudo, pela utilidade das obras que 
·edifico'l!. Data do seu govêrno a cons
trução dos edifícios da Assembléia 
Legislativa, do Palácio da Justiça. da 
Polícia CS:vil e do Instituto de Educa
çãtJ, sendo inúmeros os prédios esco":" 
lares que tambéz;n fez eclltics.r no m:.. 
terior . . 

Deve-lhe a tel"''a fluminense os mais 
relevantes ·serviços e um magnífico 
exemplo de probidade e desprendi
mento pessoal no exercicio da função 
pública. 

.Feliciano Pires de Abreu Sodré, es
pírito vibrante. dominado pelo mais 
generoso idealisi:lo, servido por lu
Jninosa inteligência e grande cultura 
técnica, f oi ardoroso político n.a. opo
sição, podendo dizer-se que à sua des
temida. e entusiasta campanha. de dez 
anos contra Nilo Peçanha pode se't" 
atribuída a .derrota desse eminente 
concidadão na terra fluminense, em 
1922. Prefeito de Niterói, foi dinâ- . 
mico e operoso. deixando entre ou
tros imJ:)ortantes serviços públicos a 
atual rêde de esgotos que serve à ca
pital do Estado. Chefe do Govêrno 
Estadual, no periodo de 1~23 a 1927, 

realizou VUltosa obra administrativa,. 
restabeleceu a paz e a tranqüilidade 
entre os fluminenses. presidiu o pri
meiro Congresso das Municipalidades,.. 

·construiu estl'adas e edifícios públicos,. 
ten-do iniciado a construção dos ·por
tos de Niterói e Angra dos Reis Foi . · 

· admjnistradol' esclarecido e magis
tra-do reto e justo. Engenheiro ilus
tre, de alta capacidade profissional,.. 
tendo servido ao Exército durante lon
gos anos, deixou, entre outros monu
Il!.entos de sua cultura especializada, 
a. construção do Forte de Macaé e . o
Forte de Copacabana, cujo planeja
mento lhe foi confiado. Parlamentar~ 
pois representcu o Estado- do Rl.c no-
Senado Federal, teve brilhante atua...-___ _ 
ção na campanha política de 19-30. de
fendendo o principio da conciliação 
partidária atravéz de discursos que ti
veram a mais ampla repercussão no · 
País. 

Manuel de Matos Duarte Silva, jor
nalista, político, acministrador . e par
lamentar; no~ezado companheiro. 
de lutas partidári&S;--ao- contrári.o de 
Alfredo Baker e Feliciano Sodré, ·-era --. · 
um espírito sereno, refletido, pru-

. dente, mais afeiçoado às soluções con
ciliatórias. Inteligência brilhante e 
cUltura das ma.Is nobres, atuou, com 
eficiência e patriotismo insuperáveis, 
na política e no jornalismo~ Foi • de
putado e Senador Federal e, co.rno li
der · da bancada fluminense, deixou 
entre os seus pares traços ina.pagáveis 
de sua atiVidade. No govêrno do Es
tado do ruo. considerado a mais no
tá-;el escola de esta<iistas do Império 
Brasileiro, a. sua conduta grangeou o. 
apôio unânime dos fluminenses, fir-· 
mando um largo · conceito de opero
sidade, de devotamento à causa públi
ca. e de amor ao Brasil. DerrubadO· 
do poder, por fôrça da revolução vi· 
&oriosa de 1930, afastou-se da vida. 
pública e a ela só retomou quando,.. 
assumindo a chefia do govêmo flumi
nense. em 1937 •. o Sr. Ernani do · Ama-· 
ral Peixoto foi buscá-lo a fim de con
duzi-lo a um alto cargo na adminis
tração fluminense. 

São êsses coestaduanos eminentes, 
que a morte separou do nosso convi
via, que desejo evocar neste momento,. 
entre emoções e saudades, para. solici-
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tar, em sua homenagem, o pezar des
ta Assembléia e a reverência dos dou
tos representantes· da Nação Brasi
lei. (Muito bem. Palmas>. 

O SR. AMARAL PEIXOTO- Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

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

O SR. AMARAL PEIXO'I'O - (Pe
la ordem) - Sr. Presidente. Srs. Re
presentantes. Quando a Assem.bléia 
Nacional Constituinte prestou home
nagem aos vultos eminentes, última
mente desapareddos, pretendiam os 
fluminenses pedix a atenção desta Ca
sa para os seus governan~s falecidos 
depois de 1937. Entretanto, a marcha 
dos nossos trabalhos não permitiu 
cumprissemos êsse dever. Mas agora 
ao se comemorar o primeiro aniver
sário da morte do Vice-Almirante Ari 
Parreiras renovamos nosso requeri
mente e cabe-me, no dever imposto 
por uma velha e sólida amiZade, falar 
dêsse grande governante que foi Ari 
Parreiras, 

O pouco tempo de que disponho não 
.lermite que descreva a esta Casa - nem 
pr~isaria fazê-lo - quem foi esse ma
rinheiro ilustre, revolucionário sincero 
e ardoroso, homem público dos mais 
dedicados. Sua ação governamental 
ainda está bem viva na lembrança de 
todos nós. Um eminente fl11minense 
já disse que ninguem maiS que A...7 
Parreiras havia elevado a dignidade 
do Govêmo. Poderei acreseentar que 
nenhum outro governante se identifi
cou tanto com a vontade e CODJ. o pen
samento do povo. Quando assumi o 
govêmo do Estado, fui procurá-lo pá.ra. 
que me orientasse. Queria ouvir seus 
conselhos, suas palavras amigas.' Fa
lou-me, longamente, sôbre os proble
mas do Estado que êle conhecia como 
ningUém. No correr da palestra teve 
elogios para muitos, e não teve a me
nor palavra de amargura para aquêles 
que o combateram tanto mal fizeram 
à sua ação administrativa. 

Procurando seguir sua; orientação, 
fiz retirar dos arquivos o plano da 
construção da Central Elétrica Maca.
bú, que foi um dos grandes sonhos 

deste eminente fluminense e que, ain
da êste ano será uma realidade, ates
tando, assim, sua. alta compreensão
pelos problemas econônticcs do Esta
do. 

Era, para mim, quando Govêrno, um 
prazer enorme inaugurar qualquer 
obra iniciada por êle, seguindo, sem
pre que possível, sua qrientação. Seus 
últimos anos foram dedicados, nova
mente, à Marinha de Guerra, na cons
trução da base de Natal. Já sentido os. 
efeitos da moléstia que o iria vitimar, 
para lã seguiu dando o mais cabal de
sempenho à sua missão. Sua capaci
dade de trabalho, seu poder de impro-· 
visação, sua tenacidade foram dura
mente postos em prova, mas de tal 
maneira se conduziu, que ouví do AI
mil'ante Ingram, comandante da Es
quadra do Atlântico Sul, palavras que· 
me encheram de orgulho como bra
sileiro e CÇ>mo amigo de Ary Parrei-
r.as. . · 

Regressando ao Rio de Janeiro, 
quando a moléstia já . ia bastante 
adiantada, êsse homem, que se afas
tara da. Interventoria do Estado, em 
1935, ·declara·ndo encerrada. a ~arreira 
política, julgou de seu dever, diante· 
do.s acontecimentos politicos, e, sobre
tudo, PClil" ver os amigos divididos em. 
dois · campos ad':"ersários, tentar um 
movimento de conciliação. E a todos 
procurou, e por todos se fêz ouvir, 
dando, antes; à guisa de testamento 
político, magnífica lição de amor ao· 
Bnsil, que deve ser meditada por to
dos nós. 

Acompanhando seu corpo ao ce
mitério de Marui, o povo fluminense· 
d-emonstrou a 1mensa. tristeza que ain
da hojP habita nos corações. E seus. 
representantes nesta Assembléia, pe
dindo que ela· se associe às homena..; 
gens à .Ary Parrel.ra, cumprem indecli
nável dever, reverenciando quem tan
to honrou e serviu à Pátria, quem. 
tantos serviços prestou à Marinha de 
Guerra e, no Govêrno dó Estado do 
Rio de Janeiro, tantos benefícios pro
porcionou aos fluminenses. <Palmas. 
O orador é abraçado) • 

O SR. BARRETO PINTO -· Peço
a palavra, pela ordem. 



- O $R. PRESIDENTE - Tem a pa
:t~:vra o Sr. Barreto Pinto. . 

O SR. BARRETO PINTO ~ <Pela 
. ordem) - <•> Sr. Presidente, ilus
tres Representantes:· Acabamos d~ 
OUVir OS (ÜSCUl:'SOS proferido::;· pelo se
nhor Senador Alfr.edo Neves e pelo 
Sr.. Deputado Amaral . Peixoto, :repre
sentantes, ambos, do E..crt.ado do ·Rio 
~ . 

.sobre a personalidade ·dos .flumi.nen-

.ses ilus~s que foram Manuel Duar
,. te, Alfredo Ba.ker, . Felicia.no Sodré, 

.Franscico Cbaves Botelho e Ari Par
reiras. 

Nã-o posso debcar de. trazer, também, 
.minha palavra de saudade a êsses dig
nos brasUeiros, que tanto fizeram pelo , 
_progr~sso de sua terra e do p"ais, nas 
posiçoes que ocuparam. Não foram. 
meus amigos intimas; com êles não 
·convivi, mas, como fluminense tive 
·oporttmidade de aà..I:.mra:r a. obl'~ por 
êle~ realizada. DestaCo, entretanto, o 
notn.e de Manuel Duarte; ilustre den
tre os mais ilustres que passaram por 

-esta. Casa. 
1 

. 

Manuel Duarte enfrentou, em mo
_.mento difícil que só a figilra. rfgid& 
-daqueLe fluminense de honra-dez ima.
.c~ o poderia fa.2:er, c famoso caso 
da Revista do· SuJ>remo Tribunal · Fe

. CJ.~l'al, de que foi relator. Ca.so famo

.so, para não dizer negociata que tanto · 
·onerou os cofres públicos. 
· Manuel Duarte. foi~ também o bri
lhante jornalista. Podemos ~stemu
·nha.r sua. passagem.. . pela imprensa , 
at:avés s-eus brilhantes artigos, em 
in~er~ ca..tnpan.Qa.s, sustentadas, 
-;;;;:lmen~, pelo "COn-eio da, Ma.-

C<>mo político, foi Manuel Duarte 
le~l, . probo, digno, não recusando a 
mao ao adversário, porque só tinha 
o objetivo de ver cada vez mais en
·granãecida sua terra.. . . . 

.Acabamos de oUVir a palavrs. do 
-S~... Amaral P~ixoto. E nesta. oportu
Dldade quero fazer-lhe justiça, con1o 
em outras mUitas oca.sióe.." o fiz, em
bOra, com a mmha. sin~e de 
a.tata.T ne frente, tenha Criticado al
gumas v~s atos praticad-os por s. 
Ex." no Govêrno · do Estado do Rio. 

<-> Não foi revisto pelo orador. 

. . . . --. .. ... .. . . 
. . 
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Comoveram-me prOfundàn;tente, como 
fluminense, os conceitos do sr. Ama
ral PeL~oto acêrca. de seu .antigo com
panheiro e . grande amigo, Coznan .. 
dante Ali ParreiraS, que, aliás, não mf .. 
Iita.va nas fileiras de seu Partido. M.aS 
o Sr. .Amaral Peixoto - h<>nra lhe 
seja feita - conseguiu o milagre da 
con:f:ratemização da fa.milia. flUlili
nense, amparando . dignos brasi!eiros 
como Raul Veiga e . Manuel Duarte, 
que, em . época de bonança, haviam. 
governa<io o Estado do Rio ·e se en
contravam em situação precária. de 
vida. Não posso esqu.eee:r que S. Ex.11. 
foi buscar Manuel Duarte no exilio, 
dand-o-lhe fUIIção que me.recia·;- - · 

E', portanto, de coração, ·pr-ofunda
mente sensibilizado que trago, tam
bém; minha. homenagem pess-oal e a 
do- Partido Trabalhista. Brasileiro. · a 
tão ilustres . patrícios, amigos, todos 
êles, dos trabalb.adores. <Muito \ bem,· 
mUito bem). · 

O SR. COEI:a-0-RODRIGUES (Pela 
OTdem) (*) - sr. Presid~nte,--senho---..... 
r~ Representantes: não poderia dei~ 
xai- passar a oportunidade d.e juntar 
ac~ conceitos elogiosos do Deputado 
Sr. Amaral PeiXoto à persona.üdad~ 
do ~ inesqu.~cível .Almirante Arí Pa.rrei ... 
ra~. algumas palavras de saudade· 
àquela nobre figura, em nome do 
nosso Partido, a. União Democrá.tic~ 
Nacional. 

Aii Parr~ durante tÔda a ·vida· 
te\Te um lema. ·certo e . seguro - seni::o 
ao BrasU. Mas servil' com d.edica
ção e aznor ao trabalho. 

Espírito disciplinado e disciplinado:-. 
em todo ,traço de sua aãm~ni~tração. 
deiXou, como c!Ulho que· ficou J:l3.T8. 

. sempre gravado a todos seus S"'\lbor
di:nados. a. honestidade e a ordem. 
Não · tinha. ambições. Era· chefe mo
desto. Em sua. atuação doeu exempl~ 
digno de ser· seguido por todos os bra
sileiros que amam a Pâtria. <Muito 
bem; mUito õem·. Palmas. o oradOr é 
abraçado). 

O SR. PRESIDENTE - Vou stib
meter a. votos os seguintes requeri
mentos:· · 

(*) -Não foi revisto pelo orador. 



ReCÍueiro que d8" ata. dos. nossos tra
balhos sejam insertos votos de pe~ar 
pelo passamento dos ex-parlamentares 
Alfredo Augusto Guimarães Baker, 
Francisco· Cliaves de Oliveira Botelho, 
Feliciano Pires de Abreu Sodré e Ma
nuel d-e Matos Duarte Silva. 

Sala das Sessões, 23 de abril de 1946. 
Alfredo Neves. 

Requeiro que na ata dos nossos tra
balhos conste um voto de pesar pelo 
falecimento do Vice-Almirante Ari 
Parreiras, ex-Interventor Federal no 
Estado do Rio de Janeiro. 

Em 23 ' de abril de 1946. - Amaral 
Peixoto. > 

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que os aprovam, queiram levan
tar-se. (Pausa) • 

Foram aprovados. 
Tem a palavra, pela ordem, o Se

nhor Mota Neto. -

O SR. MOTA NETO- (Pela or
dem) (*) - Sr. Presidente, Srs. 
Constituintes, tendo tido conhecimen
to, o mês passado, de que as grmldes 
Companhias de Navegação estavam 
pleiteando jtmto à · COmissão de Ma
rinha Mercante novo aumento de fre
tes, tive o cuida.d.o e a , preocupação de 
encaminba.r à Mesa requerimento em 
que solicitava pravidências no sentido 

· de ser sustado o pretendido acrésci
mo .. 

1::sse requerimento não foi ainda pos
to em discussão e por êsse motivo os 
dois grandes órgãos da imprensa ca
rioca - Diál'io da Noite e Diretri
·zes - vêm, em entrevist-as, focaliza n
do êsse assunto de interesse direto 
do povo brasileiro. 

Ontem,· com grande Sl.Il"Pl'esa, li; na 
edição final do Diário da Noite, um·a. 
carta do Presidente da Comissão da 
Marinha Mercante, o Sr. Comandante 
. Augusto .do Amaral Peixoto, em que 

· .. S. Ex.• pretendeu rebater os concei
tos de ·ntinha.s duas entrevistas. E ho
je, apressei-me em encaminhar à re
dação do Diário da Noite uma ca.rts. 
em que respondo com sinceridade e 

c•> Não foi visto pelo orador. 

M . . . .. • 

destemor ao que afirmou o Coma.nda.n- · 
te Augusto do Amaral Peixoto. 

Para conhecimento da Casa passo 
a lêr o teor dessa carta que é o se
guinte: 

"Rio de. Janeiro, 22 de abril de 
1M6. - Ilmo ·Sr. Redate>r do Diá
rio da Noite: Desejando esclarecer 
de todo o tão momentoso e já co
mentado assunto de aumento de 
fretes marítimos pa:ra as merca
dorias, inclusive gêneros de pri
meira necessidade com:o no caso 
do sal e açúcar, faço uma.. ligei
ra análise a unia cana datada de 
1·8 de abril, do Sr. Comandante 
Augusto do Amaral Peixoto, Pre
sidente da Comissão de Marinha.· 
Mercante e publicada nêsse gra.n-

. de órgão da imprensa carioca, em 
a qual tenta êle, com mui·to es
fôrço e ·inutilmente,· refutar as 
~usações por mim .feitas contra os 
tubarões de lucros oriundos de 
fretes marítimos e que, conseqüen
temente, querem mais uma ·vez 
asfixiar ainda o grande , consumi
dor que é o povo, com novos t~- . 
butos. 

Afinlla o Comandante Amaral 
Peixoto, iniciando a sua carta. quer 
na qualidade de PI:esidente da Co
missão de Marinha Mercan,te, as
sume. a res-ponsabilidade da m::sma. 
de proposta. de aumento de frete 
ao Ministro da Viaçãor como se 
isto fôsse alguma novidade, coisa 
publicada em tôda a imprensa. 
~ua a seguir que eu sou sus

peito para. tratar do caso por ser 
salineiro. entretanto, em todo o 
seu zêlQ, o Sr. Comandante Ama
ral PeL~oto devia ter notado que 
não pedi ao Govêmo aumento de 
preço para o sal e, sim, providên
cias para impedir que as grandes 
eompa.nhi2.s de navegação maj()
rassem em 35 % os ·fretes maríti
mos, numa. defesa direta do con
sumidor, assim como dos criado
res de gado, charqueadas, · fábri
cas de laticf:trlos e conservas e 
muitos outros setores em que o 
sal tem aplic.a.ção for~da. 

Vê, pois, o Sr. Comandante 
Amaral Peixoto que na qualidade 
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de Deputado Federal e, conseqüen
temente, de representa.nte do po
vo, tive o cuidado de deí~dê-lo 
contra a ambição desmedida dos 
insaciáveis homens de avolUlÍla<:las 
fortunas e não o p::-oduto em sua 
otigem, porque os fabti~antes de 
sal, no meu Estado, Rio Grande do 
Norte, não são ambiciosos e con
tentam-se com lucros razoáveis· 
para uma manutenção modesta. 
Desejo, sim, Sr. Comandante, UIIl 
congelam-ento de preço para as 
m-ercadorias e também, principal
mente, para os fretes que:r sejam 
maxitimos, fenovi.ários ou tenes
tres, pois o aumento dêstes iml>li
ea infalivelmente na majoração 
de todos os produtos de ca.nsumo 
força<io. 

O que eu combato, Sr. Coman
dante -~aral Peixoto, é o propó
sito da Comissão presidida por V. 
S. de encarecer ainda mais o ~us
to da vida no nosso País, com in-

. justüicável aumento de fretes, 
com a única alegação de que hou
ve abuso no govêrno do Sr. J -osé 
Linhar~ na. justa elevação dos sa
lários d.os funcionários e operários 
das companhias de navegação. V. 
S., confessando um lucro de Cr$ 
209.3-95.189,20, no ano de 1945, do 
.Ló.ide Brasileiro, vem corroborar 
cOll!lgo que não haverá necessida
de de aumento de frete para fa
zer face aos salários aumentados 
na referida Companhia. 

Não queira a Comissão de Ma
rinha. Mercante im'Pressiona:- os 
leigos eo:n um decréscimo no. mo
vimento d~ transportes marítimos 
por uma. suposta demara. prolonga
da nas cargas· e descargas, pOis o 
material usado hoje é o m-esmo 
que se vem utilizando desde muito 
tempo e também em tcdos os por
tos do Brasil existem muitas mer
cadorias ·para ser transportadas. 
Infelizm~nte V. S . ainda. pa

rece ignoxa.r o trabalho de sapa. 
e~te dentro da própria Co
missão de Malinha Mercante, com 
Visiveis prejuizos do público e ma
nutenção de inoonfessá.veis privi
légios às companhias de navega
ção, notadamente Companhia Co-

mércio ~ Navegação, à qual são 
lig21dos os Srs. João Alves e Paulo 
Ferraz. 

Com<> V. S. alardeia. um acen
drado patriotismo E:In todos os 
membros da Comissã-o de Marinha 

' M-e~te, desejo muito que êle 
seja ·posto a prova, sugetin.do que, 
entrando em suas verdadeiras fi
nalidades, a referida Comissão es
teja a tenta às portarias sôbre des
carga de sal nos portos de desti
no; resolução recente de aumento 
d·e frete nas alvarengas e reboca
gens de 50 % , quando o Ministro 
da Viação autorizou sóme:nte 
25 % ; intromissão sorrateira e in
débita de ant igos membros da Co
Dlissão de Marinha M-ercante- em 
suas atuais res-oluções e outros ca
sos que, dia a dia, põem em des
crédito êsse Departam~nto que é 
<lirigi<io por V . S. 

Diz V. S. que fui muito apres
sa-do, o que aliás muito me satis
faz e muito fqi útil para o povo, 
pois já a-e&:tas horas estariamos 
inf-alivelmente, Iià.._l"ealidade _ s.u
prema, com aumento de 35 % nos 
fretes. Devo esclarecer que o 
recuo de aumento de fret e por par
te da Comissão de Marinha Mer
cante não ·foi coisa espontânea e, 
.sim, resultado de entendimentos . 
diretos com o hon-esto Govêmo do 
General Dutra, a quem estou ser
vindo com lealdade e sem nunca 
desejar er..-ccbrlr atos atentatórios 
à. sua administração e ao povo por 
êle governado. Esclareço ainda que 
o Presidente da Comissão Central 
de Preços n~ tabelou o sal e o 
açúcar. porque estas mercadwias 
jã têm preços de venda l!mitados 
por suas respectivas autarquias, 
assunt{) que não deVia ser desce· 
llhecido pela Comissão de Marinha. 
M-ercante. 

Sr. Redator, o Presidente da 
Comissão de Marinha Mercante, 
em sua carta de defesa em que 
é f·alho e:n seus argumentos. jus
tificando ainda. o aumento d:e fre
tes, ~ que as pequenas emprêsas 
de navegação são as mais sacrifi
cadas e que sem essas emprêsas, 
pequenQS portos brasUeá.l'os fica.-
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rão sem transportes. Pa:-ece-me 
que não seria difícil ao Sr. Ama
rat Peixoto sugeru ao Presid-ente 
da Repú.blica uma subvenção para 
os pequenos armadores. Esta é 
que deve ser a orientação e não 
sucessiv-os aumentos de fretes, co
mo vem acontecendo de um certo 
tempo para cá. 

Sem outro motivo, reitero os 
meus protestos de el-evada estima 
e consideração. - Mo ta Neto". 

Sr. Presidente, Srs . Constituintes, 
logo que seja posto em discussão o re
querímenio n . 0 60, terei oportun.i.da
de de demonstrar à Assembléia e ao 
povo brasileiro quais são seus verda
deiros ininugos. E, com o ma.ndato que 
ten..l'l.o, devo dizer a esta Casa que 
discutirei, que enfrentarei os ass·untos 
em que o povo tem interêsse direto, 
embora deva desgostar meus correli
gionários e meus adversários. (Muito 
bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Cont1ntia; 
€m discussão o Requerimento n.0 92, 
de 1946. Tem a palavra o Sr Daniel 
de Carvalho.· 

O SR. DANIEL DE CAR.V ALHO 
! c:) Sr. Presjdente, o Requeri
mento em debate trata de assunto 
para cuja solução são in~spensávels 
os recursos :!lnanceiros, de modo que 
,1ulgo não fugir à matéria em exa.rne 
fazen-do estudo da situação econô
mica e financeira do pais. 

A exposição feita na reunião cole
tiva do ministério pelo Sr. Ministro 
da Fazenda sõbre a situação finan
ceira do pais, e o depoimento pres
tado pelo Sr. Ministro da Viação, 
relativamente aos transportes e co
municações, vieram confirmar as 
informações oficiais oportunamente 
trazidas a público pelo sr. Pires do 
Rio e peJ.o Professor Mauri::io. Jop
pert sôbre a he:-.::!.nça deixada pelo 
Estado- Novo. 

O Relatório do ·Banco do Brasil 
debuxou em tintas de vivo e inusita
do colorido um qua<lro Cligno de cui
dadosa reflexão. 

( • > Nilo foi revisto pelo orador. 

O conhecimento da verdade está. 
despertando agudo interêsse na opi
nião. A Assembléia Constituinte or
ganizou uma comissão especial de 
investigação econômica e financeira 
e. sem dúvida, cada partido terá 
escolhido para representá-lo neste 
labo:-atório de pesquisas os mais idô
neos em uma e outra especialidade. 

Isso não impede, toda-via, que ou
tros estudiosos d:1 matéria venham 
contribuir com algumas cbservações 
para esclarecimento e solução da 
crise que nos assoberba. 

A gravidade dessa crise impõe, ao 
contrário, a quantos carregam com 
uma parcela de responsabílídade no 
meneio dos negócios do Estado ou no 
trato das ciências econômica e fi
nanceira, a o brigaçf.o de c'oncorrer 
com as· suas luzes para aclarar o 
quadro clinico da inflação brasileira 
e dos . seus efeitos catastróficos na:; 
t'inanç~s públicas e na economia do 
pais . 

Com efeito, sem o exame acurado 
aas origens da moléstia, sem verifi
car a sua marcha evolutiva e sem 
distinguir as manifestações sintomá- . 
ticas das causas reais do mal, não 
poderemos acertar com a. terapêutica 
adequada. 

Há de, pois, contar com a. bene\·o
lência da Assembléia quem deseja 
:apenas apontar mais fatos do que 
doutrinas e fazer singelas considera
ções deduzidas do seu confronto, ~PT.:l 
out.ro intuito senão o de dar sua co
labor:tção no exame do problema ~ 
submeter à perícia dos doutos alg,us 
dados que não podem perma!l~t-<-'r 
na penumbra sem prejuizo da exata 
apreciação da conjuntura. 

Não me considero isento de erros 
de observação e julgamento. Be.:n 
sei quão faliveis são as operações do 
nosso intelecto, sujeito à influência 
dos 4'idola" de Bacon. embora me 

· haja prevenido contra ês~es "fantd.S
mas" talvez não me haja libertado 
completamente dos seus eflúvios· ma
léficos. Só posso assegurar a. minha 
sinceridade e o meu desejo de bus
car a verdade e servir os interêsses 
da comunhão. 
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Antes do mais, uma nota prelimi
nar. 

De inicio cabe acentuar que não 
sou pessimista sôbre a nossa situa
ção financeira e não me a1)avoro com 
.os algarismos divulgados pelos Se
nhores Pires do Rio, Gastão Vidigal 
e Guilherme da Silveira: 13 bilhões 
de papel moeda emitidos de 1939 a 
1945, além dos ~'bonus de guerra" e 
das apólices da ctivi~a pública; de
ficit orçamentário de cêrca de 2 bi
lhões de cruzeiros, em 1945; díVida 
liquida. de cêrca de 10 bilhões de cru- · 
zeiros, do Tesouro para com o Ban
co do Brasil; e responsabilidades 
-ainda não contabilizadas na Carteira 
<ie Crédito Agrícola do mesmo Ban
co, nos II!Stitutos de Aposentadoria e 
Pensões e outras decorrentes da "Lei 
de Empréstimo e Arr-endamento'' e 
ca participação do Govêrno na Com
panhia Siderúrgica Nacional, nas 
Cias. Vale do Rio Doce, E!etro-Quí
mica Brasileira, na Estrada de Fer.o 
Central e · em outros empreen-dimen
tos que envolvem compromissos que 
talvez atinjam a outros 10 bilhões de · 

· c:-uzeiros. 
Não se deve · desanimar diante des

tes algarismos porQue de situações 
semelhantes outros países têm sabi
do se safar galhardamente e o Bra
sil saberá imitá-los, enfrentando com 
coragem as dificuldades que se 

· lhe deparam. O atual Govêrno en
controu r.egularizadas as questões àa 
nossa dívida externa e para auxilia.r 
a sua ação há ainda o saldo dos 'de
J:X)sitos em divisas no exterior e o 
'\·alor do ouro metálico existente no 
Banco do Brasil e nos Estados Uni
dos. 

Conhecida a realidade, provàvel
mente o Sr. Ministro da Fazenda ru
cançará a preemínêncí&, que seus 
dois imediatos antecessores não lo
graram. no tocante à autorização ae 
despesas, e· o Sr. Presidente da Re
pública começará por casa o progra
ana de economias. efetua.ndo cortes 
substanciais no orçamento do Min;s
tério da Guerra. Confio também no 
critério dos diretores do nosso prin
cipal estabelooimento de crédito que 

saberão proceder à liq~ção dos fi
nanciamentos a seu cargo. Por outro 
lado, os capitais empregados nas re
feridas emprêsas estáo representa·ios 
por bens equival-entes e a sua rema
Jleração depende principalmente de 
o3Jdrninistrações honestas, criteriosas. 
que abandonem quaisquer veleidades 
de natureza política ou pessoal ao 
gerir o patrimônio entregue ao· sau 
tino administrativo. 

o que me enche de apreensões é a 
massa gigantesca do papel moP.da · 
resultante das emissões que levar;,J..."n 
a nossa circulação fiduciária a. :êrca 
de 18 bilhõe:s de cruzeiros e o poren
cial monetário a 44 bilhões sem que 
houvesse ocorrido correspondente a•J.
mento da produçã<?. Na produção 
agrícola os índices passarain de 1~0 
-em 1930 a· 107 apenas em .. 19"44~- - ' 

Não há negar que esta Ínole imen
sa de papel e a hipertrofia do crédito 
bancário representam um sério perigo 
para a nossa vida .moral, econômica 
social e financeira. Propositada~ 
ment~, Cúlo9o em primeiro lugar a 
p_:rturb~ . moral, porque .i infla
çao g.era inêVitável- -especulação e o 

· povo, vendo muitas pessoas ganha~ 
rem enormes somas sem esfôrço e só 
com o. uso do telefone. perde. a con
fianÇa no trabalho, desleixa a.s fainas 
costumeiras para tentar também a 
sorte no jôgo e nas atividades me,.a
mente . especulativas. <Muito bem.) 
A desvalorização crescente da moeda 
destróe os hábitos de poupança e leva 
até os avarentos a gastar em objetos 
~upérflucs. 

Impõe-se, portanto, a absorção des
ta. intumescência patológica do meio 
circulante e da moeda bancária. Não 
será tarefa impossível, unia vez pla
neada com segurança., intentada com 
fé e realizada · com vontade inabalá
vel ~ política de recuperação na
cional. 

Os problemas financeirÓs me pa
recem de importância · secundária, em 
face do primado .. dos problemas eco
nõn..d.cos ... 

O Sr. A~t>stinh.o Monteiro - Per
feitamente. 
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O SR. DANIEL DE CARVALHO -
porquanto, embora interdepen

dente~ e exerçam uns sõbre os 
' oútros mútuas influências, a experi

ência tem· demonstrado que uma po
lltica sã e uma economia forte tor
nam exequíveis as soluções financei
ras. (Muito bem.) 

Impressiona-me, por conseguinte, 
muito mais o relato do Sr. Ministro 
da Viação e do Professor Mauricio . 
Joppert, porque o de/icit de 50 mil 
vagões e d:e milhões de dormentes 
ferroviários, a falta de aparelhamen
to dos portos a exigir ·um bilhão de 
cruzeiros em melhoramentos e draga
gem, a penúria dos transportes ma
rítimos e outras sêrias deficiências 
nas · comuni'Cações e transportes de
notam graves omissões de ordem eco
nômica. (Apoiados.) 

Por aí st. vê que o Govêrno, ape
sar dos recursos abundantes de q.ue 
dispôs e que prodigalizou em obras 
de caráter suntuário, em palâcios aqui 
c no estrangeiro, em embaixadas de 
ouro e em propaganda, não· prestou 
a devida assistência a um dos seto
res fundamentais da ecorioL..Ja - os 
Transportes 

O Sr. Agostinho Monteiro - Vossa 
·Excelência está- prestando grande ser
viço à Nação. (Muito õem. ) 

O ·SR. DANIEL DE CARVALHO
lnfelizment~. porém, não foram · sõ
mente os tran,;,-portes que ficaram re
legados a segu!Uo pláno, mas ou
tros problemas urgentes de produção. 

Diante de fatos irrecusáveis, vozes 
autorizadas costumam atallur as crí
ticas, atribuindo à guerra tôdas as 
culpas. Porque tivemos filas de car
ne, de leite. de açúcar, de querosene. 
de carburantes e de ônibus? Pronta 

. resposta explica a · existência das filas 
como efeito inevitável da guerra. 

Outra variante de escusativa. que 
já teve sua voga. e agora · .reaparece 
l"'evestida de novas galas, !lnputa ex
clusivamente à especulação não só a 
talta de gêneros e a carestia da vida, 
como tambêm a falta de casas, de 
tecidos popUlares e outras ;arências. 

Indaga-se da origem da especula~ão 
e volve--se ao estribilho ãa. guerra, 

culpada da inflação e de todos os ma
les econômicos e financeiros que atual
mente nos afligem. 

Isso nos obriga a examinar alguns 
temas · relevantes da economia de 
guerra e suas aplicaçé'.es no Brasil. 

Os patses que estiveram diretamente 
envolvi.:los na guerra ou sofreram re
percussões desta, isto é, praticamente, 
tõdas as Nações do Globo, estão neste 
momento preocupadas com o proble
ma da passagem da economia de 
guerra para a de paz, da economia 
Iigidamente dirigida, para o regin1en 
de liberdade e concurrência, em que 
domlna a lei da oferta e da procura 
e na qual milhões àe pessoas são ali
mentadas, vestidas, alojadas e gozam 
de diversões, não pela onipotência do 
govêrno, mas por um sistema com
plexo e harmônico de trocas mútuas 
de utilidad. _ e serviços e cuja mola 
reside no interêsse do ~ucro. 

O problema do dia é , p.ortanto. o 
desta transição e reajustamento da 
economia para sua readaptaçáo ao li
vre jôgo das leis ·econômicas na ad'lli
rãvel organiZação descrita por cor.son, 
Yves Guyot e tantos outros econo
·Ir.J.stas. 

Nesta economia, o Estado só apa
rece para garantir aos individues o 
exercício de suas ft>.t:uldades tLiberda -
de) ou o produto dessas faculdades 
(Propriedade> ou, ainda, para su;>rit' 
as deficiênciaS da iniciativa privada 
ou coordenar. os fatores da produção 
no senti 1o do interêsse coletivo. 

Entramos na guerra e:m 1942 e só 
começamos a tomar providências d~ 
carater financeiro, a bem dizer u.m 
ano depois. A lei de lucros extraordi
nários e · congels.mento de reservas so
mente entrou em vigor em 1944, ;sto 
é, dois anos após a beligerância. 

Depois de finda a guerra, esta.mos, 
todavia. reforçando os processos de 
et.=onOin·ia de guerra. 

Com efeito, o govêrno acaba de pro .. 
mulgar uma lei dE limitação de pre
ços e outra de liJ:njtaÇão dos lucros e 
.congelamento compulsório dos exce
dentes. A pri.Ineira estabelece uma. co
missão central de prêços na Capital 
da República com ramificações cn: 
todo o território nacional. A segunda 



• 

cria o impôsto adicional de rend2. e 
depósitos compUlsórios, calculados sô
bre os lucros reais ou presumidos, me
diante um- com'!)llcado sistema de ~ri
térios, opções e percentagens. 

Ora, é noção elementar bem conhe
cida que o contrõle dos prêços e a li
mitação dos· lucros. a não ser por via 
de impostos -':rudentemente lançados. 
constituem nroce-~sos típicos da econo
mia de guer:-a, mcompativeis com a. 
economia de paz e só admissíveis 
como prolongamento transitório da
quela, para evitar a brusca transposi
ção de uma para outra. São algem.as 
que manietam o trabalho e impedem 
a expansão da riqueza. 

A alta dos prêços se llga entre !lôs 
à perda do poder aquisitivo do cru
zeiro, 9. escassês da produção de gê
neros de primeira necessidade, ao au
mento dos salários e à baixa produti
-vidade· do trabalho e, notóriamente, 
aos fretes -altos e às dificuldades de 
transporte. 

.o tabelamento só serta eficaz no 
caso de haver abundância das merc~
dorias tabeladas e ser a alta prove
nier te: ape~s de especulação de açam
barcadores ou de outras manobras de 
traficantes desonestos, comexc1antes 
gananciosos, trusts e ca:rtéis. monopo
lista~. 

Mas, ocorrendo a escasses das mer
cadorias, a fixaÇão do prêço produz 
ereito contrário ao seu objetivo. por
~ue !az desaparecer o artigo do mer
cado ou o torna mais raro. Cria ine
vitaveb:nente o mercado negro. 

Os nababos dos lucros extraordi!!á
rlos oferecem _qualquer prêço para o 
a..-t1go tabelado, podem fazer estoqu~ 
e reduzir assim as reservas dispon1-
~'e1s. 

Nestas condições, como tenho obser .. 
vacto e repeti há dias no parecer sõ
b!'e a indicação n.O 9, (Diário da As
sembléia de 9 de abril) o contrôle dos 
preços só dará resultado completado 
pelo racionamento. Sem êste. poderâ 
servir de morfina para acalmar a 'im
paciência do povo, mas não merece 
aplauso dos economistas que aconse
lham no caso o fomento da produção 
e dcs transportes e consequente au ... 

. ::·." ... , ..:· 
........ ! 
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mento da oferta. dos bens ·de co!l
sumo. 

A lei de limitação e congelamento 
de lucros, teoricamente certa no ini
cio da in...~ção e da guerra, agora ;a
rece anacrônica. Não se justifica ~a 
economia normal e quando já se per· 
cebem os sinais do fim da linha as
cem .. ente da conjuntura. 

Os princípios de Ciência Econômica 
e da Ciência das Finanças concordam 
com os de Moral, de Direito e de jus
tiça social em que os que enriquece
ram com a guerra e a inflação su
portem a maior parte dos tributos ne
cessárlos para cobrir os débitos de~
xados pela situação que os beneficiou. 

Não pretendo sugerir ao . govêrno 
um plano financeiro. paxa...._:J?-~0 incorrêr 
na. censura que me foi irrogada- -em · 
1935, quando, relator do Orçamento 
âa Fazenda, apresentei um programa 
de restauração das nossas finanç~!i\. 
Agora não teria excusas pois mostrar
me-ia reincidente· na mesma trans
gressão da doutrina. acolhida palo 
chefe do meu partido, de que o papel 
da oposição deve cingir-se à critica. 

Mas supo~o--rogir ·· às normas_ ... 
de crítica construtiva, dizendo que o 
problema financeiro precisa. ser coro
cada juntamente com o econômico. 
l'l:ste, no meu sentir, o estôfo da 
questão. 

.Procuraria, portanto, de preferêncís 
uma solução que satisfizesse às neces
sidades urgentes, mas transitórias, do 
Tesouro (Liquidação do passivo orça
mentál'io da· guerra e da inflação) e 
não lesasse ou diminuisse a eficiência 
do aparelho produtivo. · 

Esta. segunda parte se torna insepa
rável da primeira porque seriam. a. 
meu ver, contraproducentes quaisquer 
providências financeiras que acarre
tassem a diminuição da renda nacio
r..al, isto é, prejudicassem a · fonte dos 
impostos ordinários que asseguram 
vida. perene aos órgãos do govêmo. 

Dadas essas premissas, inclinar-me- · 
ia, por um conjunto orgânico de me
didas de que faria parte uma lei sim
ples, clara, drástica, para tomar, de 
uma só vez, da riqueza acumulada. 
por a1guns, em conseqüência. da con
juntura., o que o Tesouro necessita para. 
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o equilíbrio orÇamentário. Seria um 
impõsto extraordinário, de emergência, 
que tosquiaria a ovelha numa opera
ção l'ápida e a soltaria no campo sem 
peias para balir e pastar livremente e 
poder criar novos e preciosos ~elos 
de ouro~ 

A matéria co.tnporta.ria larga disser
tação teórica e prática mas não quero 
fugir dos objetivos Visados, de modo 
que passarei a lembrar as experiências 
que o Brasil tem da economia de 
guerra e a confrontar, com a nossa, 
a orientação seguida. por- cutros pa.fses 
na guerra ora finda. 

A primeira experiência em grande 
escala de economia de guerra foi feita 
pelo Brasil d\U'ante a campanha do 
Par::~.guai e a segunda, na primeira 
guerra 'mundial de 1914 a 1918. Em 
artigos publicados no ·~Economista'• 
em 1944, estudei as peripécias de uma. 
e outra. Como as condições do Brasil 
atual são bem diversas das observa
das no quinqüênio de 1865 a 1870, 
não me deterei em relatar o modo pelo 
qual os Estadistas do Império encara
ram os problemas do financiamento da 
guerra travada em águas e terras dis
tantes, do abastecimento das esqua
dras e das tropas e do suprimento re
gular das populações brasileiras. 

Seja-me apenas licito recordar que, 
se a nossa Marinha e o nosso Exér
cito escreveram páginas inesquecíveis 
de heroismo, bravura, e competência 
pro!issional, compondo uma epopéia 
que jamais se apagará na memória das 
gerações, os homens de govêrno da
quela época estiveram à altura dos 
acontecimentos históricos e revelaram 
qualidades superiores de verdadeiros 
estadistas. 

Quer fossem do Partido Liberal, quer 
do Partido Conservador, . os políticos 
que se revezaram no podçr, nos ga
binetes de 12 de maio, 16 de jUlho e 
3 de agõsto, desiguais em talentos, 
prestigio, tipo admin;stra.tivo e · sorte, 
foram. entretanto, semelhantes no de
votamento ao serviço público e aos in
t.erêsses superiores do pais. E' um 
prazer recordar aqw os nomes de V.is
conde de Ouro Preto e Angelo Muniz 
da Silva Ferraz, ao lado· de Nabuco, 
Saraiva, Olinda, zacartas, Parana.guã, 
Dantas. . Itaborai, Paulino, Coteg1pe, 

.·. ': 

Otaviano, Silveira Lõ'bo, Muritiba, 
Alencar, Ncbias, Fernandes Tôrres. 
Dias de Carvalho, PaUla e Sousa, Fer
nandes Leão, Sá e Albuquerque, Mar
tim Fré:.ncisco e Silva Paranhos, o 
primeiro Rio Branco. 

Que const€lação de estrê!as de pri
meira grandeza guiou os destinos do 
Brasil nestes cinco anos· de glorias im
perecíveis! 

Não admira, portanto, que o Brasil 
houvesse entrado na Guerra do Para
guai em período de grave cnse econô
mica caracterizada por falências, de
semprêgo e queda das rendas públicas 
e particulares e haja saido da refrega 
robustecido ha sua economia e em 
franca prosperidade. 

Como explicar o ~gre? 
Os Ministros e parlamentares da

quela época conheciazr as lições de 
Adam Smith, David Ricardo e outros 
'mestres sôbre o valor do trabalha, que 
o pai da Economia Política chega 
a considerar fator, não principal, mas 
úrüco .da produção. 

Desde a abolição do tráiico africano 
· e sobretudo, durante a crisa de 1864, 
reclamava a opinião esclarecida contra 
a existência de grande número de 
indivíduos sem ocupação, consumido
res inati\"os que, aproveitados, se tor
P.ariam produtores úteis. 

Declarada a Guerra do Paraguai o 
Govêmo Imperial abriu, inexorável, 
diante dos ociosos de tõda a casta o 
seguinte dilema - ou empregar-se efe
tivamente . na lavoura, na indústria e 
no comércio ou incorporar-se · às fi
leiras dos combatentes. 

O Rio de Janeiro e outras cidades 
perderam. muito de pitoresco. Fi
caram privadas dos capoeiras, canta
dores de modinh~, ja::lotas e vaga
bu.."l.dos de alto e baixo ccturno. Em 
compen'3ação, a IV.1.3.rinha e o Exército 
tiveram nova classe de voluntários e 
as fazendas viram surgir nas suas 
porteiras milhares de braços a pedir 
machado, foice, en.'\:ada, laço ou agui
lhada. A guerra foi tomada a sério. 
Foi uma época austera de labores e 
sacrifícios. 

Trabalhou-se muito mais, gastou-se 
muito menos e Ir.a.nejou-se com sabe
doria o crédito interno e externo. 
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A segunda grande experiência. do 
Brasil independente, em relação aos 
problemas da economia de guerra, se 
deu em nossos dias, na presidência 
Venceslau :Sraz. 

Vejamos como procederam os esta
dista brasileiros dessa época para re
solver _simultâneamente os seguintes 
problemas: . 

a) crise econômica e financeira; b) . 
desenvolvimento da exportação e su
primento de víveres aos nossos alia
dos; c) abastecimento do Rio de Ja
neiro, e de outras capitais do interior; 
d) combate ao encarecimento da vida. 

A solução dos três primeiros ponto~ 
não ofereceria grande dificuldade, se, 

.. ao . mesmo tempo, não ocorresse o 
imperioso dever de conciliá-la. com a 
da questão da elevação do custo da 
vida, que seria corlSeqi,iência natural 
~o incremento das eÃ-portações e am
pliação, mesmo moderada, do volume 
do papel moeda. 

Assim se podem resumir as provi
dências então tomadas: 

1.0 ) proscrição absoluta de obras 
suntuãrias e suspensão de quaisquer 
obras adiáveis por parte dos poderes 
federais, estaduais e municipais; 

2.0 ) redução das despesas públicas, 
simplificação do aparêlho administra
tivo, diminuiç:iio do número de fun-
cionários; . 

3.0) criação de um comité de Pro
dução Nacional, composto dos Presi

. dentes das Associações das Classes 
Conservadoras para orientar. a cam
panha do desenvolvimento econômico; 

4.0) criação da Comissão Executiv2. 
da Produção Nacional, confiada a. com
petência do Prof. Vieira Souto e repre
sentada em todos os Estados por co-
missários especiais; · 

5.0 ) propaganda sistemática da volta 
aos campos e do aumento áa produção 

·agricola, especialmente gêneros de ali
mentação; 

6.0 ) proibição da matança de vitelas 
e de vacas aptas à reprodÚção, bem 
como da exportação de qualquer ar
tigo necessário ao consumo interno; 

7.0) distribuição de sementes, de 
máqUinas e ferramentas, de adubos e 
inseticidas pelo preço do custo e ou
torga de créditos e outros auxilias à 
lavoura. · 

8.0 ) conceSsão de frete ma.rftimo e 
ferroviário gratuito para máquinas. 
utensílios, sementes, e reprodutores 
destinados às fazendas; · 

9.0 ) criação de núcleos coloniais, 
de escolas práticas de agricultura. 
de escolas de aprendizes àrtífices e 
disseminação dó- ensino por agrôno-
mos itinerantes·; · · 

10.0 ) encaminhamento para as co
lônias e fazendas do interior dos de
sempregados e das famílias que nelas 
se quisessem estabelecer; 

11.0) finalmente, três meses antes 
de findar a guerra, ·a criação do Co
missáriado de Alimentação, entregue à 
austeridade e ao saber do antigo Mi
nistro da Fazenda, Dr . . Leopoldo Bu-
lhões. .. 

Vale recordar que o ·sr:-- venceslau 
Bra= teve como Ministros homens da 
capacidade e da experiência de Sabino, 
Calógeras, Antônio Carlos, Nilo Peça.
nha, Lauro Müller, Ga.l. Caetano 
Faria, Almte. Alexandrino, José Be
zerra, Pereira Lima e doF. eminentes 
brasileiros ainda vivos, Tavares . de 
Lixa e Carlos 'Maximma.no. 

Um estadiSta-blTtânico,-··-americano, - · 
alemão ou suéco, não teria dúvida em 
subscrever . os atos deste Ministério, 
inspirados -no bom senso e nas menio
res. lições da economia politica e da 
ciência das finanças. Apesar da guer
ra, do bloqueio, dos submarinos, do 
afundamento de nossos navios mer
cantes, da remessa de uma esquadra 
para .o teatro das operações, não ti
vemos filas. o mercado interno foi 
abundantemente suprido e ainda ex
portamos milho, feijão, arroz, carne, 
banha, manteiga e outros gêneros de 
primeira necessidade. · 

O Sr. Osvaldo Lima -· A popula
ção era 50% menor. 

O Sr. But Santos - A prOdução 
de cereais, nêst~ últimos c!nco anos, 
caiu assustadoramente; prova. de que 
não houve o estimulo d3. produção. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO
V. Excia. está respondendo ao Depu
tado Osvaldo Lima, o que muito agra
deço. 

Só falhou, fincta a guerra, o á.pa
relhamento do . transporte que não deu 
escoamento às safras abund.s.n.tes des-
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tinadas ao abastecimento das popu
. Iações européias famintas. ~e fato 
devia servir de liÇão na presente 
guerra e tal não aconteceu. 

Ravendo mostrado ligeiramente co
mo procedeu o Brasil na primeira 
guerra mundial, vejamcs agora como 
no último conflito outrós países pro
curaram resolver . os problemas da 
aconomia de guerra. 

A luta. armada. impôs a todos o se
guinte esquema destinado a ocorrer 
ao seu financiamento, sem ating\r as 
fontes de vida econômica: 

. a) Aumento d~ produção, notada
me~te de artigos essenciais; b) Dimi
nuição dos consumos individuais; c) 
Proscrição de quaisquer obras públi
cas e quaisquer investimentos não re
lacionados com a guerra. 

As nações totalitárias, como a Ale
manha e a Itália vinham se prepa
rando para a luta e jâ exerciam o 
contrôle da economia · do país. Não 
lhes · foi difícil passar da economia da 
·paz para a da guerra. 

As nações democráticas não esta
vam preparadas para esta eventuali
dade porque desejavam evitar a guer
ra e acreditavam poder afastâ-la com. 
suce~"ivas concessões. até a vergonho
sa capitulação de Munich. Tudo teve 

·de ser improvisado, valendo-se da ex
periência da outra guerra. 

O problema foi,' todavia, bem colo
cado ao se formular a distinção entre 
ocupações essenciais e não essenciais 
e ao deelarar como primeiro objeti
vo o aumento da produção agrícola. 

Quase todos os ,países foram libe
rais no licenciamento dos 1à. vradores . 
e criadores mobilizados. A própria .. 
Alemanha assim procedeu até que 
passou., a utilizar os . prisioneixos. 

Nos países ma1s adiantadoS mdus
tr..almente, tratou-se de substituir o 
braço humano pelas máquinas. facili
tando aos agrtcultores créditos para 
sua aquisição e se lhes garantindo a 
cota neoo..ssãria de carburante. 

Na Inglaterra, ·animou-se a. Produ
ção Agrícola pelo sistema de garan
tia de preços mfnjmos, fixados em 
um nível suficientemente renumera
dor ·para. estimular o plailtfo. Foram 

criados órgãos especiais, dois Minis
térios novos, -dirigidos por homens 
qualificados pela sua competência, 
sem distinÇão de côr· partidária, para 
superintender as atividades econômi
cas relativas à alimentação (Ministry 
oj Food) e ao abastecimento indus
trial ( .. 'Ministry ot Supply) . O antigo 
Ministério da Agricultura centuplicou 
as suas atividades e o fomento agrí:. 
cola tomou as mais variadas formas. 
Além da fixação de preços remune
radores, foram os agricultores benefi
ciados com sement:;;s, forragenS, ferti
lizantes. stibvençõeo;; e auxilies de tô
da ordem. Criou-se ainda· um ·exérci
to feminino, treinado e disciplinado 
nos moldes tn.ilitares, pal-a executar 
as fainas agrá.rias. · 

Os trabalhadores agrícolas não po
diam ser aceitos como operários em 
outras atividades, promovendo-se. ao 
contrário, a volta ao campo de jor
naleiros empregados em indústrias me
nos essenciais. 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao no
bre Representante o obsequio de in
terromper as ·suas considerações, por.;. 
que se encontra na Casa. em visita 
à Assembléia, u..TD ilustre parlamentar 
chileno e vou suspe~der a sessão po~ 
·cinco minutos, n. fim dos Senhores 
Representantes poderem cumprimen
tar S. Ex~ia. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO
Atendendo à solicitação de V. Exce
lência, interrompo aqui o meu discur
so, no qual prosseguirei oportunamen
te. (11-íuito bem; muito bem.) 

c Suspende-se a sessão ·às 16 
horas e 16 minutos~ reabnndo-se 
cirn:;o minutos depois.) 

O SR. PRESIDENTE- Está reaber
. ta a sessão. 

Conforme comuniquei· há pouco aos 
Srs. Representantes, acha-se na Casa. 
o ilustre deputado Sr. Afonso Cam
pos · Menendez~ filiado ao Partido f...i:
beral da grande República do Cbile. 
S. Excia. é portador de um pergami
nho oferecido a esta Assembléia e 
contendo o Regulamento da Cã.mara -

dos Deputados e a Cc~~ção poli-



tica daquela Nação vizinha. Para di
rigir uma -saudação a s. Exc.ia., dou 
a palawa ao ilustre Representante 
Sr. .Antônio Feliciano. 

O SR. ANTONIO FELICIANO -
Sr. Pr-es~d-ente: ·- Com dupla emoção 
v.enh-o h-oJe a esta tribuna . Explico a 
sil).cerida.de · dêste meu estado de· espi
rtto. 

Inicialmente, pela magestade do de
ve: patriótico que nos impôs a consci
énd.a el-eitoral do Pais. 

Paisagens, com estas côres cívicas 
entusiasmam e impressionam. Recla
mam, exigem serenidade e r-eflexão. 
Nesta casa, guaxda de magruficas ino
vações na história. política de nossa. 
Pátria, representantes de todo o ::S!l'a-:-. 
sll, do n.orte, do centro e do' sul, ora 
r.eunem-se, congregam-se pa;ra a efe
tivação dtJ an-ceio do povo brasileiro 
sintetizado na outorga à Nação de 
Ulil.a Carta Políti-ca que seja a grande 
árvore, à cuja sombra generosa e 
benfaseja deve pairar à. fonte que 
sacia · os que têem sêde de verdade 
e esperança de justiça. 

E são impressi'Onan.tes ainda pela 
encantadora m·oldura que as circunda. 

Ai a cidade imponentissima. - in
d!ce seguro do desenvolv.imento moral 
e ma-terial de nossa terra, - onde vive . 
um povo, cujos movimentos de tr.aba
lho e de civismo retratam com segu
r~ça u.ma civilização que não para. 
em sua marcha asoendonal de ordem 
e progresso . 

E mais i.nc4-.,ensa é a emoção, pelo 
honrosíssimo ma.ndato, superio.r às · 
O'linhas fô!'ças <não apoiados) que me 
fo0i confiado de traduzir os nossos s~n.
timentos e acenotua!' a nossa homena
gem pela visita que faz a esta res
peitável Assembléia Constituinte o 
ilust!'e parlamental' chileno, eminente 
d:e-fenoor do Paxtido Lioers.l, o Sr. 
d~putado Af0'05o campos Menendez. 

Ao saudá-lo, Sr. PresidenJte, tenho 
a. alma voltada à Sua Grande Pá.
tr!á~· 

Qu~ cruzou os Andes para chegar 
ao Chile tem os olhos divinizados })or 
Ql.:a.dros gigantescos e a alma. escra;vi
sada. em emoções maravilhosas. 

Ali, como bem disse Roldán, exis
tem montànha s que dão a impressão de 

incêndios petrificados; outras nas quais 
a natureza sente explosões de ar
quitetura gótica. Erguem-se os 
cumes em busca do infinito, obsti
nados, sedentos à aproximação do fir
mamento. Nà.tureza opulenta., caprr- · 
cbosa, elegante . que . com. êsse pa:no
rama im·pressionante é o retra-to da 
alma plena de energia e paítriotismo 
do g!ol"ioso povo chilen-o. · 

. E é nessa paisagem que tem. por 
mol<iura o ma:r e a montanha em 
forma altan-eira "Ullla pujaDJte ciVili
zaçáiO, nova, bran-ca e trillllfal". , 

A honra da visita de V. Ex.a, Se
nhor Deputaco Menéndez. traduz a 
fraternidade que prende as --nossas 
Pãtrias. 

Na personalidade de V. Ex.a, saúdo 
a magnífica Nação irmã, com a mais 
brasileira das sin-ceridades. 

E nesta hora em que se reestrutura. 
o universo, quero proclamar. como 
expressão de nossos sentimentos, pa
lavras de llln-n.Q.tá.vel propugnador dos 
elevados destinos-crueo-"futuxo. reserva 
às Pátrias do Novo continente: 

"A união dos americanos é um 
grande bem. da democracia, da li
berdade e <la paz.Diante do espe
táculo desolador da Europa, quasi 
despedaçada, a fraternidade da. 
América. Latina é mn exemplo e 
uma glorificação. Que Deus assim 
a mantenha alimentada pela. soli
dariedade ~ pelo a1nor de seus fi
lhos, verda.üeiras eJcpressões da. ci
vilização humana••. <Muito bem; 
muito bem,· palmas.) 

· O SR. PRESIDENTE - Pela vóz 
de um dos seus representantes e com 
seu aplauso, a Assembléia deu a im-
pressão justa e magni:fica dos senti
mentos d:o povo brasileiro em relação 
à 'grande na~ão inn2. do Chlle, aqui tão 
dignamente representa~ pela pessoa. 
ilustre de um dos membros do Poder 
LegisLativo de seu glorioso e nobre 
povo. Assim. eü me rejubilo pela vi
sita oficiai trazida por S. Ex.a, e, en:t 
ncme desta Assembléia, agra.deco o per
gaminho de que foi portador, delicada. 
lembrança que muito nos penhora, fa
zendo votos, mui ardentemente e de ec
ração, pela grandeza e prosperidade da. 
grande nação americana. e pela felici-
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dade pessoal de S. Ex.a o Sr. Deputado tôdas as Cl:riosidades, numa profissão 
Menen'<iez. <Pa.lmas prolongculas.> · que vive para os acontecimentos :ie 

Prosseguindo nos ·nossos trabalhos, ·cada 24 horas, aceitando neles, talvez, 
dou a palavra ao Sr. Deputado .Ba::-bo- 0 que têm de -efêmero como compen-
sa Lima. sação pelo que trazem de variedade, 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRI- · · ê5ses oito anos valeram como uma es
NHO (Palm~. Lê o seguinte discur- pécie de clausura.· Entendi, por iss;:,, 
so) -Sr. Presidente, no discurso com · que a minha vinda para esta Assem
que ontem encaminhou a discussão b1éia seria como que uma libertação. 
do requerimento n. o 92, o nobre diria mesmo . uma vilegia.tura, com a 
Deputado Sx. João Botelho, teve possibilidade de outros panoramas, 
oportunidad-e de fazer referências às para deslumbramento de meus olhos, 
autarqUias em geral, entendendo que talvez~ já cansados da uniformidade 
não corresponderam elas aos seus dos canáviais. · Cheguei a imaginar 
objetivos, por culpa das respecth•as que era uma mudança de resiàência 
direções. Pelo assunto do requerimen- e poucos são os que não têm, depois 
to, poderia acreditar que as autarquias de oito anos na mesma casa, s obses
a que se reportava o Sr. Deputado são de um v1zinho teimoso, com o 
pelo Pará seriam aquelas que se con- diabo de um solo de nauta, a inststir 
substanciaram nos institutos de pre- numa escala monótona, perseguidora. 
vidência, que têm ligação direta com Que delícia - pensava eu - não ou
o tema do requerimento - a cons- Vir mais o solo de !lauta do V1zinho 
-trução de casas .populares. Mas, sua teimoso ! : 
Excelência não fêz a ressalva, 0 que Mal chegava eu nesta casa, Senhor 
nie obriga a intervir no debate do re- Presidente, e nem havia ainda pres
querim.-ento de sua autoria, para di- tado o compromisso regimental e que 
zer alguma cousa da autarquia eco- é que ouvia? O solo de flauta. Não 
nômica que tive a honra de presidir, seria, dre certo, o antigo vizinho, mas 
conJuntsm.ente com · uma Comissão!) a música era afinal a mesma. 
Executiva, composta de representantes Não desejo, com o paralelo, menos-
autorizados dos centros produtores. :Prezar os oradores a que vou respon-
Aproveitar•e.i a oportunidade para tr9.- der. Estou apenas definindo uma si
tar de OUtras CrítiCaS formuladas nês- tuaÇãO, OY.t traduzindo Uma impressão 

pessoal. · Quanto aos oradores, meus 
te recinto. Se não me estendo às c.u- s:ntimentos são, como é óbvio. de 
tras autarquias, é que nã.o as conh~- grande aprêço. Nem estou nesta tri
ço de perto e não me perniitiria a buna. senão pelo muito que êles me . 
Jevia~dade de julgamentos gerais, sem merecem e para que se não tome o 
c exame circunstancjado da tarefa de meu silêncio, diante à:e acusações aqui 
cada uma delas e dos result9.dos a.:.é formuladas, ou como aceitação . delas. 
agora obtidos. Criticar por melo cie ou como desdem peles ilustres Depu
impreasões vagas é fazer obra. de '5im- tados que as fizeram. Considero, aliás. 
ples derrotismo e não creio que es&~J3. que a defesa da ação do Instituto do 
semelhante função à altura das 1.·c.:;;- Açúcar e do Alcool já está feita, ~ de 
POI1sabilidad~s desta assembléia. maneira brilhante e encaz, pelos Se-

Devo dizer, Sr. Presidente, que vivi nadores Pereira Pinto e Novais Filho 
oito anos dentro dos temas, dos pro- e pelos Deputados Oscar Carneiro e 
blemas ~ das preocupações da autar- Lauro Monten:;&To. 
quia criada para a de!esa da econo- O Sr. Carlos Pinto - Permita Vos
mia canavieira. De manhã à noite, sa E."celência um aparte. Discordo do 
não ouvia falar senão dos assuntos nobre orador. A opinião publ!=a na.
relaciona.dos com os interêsses do açú- cion::tl continua com o mesmo p~nto 
car. Para uma. pessoa que, como eu, de ·vista. 
haVia formado o espírito numa pro~ O SR. BARBOSA LIMA SOBRI
fissão aberta a todos ~s estudos e a. NHO - V. Ex.a ouvirá, no meu dis-
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curso, refe"P~ncias a pronunciamen:os 
da própria zona que representa. 

Estou aqui, pois, em homenagem aos 
acusadores ou aos censores da orien
tação do Instituto do Açúcar. 

A DIF'EaENÇA DAS ESCALAS 

Desde que me referi à escala dos 
solos de flauta, devo ·apontar desde 
logo - uma. diferença esse:1cial: a 
daqui. é descendrente, toca-se em sell
tido contrário, não, como no meu úl
timo domicilio, como o dó-ré-nu, mas 
antes com o dó-si-lá. O Instituto co 
Açúcar e do Alcool é aqUi apontado 
como perseguidor dos pequenos, opres
sor dos humildes . Entretanto, dura!'l-

. te o meu periodo de administração, 
fui tenazmentr~ combatido nas colu- . 

· nas ineditoriais de quase tôdas as .ga
zetas desta cidade e de cUversas ou-· 
tras regiões do País. 

o Sr. Carlos Pinto Paço justiça 
a V; Ex.8 

O 'SR. BARBOSA LIMA SOBRI
J\"HO - Houve quem se désse ao cui
dado de publicar, contra mim, volu
m-es luxuosos. Inventou-se até um 
testa de · fei'l'o, indivíduo sem profis
são. coithecida e que ainda assim gas
tava dezenas e dezenas de contos de 
Téis, em campanhas de publicidade. 
tecidas apenas com injúrias contN o 
Presià.ente do Instituto. 

Não recordo êsses fatos para me 
lamentar, uma vez que me desvaneço 
com a recordação desses ataques, que 
considero honrtJsos para mim. O que 
desejo, ao lembrá-los, é apenas per
guntar se os pequenos podem manter 
essas campanhas, se têm recursos pan 
publicar· artigos e · entrevistas, a tan
to por centímetro, nas fólhas de tabe
la mais alta no país. Pergunto se os 
pequenos e os humildes se dão ao luxo 
de inventar e alimentar testas de 
ferro, ps.!'a a assinatma de artigos in
juriosos; e testas de ferro tão bem 
supriàos de recursos. que podiam es
colher advogado entre os causídicos 
de maior fama e, naturalmente. de 
mais elevados honorârios. 

E' evidente, diante de tais fatos, 
que não· são os pequenos que estão 

em causa. Não é a lavoura que .se 
que~u. 

O Sr. Carlos Pinto - V. Ex. a. 

- diz no seu discurso que não são 
os pequenos gue gli.tam e reclamam . 
V. Ex. a não tem razão, quando faz 
essa ruftrmaçã·o, po.rque estou com 
minha pasta ehe~ de telegramas e 
cartas de pequenos lavradores de to
dos os pontos d-o territóric nacional. 
Ainda agora,· ao entTar na Assem
bléia, recebi uma carta de Pre5l.a-ente 
Pru-à.ente, que terei oportunidade de 
ler daqui há . poucos minutos., pela. 
qual V . Ex.a. verã que foi praticada 
uma injustiça ·naq·uela região. 

. O SR. BARBOSA LIMA SOBRJ:
NHO - Temps também · documénta
çã,o em sentido oposto para mostrar . 
a V. Ex. a. que-lia-tnterêss·es_ .contTa.-
r.iadoo. · -- · · 

N.o momento, aliâs, em que me 
despedia da Comissão Ex:ecuti'\Ta do 
Instituto do Açúcar e do Alcool, dois 
repr-esentantes da layoura fiZeram o 
elogi·o da ação dessa autarquia. em 
favor das classes agrícolas. Um. 
era o delega:do de du~ . a.ssocia,ções 
·de lavra-dores de Ponte-Nova. em 
Minas Gerais; o outro falava em 
nome dos forneced-ores d:e cana e 
dos colonos das usinas de. açúcar de 
São PaUlo. De Campos, no Esta-do 
do Rio de Jan-eiro, ·veiu-me o tele
grama que vou ler, não por v_ai<la.<ie, 
mas para documentação do esfôrç-~ 
do Instituto em bene'fício da lavoma 
fluminense: 

"L3.voura canavieira fluminense. 
representada. pelo Sindicato Agrícola 
Campos, vivam.-en~e emocionada seu 
2Afa.stamento direção Institúto Açúcar 
Alcool, hiPQteca sua profundá grat1-
dãc- pelas incessantes e inequivocas 
provas seu Z'êlo amparar legítimos 
Interesses tôda.s clas6es interessadas 
durante sua operosa gestão, a qual 
servirá. por muito tempo como pa
drão dé trabalho fecundo, justo e 
eficiente. para. todos aquêles que sin
cera. e honestamente deseja.rem es
túdar atuação Instituto, como órgã.a 

_ e(}ntrolador das ~tivi'dades . que lh~ 

estavam subordinadas. Saudações 



respeitosas. Sera.fim SaZda,nhct, · 
/l:'residente." 

. . 
Devo acre.scenta.T que o . Sindicato 

Agricola de campos representa nada 
menos de 20 mil plantadores de cana · 
naquêle. _ Municfrpio. 

Ném há necessiÜ'aJde de palavras, 
pois que existem atos. Cêrca de 40 
Ipilhões ·de cruzeiros. empresta-dos a 
cooperativas 1e lavradores de Per
na.mbuco, Alagoas, Bahia, Rio d·e Ja
neiro e Minas Gerais, a jm-o5 de 2 
e 3%, definem de certo uma ori·en
ta.ção. Mas há. · ain:d::.. mais: quan
do tomei :pos.Se da · Presi'dência do 
ln.stituto, a Comiss~. Executiva que 
o dirigia era composta de 4 delega
·dos do Govêmo, wn dêles com voto 
de d:esempate, e 4 r-epresentantes dos 
industriais de a-çúcar. Hoje, por mi
nha iniciativa.', essa Comissã-o Exe .. 
cutiva, que tem 5 ~elegado.s do Go
v~rno, conta . com 8 representantes 
dos produtores, sendo 4 dos indus
triais, 3 dos lawa-dores e 1 dos en
genhos .de açúca.r bruto. Entre ês
ses 3 representantes dos lattadoreS 
figUra, como não podia deixar de ser. 
um delega-do da lavoura fluminense, 
dessa mes-ma lavoura. em nome da 
qual tem-os sido ata;ca'dos nesta As
sembléia. A d:ir.eçã.o do Instituto é, 
reab:nente, de sua Comissão Exe
cutiva, · que controla desde as des
pesas da autarquia e a cria.çã.o de 
lugares, até o estabelecimento elas 
diretriZes d~ sua polltica econômica. 
Por minha iniciativa, os la vraJdores 
e os eDge'llhos de açúcar· têm hoje, 
no órgão diretor do Instituto, repre-

.. .sentaçã.o equivalente à dos indus
triais do açúcar. Não _é a....c::si.m que 
se faz a. opressão dos pequenos. 

C!ÚTICA ~ARSA E N!:GATIVIS'rA 

Na realidade, Sr. Presidente, a 
erítica feita ao I:nstituto de Açúcar 
não obedece a. nenhuma. preocupação 
d~ estudo, a um sentido d-e conjunto. 
a um espttito ·de construção. O qua 

. aqUi encontramos. a.cima. d~ tudo, são 
i.mJllressões muito gerais, partindo de 
alguns fatos, Dl:aS ignorando o sis
tema de iriteresses vinculados ao des-

... ··. ·· 

tino da. autarquia; ou então 'VIeillOS 

a-gravos de natureza. pessoal, as quei-. 
xa.s. ou a desforra de quem não viu 
atendida uma pretensão e nã-o che
gou a exa:min.a:r os motivos da nega .. 
tiva. As v-ezes acontece que as quei
xas se contra-dizem. Aqui mesmo. 
vimos um dos censores, o nobre 
Deputado pelo Estado -do Rio, Se
nhor Carlos Pinto, at~ o Insti
tuto por que harv.ia fecb.aà'o enge
nho; mas o eminente Deputado por 
Mina.s Gerais, cujo nome declino 
com a admiração e o respeito devi
dos ao de.stem-or de suas atitudes de 
homem pú·blico, o Sr. Artur Bema.:r
des, verberou exatamente o fato de 
não haver o Instituto fechado enge
nhos, que tinham transfendo a. res
pectiva. cota de produção pMa a usi
na que S. Ex.a. procurava montar. 

O Sr. Carlos Pinto - V. Ex. a. me 
concede um apart~? Eu não queria 
fazer referência a meu ca.so pessoal. 
No entanto, desde que V. Ex.o. f ·eriU 

- o assun~. vou explicar à Assembléia 
o que se deu. Sou proprietário de 
um pequeno engenlho de cana, mas 
sa.i!ba V. Ex.a que quando digo "pe
queno" não me refiro ao banguezeiro 
de P.e.r.uunbuco, de sua terra, porque 
o banguezeiro de lá. fabrica cinco 
mil ~a.cas de açúcar e o banguezeiro 
q.ue · defend-o - e V. Ex.a vai ter 
oportunid8..de de vêr-me, dentro de 
poucos minutos, defen.Jdê .. lo e provar 
que ~stou com a verdade - é o que 
foi prejudicado pelo Instituto. Meu 
engenho é um dêsses . pequenos E 
transferi a. propriedade - saiba Vos
sa. Excelêllcia, é a eXJ)re.ssãc da ver
dade - parque não pcxtia mais tra
bal:ha.:r •. A mintba DOrta. chegavam, 
quase qu.ç diària.meilte, luxuosos S!U

tomóveis conduzindo fiscais do Ins
tituto, que queriam examinar a es
crita. Por que? Porque eu produzia 
22() sacas de aç.ú:ca:r. Essas visitas, 

· além de se tornarem desagra.davels, 
prejudicavam meu trabalho, ficavam 
caríssimas. porque de vez em quando 
êles inSinuavam até gorgetas. Esta é a 
expressão da. verdade. Aborrecido com 
.esta situação, ta.-'3.Il.Sferi. o engenho e 
a. mjniha propriedsde. 

-.. 
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Ó SR. B..o\BBOSA I.J:MA. SOBRI
NHO - Peço agora a V. :Ex.a. que 
me dê o cür>êito ""de um aparte ao 
àiscurso que está pronunciando. 
v. Ex.a, aliás, noo pr-ecisaria :fazê-lo, 
po;-que está mscrito, logo de-pois de 
mim e terá -oportunidade d-e ocupar 
s·eu tempo, perm.itiDJdo que o que me 
resta sejz. e!nprega.d-o n-a exposlçso 
da tese que estou def·end~'!ldo . 
Aliá3, 2.ludirei ao cas-o de Vossa .EX
celência. 

Ac-ontece, também, que tisses ata
ques são · retr.-ospecti'Vos, a ;:itaa.ção 
que êles censuram, há. mu1~o deixou 
de existir. O Prefeito de !ta,pl?runa, 
amigo e d-efensor ardorcso dos inte
rêsses da lavoura de seu município, 
obteve. do Instituto o que pLei tcia.va, 
não somen-te com a regularização da 
situação dos engenhos da r~g1ao, 
como também com a concessão de 
uma cota pa.:ra a instalação àe 1vna 
usina. O nobre Deputado. Sr . .Artur 
Berilal!'des, r-ecebeu do Instituto, 
a.tra.:v-és de aumentos de cota.s, quase 
tanto quanto o que havia pleiteia-do 
e o obteve sem necessidaJde de pa
mlisa.ção dos pequenos engenhos, 
cuja cota adqUirira. E sem !alar · 
em que pOde produzir o que estJver 
dentro das posstbilidades agrícnl-as, 
ou industriais de su-a eill!Ptêsa, pois 
que tem aSsegura. da· liberação de todo 
o açúcar que ta~bricar, por um pe
riodo de cinco anos.· 

O Sr . BerTUlTdes Filho - ·Saiba 
V. Ex. a. que é sempre com grande 
prazer e a.dtniração que o ouço. 
V . Ex.a te.rla feito ai - não ouvi 
bem - um:a r-ef-erência ao Senh·-:>r 
Al'tur Be·:rnardes,. no sen-tiC:.o de que 
êl-e teria <>btido do Instituto a 
'cota qu-e pleiteara. Foi isso que Vos-
sa Excelência declairou? 

O SR. BARBOSA r.n.mA SO:s&I
NRQ - Eu. disse que o Instituto a 
concedeu· à revelia do Sr .Anur 
Bernardes, quase correspondente à. 
que êle ha-via obtido por· m-eio de 
tt-&.nsfe...'"ência de cotas de enge!\h-'s. 
sem • f.eohamento dos engenhos ~uja 
cota havia adquirido. 

O Sr. Berna.rdes Filho - AJ)enas 
peço a licença para informar a 
V. Ex. a que en-tre o pedido de !xa!ls
:fereneia das cot&.s e a. . concessão, 

quer diZer, a aprov.ação dessa trans
ferência pelo InstitutO, medea.l.-am 
para m-ais de quatro anos. 

O SR. BARBOSA LlMA SOBRI
NHO - V. Ex.a. vai vêr. 

O Sr _ Bernardes Filho Istú 
signifi-ca alguma coisa. Quando os 
tempos mudaram é que foi fei·ta. 
justiça. Saiba V. Ex.a que nã.) v:::.i 
nisso ne!1huma censurá. pessoal. a 
V. Ex.a, cujas qualidades morais sou 
o prim-eiro a proclamar e reconhe
cer . Estamos discutindo a · aub.rqUiá·, 
o Instituto do Açúcar e do _4.1-cool, 
a organização em si. E' apenas uma. 
retificação qu-e quero fazer a essa 
declaroção. 

O. SR. BARBOSA hlMA SOERI
?w'"EO - Quando frizei que se tratava. 
de caso resolvido, estava demonstran
-do n:llnha. tese, segundo--a -qual tôd.as 
ss criticas ao Instituto se repoiúiái 
a assuntos já solucionad<>s. 

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.a 
tem razão . Apenas, naquela ocasião, 
não havia uma tribuna. de onde se 
pudesse denunci2.r os fatos, o que :foi 
:feito logo que se ofereceu oportuni
daüe. O nobre ora.do:r sabe que nem 
com a. imprensa podiamos contai'. 

O SR. BARBOSA ~ SO~Rl
~"HO- Se fossemos reunir tudo que 

se disse a respeito dv Instituto, for
mariamos volumes. Nunca pleiteei ... 

O Sr. Nestor Duarte - Está se .fa
lando do tempo da ditadura. 

O SR. BAR-BOSA LIMA SOBRI
NHO - (dirigindo·se a.o Sr. Nestor 
Duarte): Do tempo da ditadura -
declaro a V. Ex.a - há volumes de 
críticas e ataques ao Instituto, por
que nunca pleiteei, quanto a publici
da-de, uma isenção que fôsse da.s auto
ridades clisso incumbidas . Somente 
pleiteei igualdade de tratamento, por
que houve casos em que se fez ca.m· 
panha contra o Instituto com a bOa 
vontade de algumas autoridades . da 
Censura e, quando aquele órgão teve 
C.e se defender, acusando, houve proi· 
bição de publicação de suas notas. 
Nesse momento, intervim, para exigir 
que houvesse igualdade. Foi só o que 
:pleiteei em relação ao regime de pu
blicidade. 
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O Sr. Nestor Duarte - Vê V. Ex.a 
que a censura é uma arma cega e 
in tolerá \'el. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRI
NHO - <Continuando a leitura): 
Não há mais, em todo o Brasil, en
genho fechado pelo Instituto. Todos 
cs autos de infração de engenhos 
clandestinos foram, há cêrca de qus
tro anos, definitivamente arquivados. 
Não há sessão da Comissão Executi
.va. em que não sejam registrados no-
vos engenhos, em diversos Estados 
brasileiros. Os casos aqui lembrados, 
como o de Rio Grande do Sul, o do 
Paraná, o do Amazonas. ou já foram 
remediados. ou podem ser explicados 
de maneira satisfatória. A usina que 
deixou de funcionar no Rio Grande do 

· Sul, fê-lo por motivos que o Ins
tituto até hoje ignora. Sua cota. de 
produção foi estabelecida nc:. adminis
tração de um filho daquele Estado, 
L-eonardo Truda. 1\'f..ais tarde foi au
mentada e a verdade é que a s~a 
produção nunca chegou a atingir nem 
a cota primitiva, nem a aumentada. 
O Paraná obteve até agora a conces
são de quatro usinas, uma das quais 
estã funcionando. Outra não conse
guiu concluir a sua instalação no pe
ríodo de guerra. 

O Sr. Lauro Lopes - Uma só fun
ci<>nando - V. Ex. a diz muito bem. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRI
NHO - (Continua.nda a leitura): 
O caso de Morretes se reduz ao se
guinte: o Instituto e o F...stado do Pa
raná concordaram em montar uma 
<listilaria e um.a usina naquela região. 
Ao Instituto caberia a aquisição da dis
tilaria, que foi de fato compra-da e 
já estã, em pg.rte, num barracão, em 
Morretes, à espera da construção da 
usina, que o Estado não chegou a ini
ciar. Diante dêsses fatos, o Instituto 
tomou a iniciativa de propõr ao Go
vêrno do Estado a abertura de uma 
concorrência, para que coubesse a pax
ticulares a conclusão da usina e da 
distilaria. Concordando o Estado, 
mandou o Instituto imediatamente 
-publicar os editais de concorrência. 
Quanto às queixas do Amazonas, (; 
que posso dizer é que o Instituto igno
:ra até hoje a existência de usinas na-

que!e Estado, o que constitue razão 
'bastante para que não aceite a res
ponsabilidade de haver fechado usi.r.-a 
que não conhecia. Em compensação, 
atribuiu uma nova cota a êsse Es
tado, mas não apareceu candidato à 
sua concessão. A mesma coisa ocor
reu em numerosos outros Estados, 
como o Pará, o Maranhão, o Piaui, 
~1ato Grosso, etc. 

O Sr. Coelho Rodrigues - No Piaui · 
foi fec[l..ada a Usina pertencente ao 
Desembargador Vaz da C o s ta, por 
exigência do Instituto. Naturalmente, 
qualquer out::.-o candidato f i c ou ar
repiado e desistiu da 'Carreira. 

O SR. BARBOSA LIMA JSOBRINHO 
- A Usina do Desembargador Vaz da 
Costa pleiteou a concessão de uma 
cota sem ter o quinquênio d-entro da 
qual se faz a liquidação. Por isso não 
a obteve, o que não aconteceria se ti
vesse feito a necessária prova, pois 
nesse caso, a cota lhe teria sido con
cedida. 

O Sr. Coelho Rodrigues - A Usina 
produzia de mais. Por isso foi mul
tada. Não se tratava de cota, pois ela 
a . excedeu num ano, mas não· teve 
licença par~ liberar pelo Banco do 
Brasil o excedente de produção. No 
primeiro ano foi vendida tõda a pro
dução; no segundo a Usina foi mul
tada e no terceiro, foi obrigada a. 
fechar. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO 
- Não foi obrigada a fechar por 
ato do Instituto. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Sim, por 
ato do Instituto que não mais ãeixou 
a Usina produzir. 

O SR. BARBOSA LIM:A SOBR.ThliO 
- !..[as v. Ex.a não disse que a Usina 
tinha uma. cota? 

O Sr. Coelho Rodrig~ - A cota 
foi. de 180 e a Usina produziu 2.000. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO 
- v. Ex.a veria que sérias conse
oüências advil"iam para a. política da 
produção, a con~essão de um direito 
ili.Initad.o para produtores novos. 

O Sr. Coelho RocLrigues - A con
seqüência seria. produção mais ba!3. ta. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO 
- (lendo) - Por tudo, entretanto, a 



culpa é sempre do Instituto, mesmo 
quando deveria caber às a.dm~istra
ções estaduais o empenho de amparo 
a uma nova fonte de produção. 

Em suma, em todos êsses casos, não 
existe UD1 problema atual. Há criticas 

· ao passado, mas, para julgá-las, não 
devemos cons'iderar os sentimentos ou 
interêsses do ·momento presente, mas 
os sentiroentos e os interesses da oca
sião em que ta'is atos foram praticados~ 

O SENTIDO DA ~AÇÃO 

A defesa da produção de açúcar se 
ii1lcíou em 1931, para salvar a in
dústria de uma ruina imediata. Nern 
foi por outra razão, que as primeiras 
medidas a favor da. indústria d.o açúcar 
sUrgiram na Carteira de Liquidações 
do Banco do Brasil, por inicia. ti'va de 
wn lúcido econotnista. e notável bra
sileira, L~o11a't'do Truda. Faço questão 
de salientar que a crise da ind'ústrta 
não existia apena.s no Norõ.este; al
can-çara., colll igua.l .intensidade, os 
demais· rientr~ :produtores, o ~sta<:lo 
do Rio, São PaUlo e Minas Gerais . ,. 
Naquel~ momento, os erros da po

lítica. do caf~ eram de todos conhe
cidos. A deff!sa dOS preços, iniciada e 
:realizada sein o e<lllillbno esta tistico 
entre a produção e o consumo, trouxel'B. 

-... a super-prod:ução, que depois de haver 
sacrificado o país . com as elllisSões de 
papel-moeda. alcançara, afinal, a pró
pria prOdução, exigin-do cotas de sa
crü!cio ca.üa vez maiores e mais de
sanimadoras. Leonardo Truda subor
dinou a política de defesa de preç()s 
do açucar ao regúne de llntitação de 
produção, tomando para base dessa. 
limitação a produção verificada· num 
determinado qUinqUênio. 

Desd.~ êsse momento, surgiu o con
flito de interesses entre os produtores 
antigos, tra-dicionais, ·e os que dese
javam ingressar nesse donúnio ten
tador dos preços dáendidos. 

O Sr. Coel'h,o Rodrigues - Mas nes
se . caso, o Instituto deVia transigir 
"Porque se tratava de uma Usina ve
lha, fechada há mais de 10 anos que 
voltava a funcionar e deveria ter to
do aux:illo do Instituto; no entanto, 
teve pela frente barricadas e mais bar
ricadas! 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRI
NHO - V. Ex. a não imsgina a difi
culdade de estabelecer, em assuntos 
desta. · ordem, critérios especiais em 
favor de certas 'Usinas. 

O · s,.. Coelho Rodrigues 
Aquela Usina que permaneceu fecha
à.a à·urante tanto tempo féz grandes 
esforços para entrar novamente em 
funcionamento; tornar a fechá-la se
ria pois um crtxne . 

O SR. BARBOSA LIY.LA SOBRI
NHO - MaS se dispunha de quota. 
podia funcionar. · . 

O Sr. José Cândido - Pernrita. V# 
EX. a. mn esclarecilnento. Conheço o 
caso a que se refere o nobre coleg.a 
Sr. Coelho Rodrigues. E' o seguín~e: 
.a· qu~>ta forneciàa pelo Instituto do 
Alcóol e Açúcar à Usina do Engenho 
à'.Agua., no Estado do Maranhão, não 
con-espondrn·-a.o-.c.a.pital. invertido pe
lo proprietário Sr. ·và2rda -Costa-para. 
pô-la em funcionamento novamen~· .. 
te. Por issc, se ViU obrigado a , fe ... 
chá-la. Realmente, como V. Ex.a 
a.fitmz. foi distributda uma quota, mas 
esta era insigtl.ificante. :1tsse o e~cla
reci..'nento . que desejava dar a V. 
EX,:lo. 

O Sr. Coelho Rodrigues - · 
A pena~ a déci.Ina patte. 

O SR. BA1U30S.A. LIMA SOBRI .. 
NPi.O - Se V. Ex. a considerar que 
o critério não era êsse mas o da pro .. 
dução dentro de wn quinquênio de
terminado, V. Ex. a texn. ai a justi!ica
tiva. 

Agora, posso dizer a . V. Ex.a que 
tivemos muitos casos especiais," como 
êsse, em que o Instituto talvez de
sejasse transigir; mas uma transi
gência, em questão desta natUJ"eza~ 
acarretalia unia sé=íe tão grande de 
eXigências que ning-&otém, mesmo den
tro de uma autarquia, com elemen
tos estatisticos insuperáveis, poderia 
prever as conseqüências. de uma revi
são de quotas. 

O Sr. Altamira.ndo Requião _;_ V. 
Ex. a não acha que essa transigência. 
no caso, tomada no sentido geral, 
reverteria em prejuizo da economia 
privada? 

O SR. BARBOSA I..an4:A. SOBRI
NHO - :nnhamos que fazer a li-, 
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mitação da produção. Com a produ
ção do quinquênio de 12 milhões de 
sacas e up:t consumo um pouco su
perior a 8 milhões, se produtores no
vos fôssem admitidos, a defesa de 
preços seria impossível, e voltariamos 
á situação de ruína de tôda a indús
tria, mesmo -em regiões mais prote
gidas. Em determinadas circunscri
ções, como em São Paulo, houve usi
nas que não possuiam recursos, nem 
para fazer face aos pagamentos dos 
fornecedores de cana, e elas entrega
vam açúcar em pagamento. dos ser
viços prestados pelos mesmos. 

O ::5r. Altamircmdo Requiào - O 
ponto de vi-Sta de V. E.x.a é precisa
mente defender o espfrito das insti
tuiÇões autarquícas. Eu recordo a V. 
Ex.a. que, eni 1944, tive a honra de 
lhe dirigir uma carta-petição, em abo
no da defesa de um estabelecimento 
industrial no qual eu era parte e ti
nha interêsse, solicitando do Instituto 
o aumento da quota de 18.000 para 
20. 000 sacas de açúcar, visto que nos
sa plantação ia além das necessida
des oriundas da quota concedida. En
tretanto, V. Ex. a. negou-nos, imedia
ta e peremptorie.mente, essa conces
são e, de acôrdo com o que há pouco 
disse o nobre deputado Sr. · Artur 
Bernardes Filho, quando já ·não nos 
interessava mais o aum~nto da quo
ta. visto que a plantação estava ar
ruinada, o Instituto. espontãneamen
te. concedeu.a. para. inúmeros plan-
tadores... . · 

O Sr. Coelho Rodrigues - E• a 
norma. de cosinhar em água fria. 

O Sr. Alta mirando R.equião -
quando o prejmzo já montava a 
300,00 cruzeiros. 

O Sr.' Oscar Carneiro - Se . não 
!ósse assim o ·plano de defesa. cairia 
f2..talmente. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRI
NHO - Lamento que o tempo de que 
disponho seja escasso, pois eu gostaria 
de tratar de todos esses casos. Mas. 
uma fp;brica. que se a.rrutna., tendo 
uma produção de 18.000 sacas. deve 
ter ourt;ros motivos para cessar de fun
cionar, pois não seria apenas por 
causa. ·de 2.000 sacas que teria uma. 
conseqüência dessa ordem. 

O SR~ PRESIDENTE - Lembro ao 
nobre orador que seu tempo está findo. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRI
NliO - (lendo) se o Instituto tran
sigisse com êsses novos canclida tJosp 
com êsses "bolsistas da lavoura', a de
fesa de preços !racassaria e a ruína 
retornaria. inev:i.tá~l. De modo que, 
quando o lnsti tu:to resistia a esses 
·apetites, aguçados pela segurança de 
que já estava desfrutando a indústria. 
do açucar, não obedecia a. uma obses
são perseguidora, ou a uma ideia fi.."'{3.: 
estava também defendendo interêsses, 
mais legítimos do que os que vinham 
apoiar a causa. dos adventícios. E mais 
legí-timos po.I'lque representavam ca
pitais e trabalho. E?mpenhados e com
prom·etidos na indústria e na la vou
ra defendidas. 

O Sr. Campos Vergal - V. E."{.a. dá. 
licença para um aparte? 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRI
NHO - Lam-ento que o tempo não me 
permita ouvir os apartes de VV. 
Excelências. 

O Sr. CampOs Vergal - Meu apar
te é curto. Apenas desejo d.izer a V. 
Ex.a. que, no E5'tad·o de São Paulo, ain
da hâ faJ.t..a. absoluta de açucar, mar
ca.da.mente nas , cidades do interior; 
onde, para as fam.ilias de classe mé
dia ou menos abonadas nem açucar 
.preto existe para as necessida-des diá
rias. Louvo, nisso, a alta. sobedoria do 
Instituto. 

O SR. BAPSOSA · LW-A SOBRI
NHO- (lendo) o que ocorria com a 
grande indústria, também se verificava 
com rela.ç.ão aos engenhos. A super
produção era geral e tôda a. vez que 
desciam os .pr.eços C.o. açucal' bruto. 
ou insta-ntâneo, os prooutor.e~ m.a.is 
desanimados soltavam o gad:o nos ca
naviais, renunciando a uma atividade 
que se tornara onerosa. Não poucas 
vez.es o adventício foi denunciado pe
los demais produtores. q:u:e col!heeiam 
os ef.eitos dessa concorrência e acha
v;;:n que o Instituto deveria obstá-la. 
para proporcionar, aos engenhos. a si
tu·ação de segurança e prosperidad-e, 
que as usinas haviam conseguido com 
a limitação da produção. 
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No registra dos. engenhos, o Instituto 
distribuiu as fichas de inscrição. Não 
impugnou nenhUma. das que lhe fo
mm devolvidas, com a assinatura do 
produ;tor e do Coletor da região. Tan
to a i.n.ScriçãO, como a. própria. limi
tação dependeram, nêsse ·momento, do 
produtor, apenas . ."ele é que se Wni
tou a. si mesmo, na. sua declaração de 
p:rodução. Os prazos para a inscrição 
:foram várias v-ezes reabertos. Nun~a 
cessou de tôdo o registro d-e engenhos, 
nem foi por outro motivo que êles 
passaram, no decurso de l.un decênio. 
<ie 24:.000 a ma.is de 50.000. Observe-se 
qu ~ o Instituto não fechou nenhum 
eillg'enho, par haver produzido acima 
de sua. quota,. Comba-teu a clandes
tinidad-e, que · er:a nociva a. tôd'Os. 

Dentro d-essas Jinba:s gerais, o caso 
do n<>bre dEpu~do Sr. Carlos Pinto,. 
se reduz a muito pouco. S. Ex.a foi 
relacionado entre os · prod'Ut'ores de 
Itaperuna e recebeu uma quota de 
aç-ucar, igual à produção declaTada. 
pelo C<>1etor. M:onteceu, . entl'letanto .. 
que S. Ex.a v-endeu a propriedade, com 
todas as suas benf-eitorias, o que não · 
podia deixar de incluir a venda do 
engenho. Em seguida, o Sr. Carlos 
Pinto montou. em outra proprie<iade,. 
um alambique, para a fabricação de 
águardent-e e voltou a.o Instituto a fim 
dP pleiteiar uma quota de açucar, uma. 
nova. quota. de produção, depois · de 
haver v&ndido a que havia sido rela
eionada. pelo Coletor d!e Itapertl!lla.. 
Nêsses casos, o !.n.sti.tuto não transigia. 
nem podia transigir, pois que seria 
r.ecollhooer a. alguns~ num regim.e de 
limitação, a .facUl-dade de possuir quo
tas sucessivas de produção, tirando 
vantageDS da pró-pria restrição legal, 
pois que, via de regra, ~ quotas já 
repr.esentava..:m v.alor apreciável. Como 
se ~. S. Ex~a emitiu a.lgumas circuns
tâncias no seu relato, como também 
nã.o foi muito fiel aos fa.t<>s, quando 
exckmla-va aqui, em altos brados, que 
l'ôra. procurar-me e que eu me re
cusara a recebê-lo. Desejei saber de 
S. ~a com<> se passara tal coisa. 
Nunca .me recusei a. receber 
:fôsse quem :fôsse. Mas a. admjnistra
ção não pode fugir a ã:esentendim.~
'tos, ao caso de uma pessoa que chega 

na ocasião que se realiza demorada. 
conferência prefixade., ou ao doe um 
co.n.tinuo. que diz, ou ouve, palavra 
mal interpretada. O mais interessan
te é que o nobre deputa.do pelo Estad<> 
do Rio, Sr. Carlos Pinto, não chegou 
a procmar-me.Parece que entrou em 
conflito com um alto funcionário do. 
Instituto, pessoa nervosa e que tam
bém g-esticUlava. de mais. Não foi d'e
pois S. Ex.3 à Presidência, o que de 
certo coidbr.nta a sua dec~ra.ção nesta 
Assembléia. ne· mim, porém, devo ex
plicar que não sei como possa reeeber 
a quem não m·e procura. Entre as cti
versas críticas fei:tas à economia diri
gida, essa é, por certo, um.a das mais 
difíceis de destruir., · 

.... .. --·----
0 OASO DAS TR.AN~CIAs DE 

QUOTAS 

Passemos, agora, a.o caso do nobre · 
deputado por Minas Gerais, Sr. Ax
tur Bernardes. O Instituto resolv-era 
31dm.itir a transformação das quotas de 
açucar instap;tâ.n~o em quotas de açu
car de~. Era o meio doe facilitar 
o progresso ciãlOOiistri~. a~ de __ _ 
Minas Gerais, o que correspondia. às 
reivindicações de uma. numeross. cor
r-ente .de opinião naquele Estado. Para 
isso ba.vi,a àu.as condições: 

1) que o engenho vendesse a quota. · 
de que dispmlha; . . 

2) que deixasse de produzir açuca.r. 
Na. fiscalização dessa última condição, 
o Institu~ decidira lacrar as moendas 
d"OO engenh<>s que vendessem a respe
ctiva quota de produção. , 

A margem dêsse regime, multipli
caram-se os abusos. Surgiu em Minas 
uma turma de intermediários, que 
compravam. quo~s de engenhos por 
preço infimo, revendendo-as às usi
nas com bastante lucro. Para obter a. 
aquiescência dos donos dos engenhos 
ou para reduzir o preço da aquisição 
da quota, asseguravam que o Institu
to não se oporia a que continuassem. 

· a produzir, mesmo dei;>ois de vendida 
a. quota. Quando o .fiscal do Insi
tuto aparecia no engenho para lacrar 
a. moenda, ocorria uma cena. dramá
tica: o proprietário protestava, la
mentava-se, dizia-se· ludibriado, com a 
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faxniüa tôda a fazer côro aos seus 
protestos e lamentos. A maior parte 
das queixas existentes em Minas con
tra o fechamento de engenhos, vem de 
fatos desas espécie. 

Convencido o Instituto, pelo reJ:t
tõrio de seus .fiscais, de que os inter
medi&-ios abusavam da boa fé dos 
donos dos engenhos, resolveu não con
siderar- definitiva a transferência do 
li,mite de produção, enquanto o ven
dedor · não concordasse em presença 
do fiscal do Instituto, com o lacra
menta das moendas de sua fábrica. 
Aconteceu, então o que se podia espe
rar: o número de desistência foi enor
me. Foi a vez de se queixarem as 
usinas, alegando que p.aviam clispendi.
do somas consideráveis, sem qualquer 
provento. Ao que retrucava o Insti
tuto, explicando que se havia um do
cumento de transf-erência àe quom., 
poderia a sua execução ser processa
da no Judiciário, cabendo ao Instituto 
cumprir as sentenças proferidas. ~ 
claro que essa. decisão, que salva
guardava a situação dos pe'quenos en.
genhos não agradou às usinas com
pradora .das quotas. Achavam estes 
çue o Instituto não deveria tomar co
nhecimento da desistên-cia em face de 
u:.n docuinento hábil de transferência. 
Essa foi a tese sustentada também 
pelo ncbre deputado por Minas Ge
rais, Sr. Artur Bemardes. Como se 
vê, no caso a. culpa cio Instituto pa
rece haver sido a de não ter fechado 
engenhos. 

O Sr. Bemardes Filho - Pern'lite 
V. Ex. uma interrupção? 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRI
NHO - Teria muito prazer em ou
vir V. EX. Peço, porém, compreenda. 
que isso me é impossível, em obedi
ência ao Sr. Presidente que hâ mui
to me advertiu estar se esgotando meu 
tempo .. 
, ~ verdade que o Sr. Artur Bernar

des alega que as desistências, no ca
so particular de S. Ex. resultaram 
de manobras faeiosas, com as quais 

·se ácumpliciara o fiscal do Institu
to. Não sei se houve, ou não, interfe
rência de interêsses partidários :na 
questão. Posso assegurar que não apa-. 
receu no Instituto nenhuma· solicita-

, ' .. , . 

ção nêsse sentido nem aceitaria o Ins
tituto missão dessa espécie. Nunca: 
fizemos política partidária nessa. au
tarquia e muitos fatos poderia eu 
relatar, para demonstração de minha 
afirmativa se me sobrasse tempo. 
Basta, en1;retanto, que eu diga que o 
representante de ~finas Gerais, na 
Comissão Executiva do Instituto, não . 
era elemento ~avorável à politica si
tuacionista do Estado. 

E que na recente campanha da su
cessão presi-dencial, o número de re
presentan~s solidários com a União 
Democrática Naeional era maior qu~ 
o de adeptos do Partido Social De:no
crático. Nunca sentimos essa dife
rença de. opiniões e de simpatias, pela 
circunstância de que todos os assuntos 
eram estudados e resolvidos fora das 
preocupações partidárias. 

No próprio caso do Sr. Al'tur :Ser
nardes, diante das reclamações que 
chegaram ao meu cor.Jlec1mento, pedi 
ao então representante dos usineiros 
de Pernambuco, na Conüssãc Executi
va, Sr. Alde Sampaio, que estuda.sse 
€ relatasse o assunto. Tôdas as me
di:das propostas pelo Sr. Alde Sam
paio foram aprovadas por unâ!l.!mi
dade e cumpridas com o necessário 
zêlo. 

O Sr. Bernardes Filho - Apenas 
quatro anos depois. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRI
NHO - Não, no momento. Mandei 
outro funcionário do Instituto a Minas 
tendo o cuida.do de escolher pessoa 
de todo estranha às questões parti
dárias, re<:omendando-lhe, expressa
mente, que não atendesse de nenhum 
modo a injunções facciosas. . 

Cabe uma pergunta: foi o Sr. Artur 
Bernaroes a. tínica. .vítima de .:;em-e~ 
lhantes desistências? ou essas desis
tências só teriam ocorrido no caso de 
comprador de quota infenso à. situação 
polít.i:ca de Minas Gerais? A verdade 
é que todos os tisineiros de Minas· ti
veram dece$>Ções semelhantes e muitos 
dêles ou eram. estranhos à.s questões 
pa.rtidârlas, ou até mesmo favoráveis 
à. situação politica do Estado . . ~ses 
outros, porém, não tinham interesse 
em -apresentar as desistências como 
perseguição politica, quando sabiam 
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que êsse fato tinha explicaçãO muito 
mais fácil e natural. Todos êles, se 
foram vitimas de alguém, é d.e justiça 
que se proelame que o foram apenas 
dos . traficantes de quotas, os quais, no 
intel"êsse de seu comércio, ilaqueavam 
a boa. fé dos donos de pequenas fá
bricas de açúcar. Ao Instituto é que 
não podia caber a função de apoiar 
a ação inescrupUlosa. dêsses interme
diários. Como se vê, não fechar en
genhos pode ser também motivo el-e 
censuras, o que prova como são con
traditórios os interêsses e as paixões 

. com que nos defrontamos, na atividade 
'normal das autarquias e-conômicas. 
Outros aspectos da ação do Institut!) 

De outros aspectos da -ação do Ir.s
ti tuto ainda há poucas semanas tratei 
:demoradamente, num discurso que 
foi divulgado por determinação _da 
C<>missão Executiva daquela autar
quia. Dentro de alguns dias conto 

·-distribuir nesta Casa o minucioso R e
la tório que escrevi e com o qual presto 
contas ao meu pais, numa demonstra
ção documentada. Sou parti<lárto de 
um estudo amplo em tômo da ação 
<las autarquias econômicas e adm'ito 
a neeessid9:de da constituição, nas 

. Assembléias Legislativas, de comissões 
~spedais, ou mesmo permanentes, que . 
se .in-cumbam·. de acompanhar o traba
lho de tôdas elas e de propor as me
<iida.s · que julguem justificadas pelo 
l'esultado de tal exam~. Todos êsses 
!r..stitutos, tão ·· atacados e, em regra. 
tão conhecidos, superintend-ein in.te
rêsses muito mais sérios ào que ,o su
J>Õe a platéia que os apupa, algumas 
vêzes com !eald2de, outras vêzes com 
a paiXão e a 1eviand81de de toroedo
res de futebol. Ep preciso que elas 
sejam julgadas. não · através de casos 
pessoais, de i~terêsses que delas de
pendem. Mesmo que tenham enos. · 
podem ser indispensáveis à proteção 
de interêsses vitais de regiões, ou de 
classes numerosas. 

Dir-se-ia que no caso do açú-car 
,.~$te uma tprova concludente, na 
escassez· dessa. me:rcadçria. Mas Quem 
nos diz que não existem outros inte
rêsses, capazes àe superar a expre~ão 
dês~ fato, no Sentido da. permanên
cia. do Instituto, para impedir con ... 
seqüências ainda mais desastrosas para. 

nossa. politiea eccnõmica., ou pan. a. 
solidez de nossos víncUlos federa.ti'\'os? 

E' preciso ainda. não esqueeer que 
a guerra submarina, ao privar o sul 
de país de seus suprimentos normais 
de açúcar, veio im'Pedir tatnbém a 
importação das máquinas !l.ecessáriâs · 
ou a montagem de novas usinas, ott 
o reaparelba.mento e aum-ento de ca
pacida'à.e das fábricas existentes_ 
Nenhuma àa.s usinas n·ovas autoriza
das no início da guerra submarina. 
poude até agora fun-cionar, por maio
res que fôssemos seus recursos finan
ceiros. 'nvemos contra nós dois fato
res sérios: o desgaste da indústria eni 
fun:eionamento e a crise ··agricola geral. 
Pcrque motivo a :produção d:eaÇuca'!" 
decres-ceu em quase todos os países 
do mundo, mesmo nos que estavam a 
grande distância do conflito. cotno a 
ATgentina, o Peru, ou o Paraguai? 
Com tôdas as dificUldades que sur
giram~ conseguimos, ain<ia assim, r..a 
prcduçá<> ~çúear, índices excelen-

. tes, em pu.~:uelo--com .. os índices de 
muitos outros prOdutos de -origem: agri
:eola, • não dependentes de q'ualquer 
autarquia. Graças a isso e que se 
verifica, pelas estatísticas, que. v 
consu.tilo per ca.pita de açúrcar a um~n
tou no Brasil no penedo de guerra. e 
não teríamos softido tanta cousa. (l,'Ue 

se registrou por ai afora, se a <tistri
buição da mercadoria, a cargo, como 
era na tura.l, de autoridades estaduais 
e munici:piais, obedecesse às normas 
que superinten-d.etn, nos demais países, 
a Politica do racionamento, que acaba 
com as filas e assegura o suprimento 
a todos. A quota de consumo domést1-
co deveria s·er defendida acims. d.e 
qualquer outro interêsse, ainda que se 
reduzisse a quota. das indú.stri.as. 

Os Estados Unidos não tiveram dú
viãa em fixar a quota para as indús
trias, à razão de 60 % ·apenas do con
sumo verificado antes de Pearl Harbor. 
No Brasil, a.s índústtis não encontram 
obstáculos à ilialltada expanSão 
de seu ccmsumc, que se alimenta no 
mercado negro, pela insuficiência dos 
planos de racionamento. Para. ilus
tração dessa. afirmativa, convém dizer 
que existe o racionamento do açúcar 
no Distrito Federal, mas ninguém sa
be quantos cartões foram até agora 
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• distribuídos. Fala-se, até, na. existên
cia de uma emissão clandestina de 
cartões. Mas o Instituto é responsável 
por tudo que acontece nos domínios 
do açúcar, mesmo quando se trate de 
assunto estranho á sua competência. 
Se fracasa. a clistnbuiçã.o, a culpa é 
do Instituto, que nada tem que ver 
com a pistribuição estadual, ou mu
nidpa.l; se os enge11..hos desistem de 
fabricar açúcar, os ataques visam o· 
Instituto. ainda que os engenhos hou
vessem desistido diante de dificulda-
des criadas pelo fisco federal e estadual. 
ou municipal, na. arrecadação de seus 
impostos, como os de consumo, o de 
venda mercantis, 6 de indústrias e 
profissões. Ataca-se o Instituto quan
do não deu quotas, mas também se 
ataca se as quotas concedidas não fo
r.am sequer pleiteadas. Pelo menos 
para essa função de ca·beÇa de tuxco, 
creio que não pode haver nada melhor 
que uma · autarquia econômica. 

Quero frizar que não tenho a velei
dade de supor que a economia dirigi
da possua os tributos da perleição, ou 
que possa viver no meio de louvores 
e festas. Tôdas as soluções políticas 
e ·~onômicas estão naturalnicnte su
jeitas ás contigências gerais e á com
pleXidade, ou contradição dos interês
ses humanos. O que a uns convém, 
nramente deixa de descon\Ti.r a outros. 

Muita gente que ataca a economia 
. dirigida fala numa liberdade vaga, 

imprecisa, numa ·liberãade que. bem 
apurada, não é mais que a faculdade. 
para o fo::-te, de oprim.ir ou destruir o 
fraco. Entretanto, as censuras feitas 
à economia dirigida parecem suaves, 
diante das críticas com qu-e o socialis
mo vem, hâ mais de um século, com
batendo os males de economia denomi
nada livre . Denominada., apenas, pois 
que todos sabemos que não é livre de 
modo nenhum. Mais veemente ainda. 
que a ofensiva dos filósofos e dos eco
nomistas ... foi, de certo. a ação das rea
lidades, alterando. corrigindo, destru
indo até o 'regime capitalista, ou crian
do restrições cada vêz mais severas ao 
:fundamento dêsse regime. qual seja. 
o direito de propriedade individual. 

• Onde é, afinal, que se respeita o au
tomatismo do fato econômico? Não é 

evidente que vivemos num sistema. de 
direção? O comércio inte·macional é 
controlado pelos trusts, ou regulado 
pelas tarifas alfandegárias; a mo~ da ê 
disciplinada pelos Bancos de Emissão 
do Estado e pelas restrições criadas ao 
comércio de cambiais; o próprio cré
dito é também governad~ pelo Estado, 
refletindo, não r.aro, as influên-cias 
politic.as. E ainda há tantos outros 
fatores, agindo no domínio econômico 
e r~sultantes da interferência do Es
tado. Aludamos apenas às respercus
sões do regime tributário, à a~f.o do 
Estado do domi·nio dos fretes ferroviá
rios e marítimcs. às obrigações da le
gislação social, ás medidas de pro~ção 
à produção nacional. A lista seria ex
tensa e nos levaria a perguntar o que 
restaria, dentro de tantas rest::-.ições, 
para o automatismo do fato econô
mico. 

Nã.o receiemos a crítica, que ela está 
semp::-e vigilante e armada contra. to
das as soluções, que venham a ser apli
cadas no domínio político. econômico 
ou social. O que devemos desejar é 
que a critica seja construtiva e que 
parta de um estudo seguro e honesto 
dos assuntos. Crítica, afinal, aue deve · 
e pode SEr feita no Poder Legislativo, . 
técnicamente aparelhado para isso pe
la criação de Comissões Permanentes, 
que sistematizem o exame das ques
tões e facilitem o pronunciamento do 
plenario. 

Não compreenn.do, entretanto, que 
essa função possa caber a uma Assem
bléia Constituinte, que já declarou a 
sua intenção de evitar o exercício de 
funções legislativas. Não compr~cnd.o 
que sejam propóstas medidas, ou pro
vidências para· ~ julgamento do ple
nário, sem a L1~rferência, a análise. 
o estudo de con!issões permanentes, in
dispensáveis á técnica legislativa . . 

Tôda essa agitação, ditada por ou
tros interêsses, ou resultante de outras 
paixões, afasta a Assembléia d9 estudo 
das questões consitucionais, quando 
êste é o nosso dever supremo, que 
está. a exigir o nosso devotamento e 
a nossa. atenção, para que possamos 
corresponder à confiança do país. -
<Muito bem. Palmas>. 
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. (Durante o discurso ào Senhor 
Barbosa Lima~ assume a presidên
cia, o Senhor Otávio Mangabeira, 
1. 0 Vice-Presidente. 

. O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra · o Sr. Carlos Pinto. 

O SR. CARLOS PINTO (*) - Sr. 
Pr-esid-ente, achava-me já. inscrito pa
ra falar sôbre a campanha da Casa. 
Populax; antes, no entanto, de prin
cipiar a de-senvolver meus a:rgumen
oos, quei"o • ·tomar uns minutos para 
respond•ex ao discurso do ilustre De-pu
tado Barbosa Li.m.a, com referên-cia 3.() 

açúcar. 
O Sr. Lauro Lopes - Ambos vão 

bem de!ltro do assunto, porque na 
casa do povo falta açú-car. (Mu.ito · 
bem). 

· O SR. CARLOS PINTO - Senho
res Deputados e Senadores: benditas 
sejam as d•emocracias porque me é 
dada, neste momento, como homem 
da plebe, a oportunidade de responder 
a. um dos mais brilhantes intelectuais 
do Brasil - ·o Dr. Barbosa Lima So
brinho. (Apoiados). 

O Sr.· Barbosa Lima Sobrinho 
· obrigado a. V . . Ex.a. 

O SR. CARLOS PINTO - Quero 
discutir o assunto apenas no terreno 
econômico - no terreno em que. de 
fato, interessa ao povo brasileko. Não 
pretend-o trazer para a tribuna. o fer
IIl2"nto· azedo da política., porque éste 
não constról. 

Srs. Co~""tituinctes: não se defend~ 
o caso do Instituto do Alcool e do 
Açúcar, absolutam-enta, com ps.lavr3.3 
bonitas e a beleza de uma litera-tura: 
porque os males proporcionados à p~ .. 
quena. lavoura cana viell"a do Brasil ... 

O Sr. Coelho Rodrigues - Lavom-a. 
de· sertão. 

O SR. CARLOS PINTO - . . . são 
do conhecimento de tôda a nação bra
sileira e dá quasi total.idade desta P.S
sembléia.. 

Aqui, a maioria. dos membros do Par
tido Social Democrá:tico sabe perfeit3.
mente e pode, a respeito, dar o tes
temunho, de que a razão a verdade 
está, de fato co-migo. (Apo-:..aãos e não 
apoiados>. 

O Sr. Leite Neto - P-osso illfornul' 
a V. Ex. a oonquan.oto nãó seja. gr9 !!.de 
entusiasta da. or~nização das au
tarquias, a não ser dentro de um: pla
.nejamento geral da economia nacio
nal, que o Instituto do Açúcar e c.o 
Alcool prestou relev~te serviço à eco-"' 
nomi.a. cana vi eira do país; não fôra a. 
clarivident-e orie-ntação do · Sr. Bar
bosa Lima Sobrinh<>, estou certo !ie 
que a esta hOTa tôda a lavoura. <:a
navi:eiia do Nordeste, da Bshia, Ser
gi·pe, Alagoas, P-ernambuco e Paraíba 
'te-ris. sofri·do colapso total de larga 
t"~percúrsã.o paTa a economia nacio-

O Sr. Nestor D1UJ.rte - :S o que 
resta provar. . .. -·- -=--- _ 

O Sr. Leite Neto - Repito que 
êsse colápso da economia canavieira 
do Nordeste teria repercussão sôbre 
a economia do sul do país, porque 
se é certo que o N ardeste exporta 
açúcar para o Sul, por sua vez é o · 
melhor freguês da economia do Sul, 

. e, por conseguinte, as medidas de de
f-esa do aÇ?lar,--tomadas .. -pelo __ Jnsti
tuto, foram certamente' benéficas, .iiã_õ_
somente àqueles Estados mas a tôda 
a economia da Federação~ 

O SR. CARLOS PTh""TO ·- Se
nhores Representantes: o que tenho 
feito n:ada. mais é que defender o di-

. reito do pobre no Brasil de traba
lhar para comer. Não venho, aqui, 
fazer a defesa dos banguezeiros do 
Norte que produzem 5.000 sacas de 
açúcar. Não! Venho defender o po
bre e miserável lavrador do interior, 
que quer produzir 100, 200, 300 sacas, 
o suficiente para que vivam suas fa
mfiias, para que essa. gente pobre e 
humilde não sinta fome. 

O Sr. Barbosa Lima S6brinho 
Quem impede essa produção? 

Vários Senh.ores Representctntes 
O Instituto. 

O Sr. Oscar Ca.rneim - A crise é 
de transporte. 

·o Sr. Leite Netto - Posso infor
mar ao nobre orador que os arma
zéns do Estado de Sergipe estão 
abarrotados de açúcar que falta ao 
Distrito Federal. Não é o Instituto 
o culpado. A crise é de transporte. 



-163-

o Sr. Lauro Lopes - O transporte 
leva a culpa. ... 

O Sr. Barbosa Lima Sobrinho 
Desejaria que me citassem uma só 
medida concreta partida do Insti
tuto, no sentido de fechar engenhos 
ou cnar dificuldades à produção de 
açúcar. 

O SR. CARLOS PINTO- Em ver
dade, ninguém pode contestar que 
o Instituto do Açúcar e do A!cool fêz 
uma política prejudicial às classes 
pdbres e rurais ... 

O Sr. Oscar Carneiro - Não 
apoiado. 

o SR. CARLos PmTo - ... porque 
se firmou no princípio de defender 
o forte contra o fraco . 

. (Trocam-se apartes.) 
A politica do Instituto do Açúcar 

e do Alcool firmou-se, incontestàvel
niente, no princípio de que a falt3. de 
açúcar motivaria, conseqüentemente 
a alta do produto. 

O sr. Leite N':::to - Mas a falta. 
de açúcar não foi provocada pelo Ins
tituto e, sim, pela deficiência do 
transporte. 

O SR. - CARLOS PINTO - Um 
dos nobres Deputados, defensor da 
politica retrograda. e ofensiva do Ins
tituto do Aç11car e do Alcool, disse 
que há superprodução de açúcar, que 
há açúcar em abundância; mas, e:rn 
verdade, senhores, não há. mesmo 
açúcar. E se existe, os defensores do 
Instituto do Açúcar e do Alcool o es
tão escondendo. E se o estão escon
dendo, revelam-se pràticamentc mal 
intencionados e praticam o câmbio 
negro. 

o Sr. Oscar Carneiro - Quem está. 
escondendo são os produtores, não 
o Instituto. 

O SR. CARLOS PINTO Não 
apoiado. 

O Sr. Barbosa Li11UL Sobrinho 
Se V. Ex."' não fôsse orador de 
e.c!lSS.ções fãceis, eu responderia. com. 
mais veemência. o Instituto · está 
gastando Cr$ 10,00 por saca para re
tirar o açúcar de Aracajú para Sal
vador, por deficiência de transportes. 
V. E .a. está faland~ há 10 minutos. 

Mas até agora. só articulou palavras. 
Nada mais. 

O SR. CARLOS PINTO- O ar· 
gum-ento da falta de transporte não 
procede, porque grande parte do povo 
que reclama açúcar - o espíritosan
tense está junto das usinas campis
tas. Provarei à Assembléia, dentro de 
minutos, o que estou afirmando. 

O Sr. José Crispim - Há poucos 
dias estive em Piracicaba, cidade do 
interior paulista onde existem seis· 
usinas de açúcar, lá chamadas en~
nhos, nas quais trabalham, em mé
dia, 1.800 ou 2.000 operários. Pois 
bem: em Piracica~ba há falta de 
açúcar no mercado livre, . mas o 
produto é encontrado no câmbio 
negro! 

o Sr. . Oscar Carneiro - ~ um de
poimento em favor do Instituto. 

o Sr. Carlos Lindemõerg - Posso 
informar a V. Ex. a que, em Vitória, 
cipital do Espírito Santo, não há açú
car de espécie alguma. O pedido dos 
usineiros e comerciantes de Pernam
buco· resultou no seguinte: 140 ~ru..: 
zeiros custa a saca. . . e mais 45 por 
fora. 

O Sr. Lauro Lopes - ~.sse "por 
fora" é em tôda p'arte. 

O SR. CARLOS PINTO- O bri
Hlante argumentador Dr. · Barb~sa. 
Liina Sobrinho disse, há pouco, que 
os intermediários da compra de cotas 
perambulavam pelo interior. Ora, Se
nhores, se êsses homens perambula
vam pelo interior do Brasil, procurando 
comprar direitos de fabricação, era 
porque o Instituto do Açúcar e do 
~...lcool tinha uma lei que permitia 
que os grand.es comprimissem os pe
quenos, para . adquirir suas ·cotas. 

Foi senhores, um dos maiores erros 
da política do Instituto do Açúcar e 
do Ãlcool. Poi com êste êrro de 1(>
gislação que ·a. Comissão Executiva do 
Instituto. do Açúcar e do Alcool - a 
Câmara dos Deputados do Instituto 
- conseguiu comprimir todos os pe
quenos e adquirir as suas cotas de pro .. 
dução. E o que assistimos hoje, no 
cenário da pequena lavoura. de cans 
do Brasil, é que essas pequenas cotas 
passaram tôdas para as !Jláos dos usi-
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neiros que estão, sõzi.nhos, senhores da. 
situação, praticando verdadeira e ter
rivel ditadura econôlllica. 

Declarou o Dr. Barbosa Lima So
brinho que tinha em mãos documen
tação de lavradores a.detos do Insti~ 
tuto. Pcxie ter, mas será documenta
ção dos que estão sendo beneficiados 
pelo Instituto, e êsse número não re
presenta mais de 10.% dos sacrifica
dos pelo Instituto. 
· E a prova dl.sso é que, ao entrar 
nesta Assembléia, tive oportunidàde de ' . 
receber uma carta de Presidente Pru
dente, que nem sei onde fica. . 

O Sr. Lauro Lo:pes: - Em São 
Paulo. 

O SR. CARLOS PINTO - A calta. 
é de um humilde lavrador, homem 
que talvez nunca tenha assistido a 
uma fita de cinema, nem conhecido 
ainda o que seja um cassino. · 

O Sr. Oscar Carneiro - Mas Pre
aiden~ Prudente é cidade civilizada. 

· O SR. C_'...P..LOS PINTO - Qse 
lavrador mora a 80 quilômetros d<l 
cidade, e diZ "o seguinte: · 

"Aqui é sertão. Tem um velllo 
sertanejo, José · ffipólito, possui
dor de uma engenhoca. movida 
por um cavalo. Tem dois ta.chos 
e fab.rica .rapadura, .bÃ. 25 anos, 
açúcar e rapadura ... , •· 

O Sr. Lauro Lopes - 1t porque 
·o Instituto não sabia. ·no contrá
rio teria. mandado _fechar a en
geD:b.oca. 

O Sr. Carlos Pinto ·- •• ." para. 
criar 10 filhc!:; 10 noras e 60 ne
tos. 'Um belo dia, um agente fis

. cal ... 

o Sr. Oscar Carneiro - Parece aue 
lá o Código Civil não chegou. o cida
dão está criando 10 noras! 

O SR. OA:aLOS PINTO- V. Ex.a., 
. com essa. literatura. mediana., com essa. 
li tei-a tura lá. de fora. não consegue de
fender o Instituto do Açúcar e do Al
c~..>l, nem os seus 1nterêsses. 

O Sr. ·oscar Carneiro - Não tenho 
mterê.sses em jôgo. Apelo para os 
COlegas de ba.:ncada.. 

. .. ··. . .. .;~ ·. . --..: ...• . ·.-: ...... .. ~~ . . .. · .. . , · . 

O SR. ;A.RLOS ·PINTO . :F.:sse 
homem, repito, tem 10 filhos, 10 noras 
e 60 netos. 

O Sr. Domingos Vela$co - :t o t!po 
da família brasileira. Isso é o BrasU. 
E do Brasil não se ri. 

·' : · . 

(Troca:rrz-se vários apartes. o· 
Sr. Presidente, fazendo soar os 
tímpanos, recla:ma atenção • .) : 

O SR. C.AaLOS PINTO - Conti ... 
nua a ·carta: 

"Um belo dia, um distinto fis
ca1 do Instituto do Açúcar e do 
Alcool, acompanhado por dois 
soldados, fêz êste grande sacrifí
cio -' 80 quilômetros, ma.s em lu
xuoso automóvel- e fêz êsse po-· 
bre homem desmontar a engenlló
ca e inutilizar as duas tachas, fu-
rando-as. --..::.:..::... __ , ___ - ·---·-. 

o ·Sr. Domingos Velasco - Não é 
para ril;'. 

. O Sr. Lauro Lopes - Não é .. pa~ 
rir, P<>sitivamente. 

O SR. CARLOS l?INTO- Isso fer.e 
os prinCípios de humanidade de todo 
o mundo. , 

o Sr. "Bãrõosrr-l.ima :.. Soõrinho ~ 
Quem atesta. a idoneidade do---iiifor-:.. .. --. 
mante, que 'v. Ex.11 declara não co
nhecer? 

o ·sr. GZicério AZ-ves -Visitei, tam
bém, em companhia· do Sr. Melo Via
na,· um fazendeiro de Minas, o qual 
possufa uma usina destinada a for .. 
necer .açúcar à própria fs.zenda. Foi, 
entretanto, obrigado a. fechá-Ia., con
forme rios declarou,. a mim e· ao ilus
tre Presidente desta Assembléia.. 

O Sr. Lauro Lopes - Também !e
charam a usina Maluseli, de Morretes, 
que ameaçaram quebrar. 

Q SR. CARLOS PINTO - Senhores 
Representantes, já ·vos trouxe a pa
lavra. do miserável de Presidente Pru
dente, aquêl-e que reclama pão para 
si e para os filhos. ' 

O Sr. Coelho Rodrigues - Como 
êste, há muitos nõ Brasil. 

O SR. CARLOS PINTO - Quero 
trazer-vos, agora, a. palavra. do Esp1-
=ito Santo. Não vos falo de Itaperu-
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na, porque prefiro ir buscar aJ"gllmen
tos em todo o território nacional, me
nos denunciar os fatos acontecidos e::n 
meu municipio. 
· O Sr. Oscar Carneiro- Vossa Exce
lência já denunciou fato ocorrido com. 
V. Ex. a em Itaperuna: o fechamento 
de sua engenhoca. 

O SR. CARLOS PINTO - Receb1, 
a.o entrar nesta Assembléia, uma re
vresentação de la~radores do Espírito 
Santo, os quais solicitam que encami
nhe. por intermédio da Mesa da As
sembléia Constituinte, ao Sr. General 

·Dutla, os seus reclamos contra a pe-
núria de açúcar em que estão viven
do. E essa gente, que mori e tra
balha, se não me engano, a 12 quilô
metros das usinas Campistas, onde 
e~is~ grande quantidade de açúcar, 
não encontra êsse gênero. NãO proce
de, portanto, o argumento da falts. 
de tránsporte. 

O Sr. Oscar Carneiro- A culpa não 
é do Instituto e •. sim, das próprias usi
nas e das autoridades distribuidoras 
do produto. 

O SR. "CARLOS PINTO- Senhor 
Presidente, rogo a V. Ex. e · que at~n
da a essa pobre gente, encaminhando 
a reclamação ao General Gaspar Du
tra, porque fa~á obra de justiça, um::L 
vez que a reclaz:nação é fundada num 
princípio que todos devemos respeitar: 
o pedido de comida para a família. 
Devemos atendê-lo, porque reclamar 
alimento e falar em fome no Brasil é 
unia vergonha. E essa fome, essa ver
gonha foi o que nos trou.."'te o Insti
tuto do Açúcar e do Alcool. 

Passo a ler, Srs. Constituintes. a 
representação do Estado do Espírito 
Santo, que está subscrita por cinqüen
ta. cidadãos respeitáveis e de respon
sabilidade. Afirmo-o a VV. Excelên
cias porque conheço um dêles, homem 
conceituado e digno, trabalhador ho
nesto e primeiro signatário do do
cumento: José Carlos Terra. Lima, o 
qua.l não se faria acompanhar de ho
mens pouco conceitua.4os. 

O Sr. Nestor Duarte - O que im
porta- é o conteúdo do documento. 

O SR . . CAIU,OS PINTO - Vou 
passar a ler, Srs. Deputados e Se
nadores, o documento, onde o senhor 
Barbosa Lima terá. oportunidade de 
ver que também à porta da cozinha 
das · usinas está havendo miséria de 
açúcar,· e dê1e poderei dar conheci
mento à Assembléia. 

"Vila Dona América, Estado do 
Espirito Santo, em 11. de abril de 
1946. 

Exmo. Senhor General Eurico 
Gasl>ar Í>utra. · 

DD. Presidente da República. : 
. Rio de Janeiro. 

Respeitosos cumpnmentos. 
Os habitantes desta localidade, 

sofrendo a b s o 1 u t a carência. de 
açúcar para o seu consumo, quando 
no Estado do Rio, a 12 quilômetros 
desta vila há abundância. do gê
nero, 'Vem à presença de Vossa 
Excelência solicitar o restabeleci
mento da liberdade de importação 
de açúcar, pois qualquer quanti
dade que entra nesta localidade é 
de contrabando ao preço do mer
cado negro de Cr$ 160,00 a saca 
àe 60. quilos cristal. 

Esta zona outrora produtora e 
exportadora. com . três f á b r i c as, 
chegou à. essa situação de não pro
d~ açúcar para o seu consumao 
e proibido o direito de importá-lo, 
em cons·eqüéncia da ação malêfica 
do Instituto do Açúcar e do Alcool 

Urge uma providência no sen
tido da normaliZação do custo da 
vióa. e da moralidade administrs
tiva, o que, permita-nos diZer, sô 
será. conseguido pela liberdade de 
produção e de comércio. 

Exmo. Sr., pelo amor de Deus 
liberte-nos dessa agrura, pois estã 

.. ao alea.nce de V. Ex. a com uma 
penada, pôr !im à essa inconce- •. 
bivel proibição da exportação do 
açúcar do Estado do Rio para. o 
~~o do Espúito Santo, con1 o 
ú n i c o obj e~ivo · de favorecer aoo 
felizardos usineiros campistas. 

Confiantes na vossa providência 
em pró! da justiça da nossa causa, 
fazemos votos pela. vossa. felici
dade pessoal · e de vosso govêmo. 
E respeitosamente subscrevemo-no.. 
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- JO$é Carlos Terra Lima e 
outros," 

Srs. Representantes, o Gen-eral 
Dutra, segundo estou informa-do_, é 
muito ca.t6lico e,-ao lêr o documento, 
a. que aludo por certo sentirá. a illl
possirbilidade de negar atençã.o a 
essa gente, porque é em nome d-e 
Deus que ela solicita. 

O Sr. Teodomiro Fonseca - So-:0 
pena. de não ser considerado o Pre
sidente dos brasileiros, terá. de 
atend~ ao apelo. 

O SR. OAlRILOS PINTO - Se
Illhor Presià·en·te, coro duas pala.was. 
apenas, quero tra.ru>por-me do ter
reno do açúcar pa..""a o da campanha 
da casa. popular, - assu.n.to sôbre o 
qual eu já estava inscrito. . Sinto 
amda mais o desejo d-e diZe:: al
guma coisa. a respeito, porqa:e fui 

· ins-pirad-o pelo brilhante disclll'so 
pronunciado ontem, ao tennina.r a. 
sessão, pelo Deputado Juscelino Ku
bitscheck. 

Mas, Senhores, a.nt;es de ..inlcia.r &S 
lll.inhas con.side.t5JÇÕes sõbre a casa 
popular, de-vo <tizer à. Assemb1é!a, 
devo a.firm.ar aos Srs. Deputados e . 
sena;dores, com o ~onhecinl.en.to que 
tenho do que Pensa e do que sente 
o homem do in. tenor, que a ca;m- -
psniha de liberdade da prOdução dos 
pequenos engenhos de aç.ú-car do 
Brasil não terminará. em. um. d1a.. 
n-em e·m um mês. Eu võ-lo asseguro, 
Srs. Representantes, porque, enquan
to estiver exerceruio o -maJ:l:da.to que 
me confiou o povo, desta tribuna 
def-en.à&ei sempre (muito bem), em 
tôdas as oportu.rudaides, essa justa 
e humana pretensão dos pequenos 
lavrador-es da Brasil. 

O Sr. CarloS Lindemõerg - Vossa. 
Evcelência-terá a. maioria. da. Asse~-

. bléia a seu lado. · 

O Sr. Osmar de Aquino - Tf:rá. 
o a.'Pôio do pais. 

o SR. c-_t\!RLOS PINTO - coma 
la.vra:dor, Srs. Deputados e Senado
~res, sinto-me na obrigaçoo de par
ticipar das discussões que aqui es
tão sendo desenvolvi-das em tôrno 
do :problema _da. C2S3. popular. ob-

jeto d.e decreto Ultimamente baixado 
_pelo POder Público. 

A m·edi-da, apesax de estar mere
cencio a si:mpa.tia das popUlações das 
cidades - justo é afirmar - vem 
agravar o gr.all!de problema nacional 
da produção, despertando nos cam
pon-eses, vivo interêsse em se tra:ns
porria;rem para as cidades. 

Mesmo não olhando 'Para este 
grande mal, tenlho dúvida de que a 
can1:pan.ha. da casa popUlar atinja. 
sua real fin:alida;d-e - a d-e amparar 
os v·erdadeil'o.s tra~balhadores. 

Entre nós, brasileiros, o que po
de:tnos a!irma:r é que, geralmente, os 
problemas têm si.dq . resolvidos pelo 
lado mais diíícil e cõmi>licado; dai 
a minib.a dúvi·da, de não se.:em be
neficiados os v-erd-adeiros traoalaa
do:res. 

O · Sr. Juscelino Kubitscheclc -
V. Ex.a. está, realm-ente; revelando 
o aspecto mai-s grave da questão. 

O .sR. . aAtWJQS PINTO Se 
vier 3:-existk--- _a _ bur<>eracia e o 
~j,e16rio comumente ü.Sa.dos; ·pode .. . - ---
mos a:firmar que o pobre tl:'abalha-
dor das cidades será aifastad-o do 
lav-or ..• 

o Sr. Osmar de Aquino ;_Até hoje, 
o pobre vtve eml)restando ao rico. 

O SR. .. CARLOS PINTO - . • • e a. r. 

:1ei, oonsreqüentemente, s-erá. aprovei
ta da p-ela classe média e aquêles se 
beneficiarão, apenas~ na. lei · escri~a. 

Um dos maiores proolemas nacio
nais do lll.o-me'Ilto é, sem dúvida, o 
aha·ndo-:no dos campos, que se vai agra
var- com a campanha <i-a casa popu
lar. Esta campanha teria efeito mais · 
efici.-en.te e. acima de tudo, m9.is pa
triãt:íco, se fôsse feita em benefíc:io 
das classes l"".Jrais, que, no Brasil l"'t
pne-sen.tam dois têrços da populaç~. 

O Sr. Osmar de Aquino - V. Ex.~ 
permite um aparte? 

. O SR. CARLOS PINTO - P.el"feita .. 
ment~. 

O Sr. OS7!tar c!.e Aquino - Os '0!'6-

pr.i-os benefici-os outorgados ao proletá
rio urban-o são custeados por uma 
exploração ma.i<>r do proletar:i:a<!o ru
ral. Esta. é a verdade. 
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• O Sr. Juscelino Kubitscheck - O 
que o nobre orador poderia propor é 
que se estendesse êsse oene!ícic da 
casa popula:r também z.o trabalha<i{).r 
!"1..tral. 

O SR. CARLOS PINTO- Chega-. 
r-ei lá. 

Feita. em ben~fício das populações 
das ci-dades. seduzirá . para o asfalt;) 
o resto dos homens que ainda t!':l.ba· 
lham e -vivem no interiOT. Como o as
falto não produz arroz, milho e fei
jão, caminhamos para uma época em 
que poderá haver casas. mas não n~ .. -
verá c-omida para os seus habitantes. 

o Sr. Juscelino Kubitscheck - V. 
·Ex.a. não poàe negar que as cidades 
não dispensam contingentes de ope
rários para as indústtias, e é por isso 
que o movimento tende a resolver 
o problema. 

O SR. CAP.LOS PINTO- ·o -pro
blema do momento é o da lavoura e 
o amparo dos h.ome1:1s da produção. 

.A preocupação deve ser a doe fixar 
o homem à ter·ra no i:n;terior do o~ís-. 
E~ neoessáTio que povo e govêrno se 

convençam de uma. vez paxa semp..:: e 
cta verdadeira re>alidade nacional. 

Ou isto acónte.ce ou então n-a.da 
c.~nstzuir-emos de útil a benefício ,da 
pátria. 

Nieste caso o Brasil será sempre uma 
terra. de dlficuldad:es. ãe miséri..a e de 
falta de prod:Ução. 

Enquanto procu.~.mos resolver os· 
probl€mas das cida.<i-es, ::r:.elhorando as 
condições de vida e conf-orto dos :;eu.s 
hablta·ntes deixando no aban-dono as 
populações rurais, os probl-emas do 
ill'teri'O'I' se agravarão. 

o Sr. Osmar de Aqui no - Mas nem 
os problemas de cidade têm sido re
solvidos. 

O SR. CARLOS PINTO - E os 
camponeses vão desaparecendo num 
ambiente de doenças de miséria e de 
fome. 

E' uma vergonha falar-se em fo
me e miséria no BrasU, no er:':; nto 
é está. a dura. realidade nacional. 

O que nos cumpre fazer, não é es
conder a verda-de. é, por amor ao 
Brasil, que devemos nos interessar pe
la resolução ~e tão grave problema. 

r. 

Para resolvê-lo nada devemos fa
zer, antes de cogitarmos do amparo 
e da: proteção das populações ru
rais, em cujo trabalho se apeiam a 
vida e o progresso da nação. 

Chicoteados como sempre foram pe
la prepÓnderância das populações das 
cidades e pelos pesados tributos que 
aumentam de ano para ano em favor 
de melhores remunerações para o fun
cionalismo público, delas nada pode
mos esperar senão o abandono da ter
ra. 

O Sr. Juscelino Kubitschtzck - V. 
E.:~. tem razão, mas o problema funda
mental para o interior é o transpor
te e a mecanização da lavoura que 
devem ser encarados para resolver a 
questão. 

o Sr. Osmar de Aquino 
Na verdade, é necessário um complexo 
de sérias providências; que impor
ta me~anizar a lavoura. se V. Ex.a 
não fala em assistência médica nem 
habitação para. o proletário rural ter 
capacidade para produzir? 

O SR. CARLOS PINTO - E• ne
cessário que aproveite esta oportuni· 
dade para protestar contra um fato 
que, neste momento, está intranqui
lizando as populações rurais do Esta
do de Minas. 

Agora, nas férios nà. Semana San· 
ta, passando por Minas Gerais, veri
fiquei q11e o clamor era um só de in
di~;nação contra uma medida tomada 
pelo atual Govêrno contra. a ,lavou
ra daquele Estado e que é a seguin
te: em 1943, o Govêrno Valadares 
baixou uma portaria perdoando o im
pôsto de venda:; e consignações para. 
as 'pequenas e médias propriedades. 
Agora, naturalmente crescidas as n:
cessidades estaduais, o Govêrno Oll-: 
oeiro v~m cobrando o referido impôs
to desde 43 até 46. . 

O Sr. Coelho Rodrigues - Entre
tanto os jornais de Minas só !alam 
nas ~eclidas tomadas pelo Sr. João 
Beralci.o para intensificar a produção 
ds lavoura. 

o Sr. Juscelino Ku7Yitschec7c 
E' realmente o que o Govêmo de Mi
nas está fazendo. :g}e convocou to
dos os agricultores em Belo Ror...zon
te e a tualme~te é o único Estado que 
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cuida dos problemas da. agricultura. 
Não estou informado sôbre êsse im- · 
põsto a :·.que V. Ex.a se refere,· mas 
deve .haver uma razão para q~e o 
Govêmo proceda a sua cobrança. De
vido que é êsse impôsto, o Govêrno 
cobrando-o não faz mais que . executar 
a. leL 

O Sr. Coelho Rodrigues - Dai a 
minha estranheza. 

O SR. CARLOS .PINTO - Não 
há ninguém capaz de conceber a exe
cução de uma med.Ída governamental. 
cobrando um impôsto de cidadãos que 
já venderam suas propriedades e al
guns mesmos que já se transportaram 
para outros Estados. 

O Sr. Juscelino Ku'l:ritscheck 
Mas V . Ex.a. está trazendo para ar
gumentação de sua. tese tão interes
sante . fatos superficiais que não in
fluem nela. 

O Sr Coelho R.odrigtJA~ - Por meio 
do coletor é que se vai catequisar o 
eleitor. 

O SR. CARLOS PINTO - Senho
res, enquanto nas cidades os poderes 
públicos cogitam. de boas casas para 
os trabalhadores, na roça o camponês 

- procura. o sapé para. cobrir o seu ca
sebre de chão batido. 

o Sr Juscelino Ku'bitscheck - Isso 
porque o camponês é explorado pelos . 
donos de latifúndios. 

O SR. CARLOS PINTO -Muito 
bem. Chegarei lá. 

Enquanto nas cidades são levan
tados hospitais e maternidades, no 
interior as mulheres dão à luz como 
se !ôssem animais irracionais. 

F.nquanto nas cidades são construí
dos escolas e academias no interior 
o analfabetismo atravessa ger~.ões e 
gerações . · 

:Enquanto na cidade, ~e organizam 
restaurantes populares, no interior, os 
homens que plantam e ·colhem os 
produtos necessários à. alimentação 
sentem fome. 

Em resumo Senhores Representan
tes o quadro para as populações das 
C:.dades e dos campos é 'hoje o se
guinte: 
·v lavrador planta. e colhe o :afé, 

no entanto bebe água doce. Enquanto 
~ 

isto acontece o D. N. C. lança mão 
de próprio dinheiro do lavrador para 
dar gratuitamente aos torradores do 
Rio de Janeiro cento e poucos cruzei
ros por saca de café torrado, para que 
o povo do Distrito Federal beba café 
mais barato. 

O lavrador planta. e colhe a.rrôs. no 
entanto alimenta-se de taioba e can
giquinha. 

Para as cidades, enquanto a preo-. 
cupação é ganhar muito e comer ba
rato, para. o lavrador falta tudo, falta 
roupa, falta comida, falta educação, 
falta justiça, e falta casa, só ainda 
não faltou miséria. e valentia para 
paga-r impostos. (Muito bem. Pal
mas.) 

c O Sr ~ campos V ergaZ cedet.1, o 
tempo de sua. inscrição ao ort: ... 
dor.) - . ...__ __ _ 

O SR. PRESIDENTE ·--=---Está · fin
da a hora da sessão. Vou levantá-la, 
designando pa~ a de amanhã, a se
guinte: 

ORDE1>'1 DO DIA 

Continuação da. discussão única do 
Requerimento n. 0 92,. de 1946, .solici
tando a nomeação,· pela Mesa. da As
sembléiã;(ie-~mna _Comissão de cinco 
membros, incumbida de oférecer su.- 
gestões ao Poder Executivo ..sôbre o 
decreto·lei que. cogita da "Fundação 
da Casa PopUlar''. 

Discussão única do requerimento 
n.0 48, àe 1948, solicitando intormaçõ~ 
ao Poder Executivo sôbre a aplicação 
do art . 19 do Decreto-lei, que insti
tUiu o Fundo Nacional dP. Proteção à 
Infância e bem assim sôbre os dispo
sitivos. da Constituição de 1943, refe
rentes · ao assunto. 

Discussão única do requerimento 
n.0 36. de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo informações sôbre declara
ções de lucros para efeito do pa.ga
-mento do impôsto sôbre a renda, fei
tas por sociedades anônimas nacionais 
e est~angeiras, que exploram vários 
serviços no território nacionaL 

Discussão nica do reque..-imento 
n.o 22, de 1946, solicitando informações 
ao Poder Executivo, por intermédio do 
Mln1stér1o da Justiça e Negócios In
teriores, sôbr.e pagamento de grati-
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!ica.ções a juizes eleitorais, nos ·Esta
dos 'e aos preparadores das eleições de 
2 de dezembro último. 

Discussão do requerimento número 
4Ó, de ·1946, pedirido se consigne em 
ata. voto de regozijo pela chegada do 
primeiro trem, conduzindo minérios, a 
Volta Redonda. 

Discussão umca do requerimento 
n.0 30, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo informações sôbre o anda
mento das realizações empreendidas 
em Alagoas pela Companhia Hidro
elétrica do São Francisco, autorizada 
a . organizar-se pelo Dec.reto-lei nú
mero 3. 031', de 1945. 

Discussão umca do requerimento 
n.[l 4:4, d? 1946, solicitando sejam en
caminhadas ao Poder Executivo su
gestões sôbre medidas a sere~ torna
das para ciebelaçáo da crise econômica. 

Discussão umca do requerimento 
n. o 60,. de 1946, requerendo que o Po
der Executivo informe se foram to
madas pela Comissão de Marinha 
Mercante medidas proibitivas da ma
joração de fretes de gêneros alimen
tícios. 

Discussão umca do requerimento 
n. 0 62, de 1945, solicitando informa
ções ao Poder Executivo sôbre as me
didas tomadas ou a serem tomadas 
com relação ao. problema dos nossos 
transportes marítimos. t 

Discussão única do requerin:lento 
n. 0 21, de 1946, solicitando que a lVI'e
sa da Assembléia oficie ao Prefeito 
do Distrito Federal, solicitando suas 
providências junto à administração da 
Companhia Light and Power, a fim 
de que sejam. tomadas várias medi
das que beneficiem o serviço de trans
porte ·; :..) passageiros de bondes. 

Discussão única do requerimento 
n.0 .63, de 1946, requerendo seja suge
rido, pe!a Mesa da Assembléia ao Po
der Executivo, o estudo e construção 
de duas pontes sôbre o rio São Fran
cisco; uma ligando Joazei:!'o, no Esta
do da Bahia, a Petrolina, em Per
nambuco; e outra, nêste último Es
tado, em Jatina.. 

Discussão única do requerimento 
n.0 46, de 1946, solicitando medidas 
do Poder Executivo tendentes a mo-

bilizar todos os recursos e meios· de 
transporte disponíveis nos Estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarin!t. 
e Paraná. para dar vasão ao escoa
mento .da safra do nillho; e conces-
são de prioridade para o transporte 
de cereais das zonas produtoras aos 
centros consumidores. 

Discussão única do requerimento 
n.0 42. de 1946, pedindo a interferên
cia da Assembléia Constituinte junto 
ao Poder Executivo para que seja 
considerado válido para os próXimos 
pleitos estaduais e municipais o alis
tamento "Volu..""ltário sob o qual se rea
lizarem as eleições de 2 de dezembro. 

Discussão única do requerimento · 
n .0 69, de 1S1G, solicitando ao Poder 
Executivo a revogação do decreto que . 
prorroga, por mais um ano, o man
dato das atuais diretorias das enti
dades sindicais. 

Discussão única do requerimento 
n.0 73, · de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo informações por intermé
dio do Instituto Nacional do Alcool e 
do Açúcar. qual o ~ stock" de açúcar 
existente nas usinas produtoras e no 
comércio encarregado da distribuição. 

Discussão única do requerimento 
n. o 65, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo a remessa, à Assembléia, do 
extratG da conta corrente do Govêr
no Federal no Bnnco do Br3.sil, rela ... 
tiva ao financiamento especial do al
godão, no período de 7 de outubro de 
1944 até a presente data, bem como 
do processo n. 0 183-4&, da Comissão 
de Financiamento da Produção. 

Discussão única do requerimento 
n.o 74, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo informações sôbre a despe
sa realizada cc:n a encampação da 
Estrada de Ferro Vitória à Minas; 
sôbre a constituição do capital da 
Companhia Vale do Rio Doce, qual 
a parte subscrita pelo Govêrno, qual 
a subscrita pelas autarquias e pelo 
público: sôbre a forln.a.~o da Compa
nhia, seu funcionamento, estado a.tua.l 
dos se-'"Viços. etc., etc. 

Discu...~ão única do requerimento 
n.o 79, de 1946, solicitando seja no
I"leada. pela Mesa da Assembléia 
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constituinte, uma Comissão Especial. 
destbnada a proceder a ~ exaDle eD1 
vários casós, cujo esclareci.J:n.ento é de 
interêsse da Nação. 

Dei:J:aram de comparecer 91 Se
nhores .Representantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 

Cosm-e l"erreira. 

Pari: 

Alvaro Adolfo. 
Nélson Pa.rijõs. 
M-oura Ca!I'Valho. 
Mar~ã.o: 

Pereira Júnior. 

Piauí: ... 

Sig.efredo Pacheco. 
Ceará: 

Frot.ca Gentil. 
.Almeid-a Monte. 
Raul Bal'bosa. 

Rio Grande do Norte: 

Gecrgi:no A v~lin'O. 
Dioclécio Duarte. 
J-osé · Varela. 

Paraiba: 

Ea-muel Duar:te. 

Pernambuco: 

Jarbas M:a:raJ:lhão. 

Alagoas: 

·Medeiros Neto. 
Afonso de CWrvalho. 

Bahia: 

Rt;gis Pacheco. 
Negreiros Fal-cão. 
Luis Barreto. 

Espiriro ·Santo: 

Henrique de Nc-;w. 
'Vi€ixa. de Resende. 

Rio d~ Janmo: 

Pereira. Pinto. 
JJastos Tavares. 

Minas Gei'ais: 

Levindo Coelho. 
Rodrig~.:es 5eabra. 
P·edro Pu.tra. 
José Rentrique. 
Cristiano Machado. 
Wellh1g-ton Brandão. 
Joaquim Libãmo. 
José Alkimim • 
Augus-to Viegas. 
Rodrigues Pere·.ra. 
Olinto Fonseca. 
Ls.ir Tostes. 

São Paul-o: 

César Costa.. 
Martins Filho. 
José Annando. · 
Lopes Ferraz. 
E:onóti-o :Monteiro. 

Goiás: 

Pedro LudoVico. 
Diógenes li?rãgaJ:bãe~----·-·-· 
João d'Abreu. 
Guilherme Xavier • 

MaJto Grosso: 

Arg.emiro Fialho. 

Paraná.: 

João Aguiar. 

Santa Catarina: 

Aderrbal Silva. 
Altamiro Guimarães. 
Rogério Viei:.."'"3.. 

Rio Grand~ do Sul: 

Ern-esto Dornelles. , 
Gastcm. Engl-ert. 
Brochado da Rocha. 
Elói ROcha.. 
Da.maso Rocha. 
Antero LeiV3S. 
:Manuel Duarte. 

União Democrátfca Nacional 

ParA: 

·EPílogo Campos. 

Maranhão: 

.Ala.rico Pacheco. 

.. 
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Ceará: 

Gentil Barreira. 
Egberto Rodrigues. 
Alencar Aratipe. 

Rio Grande do Norte: 

Jcsé Augusto. 

Paraíba: 

Plíni-o Lemos. · 

Alagoas: 

Rui Palmeira.. 

Sergipe: 

Vklter Franco. 
Leandro Maciel. 

·Bahia.: 

Aloisio d-e Oarvalho. 
J ·uraci Magalhães. 
Manuel N<>:va.es. 
Clemente Maria,ni. 
Rafa-el Cin-cu:rá. 
J ·ooo Mendes. 

Distrito Fecleral: 

Hamílton ~()gu-eira.. 

Mi.nas Gerais: 

J<>Sé Bonifácio. 
Lopes Cançado. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 

Romeu Lourenção. 

Goiãs: 

Jdes. Machado. 

Mato Grosso; 

Dolor de Andrade. 

~· ..... 
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Santa C2.tarina: 

Tavares d'P...maral. 

Rio Grande do Sul: 

Osório Tuiuti. 

Partido Trabalhista Brasil3iro 

Distrito F.ed-eral: 

Rui Almeida. 

Rio de .ian-ei:ro: 

Abelard() Mata.. 

São PaUlo: 

Hugo Borghi. 
Ped:roso Júnior. 

Paraná.: 

Melo Braga. 

Rio Grame do Sul: 

Artur Fischer. 

Partido .Republicano 

Minas Gerais: 

Jaci Figueiredo. 
Mário Bra,n.t. 

São Paul:o: · 

Altino Arantes. 

Partidc Popular Sindicalista 

Cea-rá: 

Olavo Oliveira.. 

Levanta-se a sessão às 18 horas. 



49.a Sessão, em· 24 de Abril de 1946 .-

Presidência. dos Senhores Melo Viana_, 
Vice-Presidente... e Berto 

As 14 · horas comparecem os Se
nhores: 

. ~~ ... , ... 

Partido Social Democrático 

).cre: 
Rugo Carneiro 

Amazonas: · 

Valdemar Pedrosa.. 
Pereira .da Silva . . 

Pal'á: 
• 

Lameira. Bittencourt. 
João Botelho. 

Maranhão: 

Crepori Franco. 
· Afo.nso Matos. 

Piauí: 

Areia Leão. 
Sigefredo Pacheco. 

Ceará: 

Moreira da Rocha. 

Rio Grande do Norte: 
Valfredo Gurgel. 

!Paraiba: 

Janduí carneiro. 

Pernambuco: 
Agamemnon Magalhães. 
Çiercino Pontes . . 
Costa Pôrto. 

Alagoas: 

Tebteira .de Vasconcelos. 
Góis Monteiro. 
Silvestre Péricles. 

Presidente; Otávio Mangabeira,. 1.0 

Condé_, 2.0 Vice-Presidente 

Lauro Montenegro. 
José Maria. 

S~rgipe: 

Leite Neto. 
Graco Cardoso • 

Bahia: 

Pinto AleU:o. 
Lauro de Freitas. 

, Altamiranào Requ.ião. 
Fróis ela Mata. / 

Espúi.to Santo·:-------- ..:... . 

Ari Viana . 
.Alvaro Castelo. 
Asdrúbal Soares. 

' 
Distrito Federal: 

José Romero. 

Rio de aJneiro: 

CarJos Pinto. 
Getúlio Moura. 
Heitor Collet. 

Minas Gerais: 

Melo Viana. 
Bias Fortes. 
Duque ·de Mesquita. • 
.Israel Pinheiro. 
Alfredo Sã. 

São Paulo: 

Honório Monteiro. 

Goiás: 

Dario Cardoso . 
• Mato Grosso: 

Martiniano Araújo 



Paraná: 
Roberto Glasser. 
Fernando ' Flores. 
Gomi Júnior. 

Santa Catarina: 
Nereu Ramos. 
Otacilio Costa. 
Orlando Brasil. 

Rio Grande do· Sul~ 
Adroaldo Mesquita. 
Teodomiro Fonseca. 
Daniel Faraco. 
Sousa Costa. 
Bittencourt AzambUja.. 
Nicola.u Vergueiro. 
Mér~io Teixeira . 

União Democrática Nac1.cmal 

Amazonas: 
Severiano Nunes. 

Piauí: 
José Cândido. 
Adelmar Rocha. 
. Ceará: :. 

Plínio Pompeu. 
Rio Grande do Norte: 

Aluísio Alves. 
Paraíba: ··. 

Adalberto . Ribeiro. 
P..rgemiro de Figueiredo . 

. João Agripino. · . 
Fernando Nóbrega. 

Pernambuco: 
Alde- Sampaio.; \ 
.S~~e:·· , . 

b .l',' . 

Eeribaldo Vieira. 

Bahia: 
Otávio Mangabeira. 
Dantas Júnior. 
Rui Santos. (: 

:Espírito Santo: 
· Luís Cláudio. 

Distrito Federal: 
Hermes Lima. 
Euclides Figueiredo. 
Jurandir Pires. 

·Rio de Janeiro: 
,Prado KellY. 
Romão Júnior. 

Minas Gerais: 
Monteiro de Castro. 
Magalhães Pinto. 
Gabriel Passos. 
Milton Campos. 
Lopes Cançado. 

São Paulo: 
Mário Masagão. 
Plínio Barreto. ' 
Toledo Piza. 
Aureliano ~eite. 

Mato Grosso: 
Vespasiano Martins. 

Paranâ: 
Eras to Gaertner. 

Rio Gtande do Sul: 
Flôres da Cunha. 

' . . . . 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Amazonas: 
Leopoldo Neves. 

Distrito Federal: 
Benjamim Farah. 
Gurgel do Amaral. 

São PaUlo: 
Guaraci Silveira. 
Eusébio Rocha. 

Partido Comunista do Brasi~ 

:Sabia: 
Carlos Marighela. 

D~trito :Federal: 
João Amazonas . 
Batista Neto. 

São PaUlo: . . 
José C.riSp1m. 
Jorge ~ado. 

Partido BepubZicaTro 

Maranhão: 
Lino Machado. 

Minas Gerais: 

Daniel Carvalho. 
Felipe Balbi. 
Artur Bemardes. 

Pa:rtido .Republicano Progressista 

Rio Grande do .NQrte: 
Café Filho~ 
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. 
São Paulo: 

Campos Vergal. 
Partido LibertadoT 

Rio Grande do Sul: 
Raul Pila.. 
O SR. PRESIDElv'TE - Achando-se 

presentes 103 Senhores Representan
tes, declaro aberta a sessão. 

Passa-se à leitura da ata da sessão 
anterior. 

O SR. .LAURO MONTENEGRO 
(3.0 · Secretário, servindo como 2.0 ) 

pr~ede à leitura da ata. 
O SR. PRESIDENTE - Em dis

cussão a ata. 
O SR. AL'l'AMIRANDO REQUIAO 

- · Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a pa

lavra o ~obré Representante. 

O SR . . AL'I'AMIR~..NDO :aEQUiáO 
(sôbre a ata) - Sr ~ Ptesidente, nt>s 
apartes que, com a fidalga pel'DJissâo 
do nobre Representante Senhor Bat
bosa. Lima Sobtinht>, tive ont-em a 
honra· de adUZir. ao seu discurse, sai
ram hoje publicadas n:o Diá7'io da As
sembléia, algumas incorreções que .ne
·cess1tam de imediata corrtg~nda. 

Deputa.do de outra.s legisl.aturas, 
conl?.ecedor, d-e longa data, do serviço 
de taquigrafia desta Cass., s.o qual 
sempre rendi as hotnenagens do meu 
aprêço, pela sua operosidade, ·pela sua 
exação no cumprimento do dever e, 
em . alg-uns casos, pela sua beneille
l'ência supletória, claro que não lhe 
atribuiria semelhantes erros interca
lados em. meus apartes. ~ses erros, 
entretanto, -precisam ser corrigidos, a 
começar pelo meu modesto nome, do 
qual foi omitida a consoante que 
reputo bene.lllérita na definição da mi;.. 
nha personalidade onomástica. · Em 

. segundo lugar, vem aQUi a cit.nção do · 
ano de 194:4, quando devera ter eu 
endereçado uma ca.rts-petição a.o Pre
sidente dq Instituto do Açúcar e do 
A!cooi, então <> mesmo Sr. Barcoss. 
Lima, a res};)eito da elasticidade reque
rida da cota de dezoito mi! para Vinte 
mil sacas de açúcar. Tal fato não 
oéorreu em 1944, mas em 1942 . Em 

· terceiro lugar. vem a. incorreção de 
q,ue o prõ!juizo quG sofrêramos pelo 

. -

indeferimento de nosso pedido de au.:. 
.mento de dezoito mil para vinte mil 
sacas de açúcar - o prej~o. repito, 
- fôra de trezentos cruzeiros. Está-se 
a ver a infantilidade da citação. Tre
zentos mil cruzeiros disse eu. E .. a 
propósito dêsses trezentos mil cru
zeiros de prejuízo. o Deputado Barbosa. 
Lima Sobrinho, quando eu já não· me 
encontrava no recinto. aduzira o argu
mento ci~ que era estranhâvel que a 
simples diferença de <luas mil sacas 
de açúcar, prejudicadas pelo indeferi
mento dado pelo Instituto, houvesse 
acarretado a ru.ina da fábrica. De·. 
lamenta.r. Sr. Presidente, é que Sua 
Excelência, conhecedor como foi sem
-pre, ao tempó de sua gestão, dos ne
gócios atinentes à in'dús_tria do açúcar 
e elo álcool no Brasil, ignõ'Te-que a 
.usina, ·em defesa de cujos interêsses 
com naquela época, trucidada pela 
benem·erência do Instituto, não faliu 
netn se an:uinou. s. Ex. a ainda hoje 
ignora que essa. usina continua a !Jro
d~ir e a concorrer para a vitalichde 
da indústria. açucareita elo Dieu Es
taCio; ~-.aJ.~g:uei, tot que o inde
f·erimento, :90r viã'aaquela-intz:~i
gêttcia a (!Ue S. Ex. a se ref~rira no:
sell. discurso, causara-prejttizo de cêrca. 
de trezentos mil cruzeiros, calculados 
entre o que se perdeu na plantação 
dos taboleiros de ca.na, os tratos cUltu ... 
-rais que lhes tivemos de dar, e m:ais · 
o oue deixamos d.e ganhar em cêrca 
de ~duas tni1 sa.cas de açúcar, o que 
tudo perfaria o montante de cêrcs. de 
trezentos xnil cruzeiros. Era isso que 
precisava ficar devidamente esclare-
cido. · .. · 

Que . s. Ex. a, apesar do brilho da 
sua cUlt':ll"a e de sua. inteligência, em 

_ sUbstância, não legitimou a defesa elos 
institutos autárquicos, no particular 
de beneficiar a econoihia pública, en
travando e arruinando a economia 
privada, é um fato. S. Ex.a. produziu 
um brilhante dis~urso, como ainda 
hoje clisSe o cronista parlamentar do 
Jornal do Brasil, mas não fundamen
tou a defesa do substrato daquilo que 
diz respeito à economia pública do 
país. <Muito bem; muito b~m.) 

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

Está aprOV2.da. 
Passa-se à. leitura do expediente. 
O SR. HUGO CARNEIRO (1.0 Su

plente servindo como 1.0 Secretário) 
precede à leitur:l do seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER N.0 2-A~ Il~ 1946 
Concede licença~ por 30 dias, ao 

Deputado Cosme Ferreira Filha 
A Comissilo de Policia, em 12 de 

abril corrente, pelo Parecer n.0 2, de 
1S·4€, opinara. fav:oràvell:.~"Hmte à con
c-essão ds licença, por 60 dias, ao 
Deputado pelo Est3.do do Amazonas, 
Cosme Ferreira ·Filho. 

Posteriormente a Comissão recebeu 
·da · Mesa da :Assembléia Constituinté 
nova petição de licença do mesmo 
Deputado, na qual, porém, se · reduziu 
o prazo para trlnta dias. 

A Comissão, à vista dêsse novo do
cumento.. mantém o set+ ·parecer sô
bre o pedido de licença, concedendo-..a 
com a restrição do seu prazo. 

Sala ds. Comissão, em 24 de abril de 
19~6. -Fernando de li!ello Viana. -
Lauro Lopes. - Hugo Carneiro. 
Lc:uío J1! ontenegro. 

A imprimir. 
-

PARECER N.0 3, DE 1946 

Concede licença, por 30 diC!S. ao 
Der.J.tcão Samuez Duc.rte. 

A Comissão de Policia da Assem
bléia· Constitttinte, baseada no art. 17, 
alínea . a~ do seu Regimento Interno, 
emite c seu parecer favorável à con
cessão ãe liéenç&, por 30 dias, ao 
Deputado pelo Partido Social Demo
cràtico, Senhor Samuel Düarte, aten
dendo ao requerimento anexo. 

S. S., em 22 de abril de 1946. -
Fernando de MeZlo Vianna. - La.uro 
Loz:;es. - Lattro Montenegro. 

- A imprimir. 

ImQ-.:TERD'i:Z:NxO A Qm; SE REFERE 
/ O P A..'U:Cli:R 

Tendo necessid9.de de permanecer 
ausente da Capital Federsl durante 
algum .tempo a fim de assistir a pes
soa de m.L."lha familla. em tratamento 
de saúde, venho solicitar a conces~o 

. • 
·~· . : 

de um mês de lice:1ça. n partir do 
dia 16 ão corrente. 

Apresento a V. Ex. m~us protesto::, 
de consideração e apr~co . 

.roão Pessoa, 13 de abril de 1945. -
Samuel Duarte, Dep'.ltado pP.lo P. S. D. 
(S:ç:lo da Paraíba). 

~QUER!M.EN'I'O N. 0 102. DE 1946 

Requer informações do Pod:;r 
Exect~tivo sôbrc a incllC.são de fir
mas brasileiras nas listas negras 
dos governos cstran.!}c:iros e os seus ' . 
efeitos. 

Requeiro que, por intermédio da. 
Mesa da Assembléjn. Constituinte, in
forme o Pod~r ~ccutivo: 

1.0
) Tel"minacla o. C'UL'rra, continuam 

a proüuzir efeitos a incluzf\o de flnnas 
brasileiras nas U:;t:ts ncr;ras dos gO< 
vêrnos cstrc.nt;ciros vitoriosos? 

Z.0 ) Pron.10VCU o 110~.'•0 govêrno in
vestig~.çõcs dcstlnnd::ls n. npuro.r os 
motivos da incltl~~o dt'! flrmns nacio
nais naquebs llnms ncr~rc\S? 

3.0 ) Qual o )WOcc~l~lo cl:.! inv~tl:;a.ção 
adotado pelo Crovcrno brns11c1rú, para 
proceder à h'rtcrvcuç;,o c llquida.ção de 
firmas cstra.ngcirn:; c nnciona.is, in
cluídas nas listns n{'p;rm;? 
·· Sala das Bcssr.~,~z. em 24 de abril ele 
1946. - Café Filho. 

INDICAÇÃO N.? 50. DE 1946 

Sugere co Pocler Executivo a 
cor..c!:!são das rodovic.s: Patos· 
Teixeira-Conceição c Cajc.zeiras
Jatoõã e Bonito tüda.ro no Estado 
da Parait'.!. 

:Requeiro. por lntcrro~dio da Mesa 
da Assembléia, seja. ~l.l~L·r1do ao Poder 
Executivo n. concl\\~;-~u dn~ ro:lovias: 

a) Patos-Tcha:lm: 
b) Patos-Pia n c 6 ·Misericórdia e 

Concel~ao; 
. c) Caja.zc1rns-Jntobõ\-Bon1to, tôds.S 

no Estado dn. Pnr:1ibn .. 

.T rt.'~ ti/ btu:ri o 
O :lpêlo conUcto no prctmnte reque

rimento cncrmt.t•n plcnfl jl.lstificativa 
não apenM nu l'!t!tt lll'l])l'cto econômico 
senão tnmbém no Cl\H' r<.Jflctc do ponto 
tie vista soctnl t~ humnno. 

A conclust\o dns rd~rtdns rodovias. ~ 
antigo e just1f1cndo a.nneio das popu
lações dos Munlclnlo:. em causa., se 
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impõe, se não lhe bastasse a. circuns
tà.ncía. de serviço a concluir, cotn.o 
medi<la. <:te proteção econômica à re
gião sertaneja. na facilidade que vem 
trazer à circuJ.~çáo da sua riqueza. 
agrícola. e transações (io cornércio. 

Ninguém. descon_i-tece a. fertilidade 
do !1.1unicipio de Teixeira, do vale do 
Pi&ncó, ·bem como do extenso celeiro 
que são os vales e ~:rras componentes 
dos Mm::llcipios de Jatobá e Bonito. 
Sabe .. se no ·~ntanto, que a sua grande 
produção agricola não pode ter escóa-· 
raento :oorroal e ffa:;lCo por falta. de 
estradas. 
~se impedimento, sentido em tôda 

a região, tem t:raziclo incalculãvejs 
preju~os tanto ao produtor como ao 
consumidor - habitantes de zona em
pobrecida e onde ... é .notada. a escassez 
de gêneros alimentil!ios. 

Qse é um aspecto-. igualmente, so
cial, da iniciativa, a V'Ultaõo no mo
mento presente, pela circunstância sa

~bida da irregularidade da estação in- . 
vernosa, no corrente ano, naqueLe nn
.cão brasileiro. 

A precariedaQ.e do i:nvernC> dêste ano 
no sertão d~ Parsibs. tende a pz-odu
zir o conhecido fenômeno da. m.igra
çzo da sua população válida para ou
tras paragens. 

W.1ns, êsse material humano é indis
pensã.vel à sobreVivência da própria 
economia sertaneja, notadamente, no 
:presente, quantio, :menos irregulares ~s 
chuvas caídas attlm.s.m a oer.uária. e 
prupicia.m safra algodc-eira. ~ 

l!; óbVio que o deslocamento dêsse 
grupo de-população afeta. às colheitas 
ela cultura algodoeira, além de àutros 
prejuizos inerer.tes à ocorrência do 
êxodo. 

A execução das abras e::n aprê<;o 
vir.ia. evitar os males previstos~· 

Vale ainda salient:u- que a petiçã.~ 
visa. o prosseguimento de serviços pú
blicos illieiados em 1932, àeu .algumas 
centenas de milhares de cruzeiros. 
atestados nas obras existentes, pre
sentemente sem utilidade e expostas 
aos desgastes das intempéri~. 

pa.ram · ã. visão planüicadora. ·da. ·an-
tiga. .. I .F _o.c.s. . 

Sr. Presidente: o requerimento que 
ora. envio à Mesa., pelos seus !UIIda
mentos econômicos, , sociais e hUilla
nos, bem. m-erece ~ especial atençã.c do 
Poder Executivo Federal. - Jan.d:u.h:y 
Ca?"1teíro. - José Jofíly 13e~eTTa. -
J.,au7'o J.ãont enegTo. - Lino Machado. 

· - Ade2mar Rocha. - Dario Cardoso. 
• - Jos~ de Borba. - Ga2eno Pa:ra

nkos. - Eteh-idD Lins . -Café Filho. 
- Olí:n.to Alves. - Justo N óbregu.. -
Oscar Carneiro. - Costa. Fôrto. -
José Fontes Romero. - Góis Mon- · 
teíro. - Osmar · Sma.rt Pires. 

- A imprimir. 
, ...... , 

·· -... 
PAÍu:CER· 'N.0 8-A, "DE l94ff ---- -- ----

Dispõe seja decretada., pela. As
sembléia Co-nstituinte, uma lei qu~ 
reintegre nos seus cargos os ci-vis 

_ e ·militares aposentados pelo ar
tigo 1'17, da Constituição àe 1937, 

Merece de no~s. parte tôcla simpa
tia a , idéia -d-e-..tevisão dos processos 
de aplicação do art:--T77-·da--Const1-
tuião de 193'1, para se dar ensejo--a - · 
reparação de ínj'ustiç~s port~en.tura 
praticadas em outro clima. 'POlitico. 
No ~ntanto, ·a .Ass.emblé1a Nacional 
Constituinte, já resolveu, em 5lla so
berania. que deve ficar adstrita. a con
fecção de n:osss.. Magna Carta. 
Nest~s condições, opinamos que a 

matéria. é de :pertinência da Cà.Inara 
Ol'diná.ria. . 

Sala da ComiSsão das lndica.ções, 
em 23 de abril de 1946. - Joaquim A~ 
Sampaio Vidal, Relator. -- Alfredo 
Sá. Somos por que seja oportuna
mente ~onsiderada a matéria. - Ga
briel de R. Pa.ssos. - A.. de Novais 
Fil'h.o. - Se!ladas Viana.. - Daniel 
de CarvaTJto. · Voto em eontrãrio~ 
achando. que a indicação deve ser dis
cutida em p1enátio. - Jorge Amado. 

A imprimir. 

, INI>XCAÇÃO 1!1.0 &-A, }. QUE s:E ~ 

O P.A!U:CER. 

~orre -ainda que as ligações :rodo- _. Considerando que a. ConstitUinte 
possui poderes incontl"astá.veis e so
beranos; e, portanto, 

Viárias sugeridas completam um .sis
tema de mter-relçaões da. econom.ta. 
rural eom outros centroS, cUja signi
!lcação e ímportânci8. vital não ~-

Consideranâo que à Constituinte é 
licito legislal' &>bl'e qualquer medida. 



de emergência fora da alçada do Po
der Executivo; 

COI}Siderando que o art. 177, já. re
vogado," aplicado injusta e arbitrària
mente a funcionários do pais, civis 
e militares, sezn que fôssem êstes 

~ convencidos, por processo regular, da. 
prática de qualquer falta funcional; 

Considerando a. necessidacle pública 
de apagar, para sempre, a mácula 
dessa "ignóbil medida da legislação 
brasileira, de cuja aplicação, .por vin .. 
gança ou ódio político, resultaram 
males incontáveis a centenas de fun
cionários, alguns dos quais homens de 
grand-e valor moral; 

Considerando ser imperiosa a res-
, tauração dos direitos de quantos so
freram a aplicação dessa medida, im
próp'r~a e contrária . aos -sentimentos 
do povo brasileiro: 

Indico que a Assembléia Nacional 
Constituinte, no exercício de sua so-
berania, decr~te: · · 

. Art. 1.0 .Os civis e . militares, apo
sentados ou reformados pelo art: 1 '17 
da . Carta outorgada em 1937, por 
"conveniência do regime ou do ser
viço·•, indep-endentemente de qual
quer inquérito, serão imediatamente, 
reintegrados no~ cargos ou postos que 
.ocupavam, com tôdas as vantagens 
concedidas, posteriormente, aos mes
mos c~:rgos ou l)cstos. 

§ 1.0 Se, computado o tempo de 
reintegração, o· apurado na. aposenta
doria ou reforma, resultar tempo su
perior a 35 anos de serviço, o apo
sentado ou. reformado, se o requerer 
no prazo de trinta t30) dias, a contar 
da. publicação desta lei, será. aposen
tado ou reformado, ind~pendente
mente de qualquer .formalidade. 

§ 2.0 Se o aposentado ou refor
mado houver atingido 68 anos de 
idade, continuará. na mesma. inativi
dade. independente d-e requerimento. 

Art. 2.° Cs civis ou militares, apo
sentados ou reformados J;>elt.:> mesmo 
art. 177, em virtude, ·porém, de in
quérito, terão os se\15 processos re
vistos, no prazo de sessenta dias (63). 
a contar da. publi-cação desta lei, para. 
apuração da procedência ou impro
cedência da aposentadoria ou reforma. 

§ 1.0 Se, transcorrido o prazo m
àicado, não se processar a. revisão, os 

aposentados ou reformados voltarão . 
autom.à.ticamente, ao exercício de seus 
cargos ou postos, assegurando-se-lhes 
tôdas as vantagens atuais. 

§ 2.0 Se do processo de reViSão 
resultar a procedência da ·aposentà
doria ou reforma, manter-se-á a i.na- · 
tividade, apostilada no respectivo ti
tulo essa circunstância. · 

Art. 3.0 A presente lei é extensiv~. 
nos seus exatos têrmos e conseqüên
cias, aos funcionâ.rio::; civis ou mili
tares, estaduais e municipais; e a tô
das as autarqUias, C\e qualquer espécie, 
inclusive o Ba."'l.co do Brasil. 

§ 1.0 Aos funcionários aposentados 
pelo aludido art. 177, ou por dispo
sição regulamentar análcga ao mesmo 
artigo, nos seus -efeitos, os quais te..; 
r.._l-).am recorrido à Justiça do Tra
balho e dela hajam obtido ganho de 
causa, fica assegurada a volta ime~ 
diata ao exercício do cargo em que 
foram aposentados ou demitidos, com 
ressarcimento de todos os seus direi
tos e vantagens. 

§ 2.0 Verificada a hipótese do pa
rãgrafo anterior, se a reintegração 
não se· fizer imediatamente, respon
derão, civil e solidàriamente pelo des- . · 
respeito à presente lei e ã. Justiça já · 
recorrida, o chefe d~ serviço e o da 
repartição,. ~utarquia, depa.rtamento 
bancário ou de qualquer outra espé
cie, a que Dertencer o funcionário ti
tulal" do direito à posse àe seu ca!'go. 

Art. 4.0 Revogam-se tôdas as dis
posições em contrário. 

Sala das Sessões da Constituint-e, 
aos 12 de fevereiro de 1946. - Joã.o 
Café Filho .. 

ntDICAÇÃO N. 0 19-A, DE '1946 
Sugere à Mesa. da. Assembléia 

Co't'..stituinte o a.proveitczmento, na 
rejormc dos quadros dos serviços 
legislativos, dos funcionários <Uts 
antigas Secretarias do Senado Fe
de.ra:z e da Câmara elos Deputados, 
aposentados a pc:,rtir ,de 1930; e 
benefícios às famílias dos fale-
cidos. · 

(Com. Est. Ind. n.0 ) 

Propomos seja solicitada audiência 
da. Comissão de Policia ela Assembléia · 
Nacional Constituinte a. quem. in
cumbe os serviços ela. casa, e d-eve, 
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· ~· ·eventiialn:iente, aproveitar os funcio
J?ários a · que se refere a. indicação 
n° 19. 

' Sala da Coniissão das Indicações, 
em 23 de abril de 1946. - Joaquim A. 
Sa:m.pa.io Vidal. - Alfredo Sá. - Ga-

. briel Passos. - A. d:z Novais Fi-
·7.17-o. - Segaàas Viana. - Daniel de 
Carvalho. -Jorge Amado. 

A ImPrimir~ 

INl>ICAÇÃO A Q'OE SE REFERE O PARECER 

. Considerando ·que o aumento re
cente dos vencimentos do funciona
lismo público civil e militar se pro
cessou, por parte do Poder Executivo, 
-em um movinl.ento generalizado de 
fraternidade administrativa. e solida
riedade humana, e dessarte abran
gendo ativos e inativos; 

Considerando que, alguns serven
tu2.tios das antigas Secretarias do Se
nado e ·da Câmara dos Deputados, de 
1930 em diante~ nos interregnos da 
su:pressão · do Poder Legislativo, por 
eXIgências ou circunstâncias quaisquer 
d~ . ordem legal, se aposentaram, em 
um período em que os funcionários le
·gislativos se achavam distribuídos·. a 
~anel por várias repartições, e assim· 
Da.O lhes tendo sido proporcionadas 
promoções e outras vantagens, sendo, 

. portanto, de eqüidade evidente, quando 
. . · ·se procura reparar injustiças, que se
.• jaJ:J. êles igualados aos demais serven
: ·.- tuários ativos na eventualidade de al-

guma reforma das sobreditas Secreta
.. · rias, pois; o Ina.l de uns se envolve 
. . na. penúria dos outros, propomos o 

seguinte: 
: .. · Se a Mesa da Assembléia 'constj
- ·, . tuinte, já houver deliberado ou vier a 
~- . · deliberar, reformar os c;_~adros dos 
_: . se.r:-viços legislativos, solicitamos que 
. · _ seJam contemplados, acorde as res
::._ · Pe<:tivas categorias, . em igualdade de 
. . condições para todos os efeitos de 
( _ · ve:ncimentos, os funcionários aposen
. :.-: ta.àos das-. antigas Secretalriàs d·o se
:~·- · nado e da Câmara dos Deputados~ 
< :· tornando-se, inclusive, extensivas, às 
., . faxnmas d?s falecidos, ás vantagens 
.:=. · · _ do montepio. Entretanto, · se ·a Mesa 
:~:/ da Assembléia· Constituinte não aten
·::-: _ · . d-er por si mesma, a esta. sugestão, de
( < verá. ela ser submetida ao juízo e deli
··f : berac;ão do plenário~ a. fim · de que, 

qualquer reforma dos quadros do Se
nsdo e da Câmara dos Deputados, se 
proceda, a eÃ"'eD:lplo do r'ecente ato do 
Poder Executivo, em benefício, não só 
dos atuais funcionários ativos do Se
nado e da Câmara dos Deputados, 
como, outrossim, em favor daqueles. 
que durante longo período de ausên
ci..ct . do Poder Legislativo. não tiveram 
acessos funcionais, prejudicando-se 
em proventos legítimos, e 12vados que 
foram, por contingências legais, a se 
aposentar, dignos qU:e sãô,- ·como·-os 
demais, que se lhes minorem a.s difi
culdades da velhice nos embates . da 
~~tência. 

Sala das Sessões, em 7 de marco 
de 1946 . - Ca.fé Filho. - Ca.mpÓs 
Verg:;l. · 

INDICAÇÃO · N.0 36-A, DE 1946 

Intlicãsêfa~r;erida- .pelt: .. _As
sembléia Consti tuinte ao Podii · --
Executivo a necessidade da criação 
da cadeira de Tisiologia, 7UZS Fa
culdades de M ecticina do país. 

(Com. Est. Ind. n .o .. . > 
Pela Indicação n° 35, vârios Senho- . 

res Constituintes, médicos todos, se
gundo nos parece, pretendem que a 
.[l..ssemblêia · sugira ao E."'Cecuti v o a 
criação, nas Fnculdades de Midicina 
do Pais, da cadeira de Tisiologia, dado 
que ·a. t uberculose . é hoje · em dia um 
pl"oblenu médico da. maior gra."Vjàa.de, 
que demanda estudos especi·ais acura
dos . 

A sugestão nos parece conveniente 
e oportuna, e não vislumbramos incon
veniente em encaminhá-la ao Poder 
Executivo. 

Sala àas Sessões, 11 de Abril de 1946. 
- AUredo Sá, Presidente. - Ga.õriel 
de R. Passos, Relator. - A. de Novais 
Filho. - SegadOs Vi etna. ~ Jorge 
Amaflo . . ~ Joaquim A. sampa.io Vi
dal. - Danie~ . CaT'::Ialho. 

DI1>ICAÇÃO . N. 0 36, A QUE SE REFERE O 
PARECER 

Considerando que a tuberculose 
constitui o problema médico de maior 
gravidade, .nos · dias ·de hoje; 

Considerando que estamos na obri
gação de lhe opor a mais eficiente 
campanha; 
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. ' 
Considerando que o seu combat~, 

para ser vantaj<>so, precisa do concur
so de todos, principalmente àos .méàl
cos, e mUitos ãéstes necessitam conhe
ce-la. melhor; 

solicitamos à Egrégia M-esa da As
sembléia Constituinte sugira a.o '?o
der Executivo a criação, imprescindí
vel e urgente, da· cadeira de Tisiolo
gia nas Faculdades de Medidna do 
Pais, paTa a maioT disseminação d.os 
conheci.Inentos dessa especiali<lade, 
com o oue esperamos ter dado um 
grande passo· na luta contra êsse mal. 

Sala. das Sessões, 1 de Abril de 1946. 
- Odilon Soàres. - Diógenes Ma
galhães. - Pedro LurU:>Vico. - Ha
milton Nogueira. -Epílogo de Cam
pos . . - Chrysa.nto Moreira da. .Ro
cha. -Afonso Matos. -João Hen
rique. - Mercio Teixeira. - Sige
treào Pacheco. - Lino Machado. -
José Câ:ruLiào Ferraz . - Ja7Uluhy 
Carneiro. - Agostinno l1onteiro. -
Miguel Couto Filho. - .Romão Ju
nior. - Bastos Tavares. - Antonio 
M. Corrêa. -Ruy Santos. -Alarico 
Pacheco. - Era.sto Ga.ertner. 
Agrícola Pois de Barros. - Ve.spa
siano Martins . - Teódulo Lins de 
Albuquerque. - Manuel Novais . 

lNDICAÇÁO N.0 3'J-A DE 1946 

lndico seja sugeridà a_o .Poder 
E:eecutivo a transferência do 
acêrvo de 11 A Noite>' para o InsJ 
tituto Nacional do Livro, e aboli
cão imediata àos impostos que 
gravam a importação ào livro es
trangeiro. 

(Com. Est. Ind. n.0 ••• ) 

PARECER 

A indicação n. 0 37; de autoria do 
Deputado · FemaDdes Teles, pede que 
seja sugerido ao Poder Executivo · a 
transferência de todo o scêrvo de 
"A Noite" para o Instituto Nacional 
do Li\~o. com a finalidade precipua. 
de ~rep~rar o material escolar básico 
necessário à campanha de· alfabetiza
ção em massa da população brasilei
ra, ~ a abolição de todos os impostos 
que gravam a importação do livro es
trangeiro ilnp-:escindivel à nossa fot

. mação especializada. · 

.;.. 

De referência à primeira parte da. · 
indicação parece-me ela razoável, pois 
evidentemente .mais útil será o acêrvo 
a.e .. A Noite" nas mãos do INL, a ser
viço da educação naqional que utili- . 
zado para. a publicação de jornais e 
revistas oficiosas, que maiores benefi
cios não causam ao pais. Isso apesar 
c.te que sera um pouco ingênup supor 
que, com essa simples me.dida. possa. 
se dar algum grande passo na "cam
panha de alfabetização em massa da. · 
população brasileira,, a que se refe
re o autor da indicação. A alfabetiza
ção em massa terá que ser precedida, . 
ele melhores e mais altas condições de 
1rida das populações pobres, especial
mente da população rural. Mais do 
que a falt a de livro, é a falta de pão, . 
de remédios e de roupa que ·impede a 
alfabetiZação do nosso povo. No en
tanto temos que considerar que, entre 
os detalhes do problema, está . o do 
livro escolar, não apenas caro mas 
cuissimo> verdadeiro objeto de luxo. 
E a transferência do acêrvo de ".A 
Noite,. requerida pela indicação ~ 
atender, em. parte, a êsse detalhe do 
grave problema. A edição pelo govêr
no de livros escolares a preço bara-. 
to seria sem dúvida uma iniciativa das 
mais ·louváveis. 

Quanto à segund~ parte da indica,':'. 
ção· .- abolição imediata de todos os · 
impostos que gravam ~importação cto 
livro estrangeiro imprescínclivel à 
11ossa · formação. especializada - não 
concordo com ela, pois a meu ver essa 
medida viria afetar a nossa indús- · 
tria editorial nascente que tem. pro
curado, dentro do ~ossível. tradUZir 
e divulgar não só os livros mais iln
-portantes da cul~ura. mundial como 
tambêm os livros ~specializa.dos nas 
diversas matérias. No entanto há · a 
considerar que se mais não têm fei
to os nossos editores é que as péssi- · 
mas ·condições das nossas oficinas grá.- . 
ficas e o extorsivo preço do papel pa
·ra liwos têm· impedido. AsSim o 
que me parece justo e acertado é q~e . 
o govêmo providencie a importação 

· de máquinas gráficas tão reclamadas 
pelos nossos editores e conceda a. abo .. 
lição dos impostos que gravam. a im~ . 
portação do papel estrangeiro para . 
livros, quando se trate da. ediÇão em . 
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/Jfu~ pQrtuguêsa, por editores bra.- niDICAÇÃO A QUE SE ~ O PARECER 

:.:sileiros de livros escolares e tâcnicos, Requeremos. consultada. a Casa, se-
·.· aqueles que o autor da indicação cha.- ja sugerido, ao Exmo. Sr •. Presiden
··' ma. de "imprescinCllveis à nossa for- te da República o seguinte: 
.niac;ão especializada.·~. Os impostos 1.o 'riansferêricia de todo o acêr-
. que · prà.tica.mente vedam. a iinporta- v o da "A Noite·~, para é; "Instituto 
ção de papei estrangeiro para livro Naeional do Llvro a. N. L.) com. 

' viSam proteger a indústria nacional a finalidaae precipua de preparar o 
.. ~e papel para á indústria com 3: q~ material escolar bãsico necessário à. 
··.a bancada comuniSta concorda. mte1- · campanha de alfabet1ZaÇão· em mas

. ·'1.·a.tÕ.ente. Mas essa indústria aindt~. ·. sa da população brasilel.l'a; 
~: .. tem. se ·revelado incapaz de atender à& · to 
:··;:.necesSidades dos editores naciona.lli 2.o Abolição imediata. de dos os 
_··.além de se ter celebrisado pela avi- impostos que gravam a. 1nlportação do 
· .. ··dez de lucros excessivos ~ Dai urgente livro estrangeiro imprescindível à nos-

. sa formação especializada. 
: .. necessidade do próprio govêrno tra- Sala das Sessões da ·Assembléia _ _ . 

. . tar· da montagem de grandes fâbri·· Constitui.Íl.te, em 8 de abril de 1946 • 

. · ·.cas de papel nacional para livros, pa.- _ Fernandes -Telles • 

. · ·pelem ·quantidade suficiente e a pre-
··· ço bar.ato que :facilitem o desenvolvi- 'A impri.lnir . 
.'·menta da indústria editorial, e, con
. ·seqüentemente da cultura brasileira. 
: ~ E, enquanto não o faz, dev-e abolir os · 
:_: impostos que impedem a entrada do 
·-.:·papel estrangeiro quando se ta-ate de 
· ·. edições provadamente de obras ll.e
< ·c.e.s.sárias à educação pOpular. A pro
··:'.teçã.o à índústtia. G.o papel contin1.la7' 
~-·. ria a existir pois as obras de slm
~ : ·pl~ recreação báo poderiazn gosa.r dos 
~:~ , favores para importaÇão do papeL 
~ <·Por outro lado a medida levatia. sem 
. : ~_ctúVida os ·fabricantes cie papel s uma 
':~ .rebaixa . dos pl'eço:s absurdos que fa
. : zem da ind-ústria de papei un:ta das 
· : mais extraordinâriamente lucrativas 
:-::-~ _ào pais. · 
~- ·. ..Assizn sendo, sou de ps.recer que a. 
: -~ ·~mdica.ção deve ser aprovada; no · seu 
· ·.: item. primeiro e proponho· s. seguinte 
~ .redação pa-ra. o item segundo: 
:. : ·. ~ Abolição dos impostos q_ue pe-
·. sa.m sôbre- a importação do papel es

-~. :: -trangeiro pare. livro quando se trate 
: · ·de edição de obrn provadamente útil 
· . . à ·· educação primária. secundária. e 
:r-··· ·~uperiç! e . à ·nossa formação espe
. :· ·. ciaJjzada. 

' . . 
·: .. ~ .. :s~ s. em abril de 1946. - .Jarge 

.<:·Amado,. Relator. -.- Alfreão Sá, Pre-
::: ·sidente. - · GaõTiel àe B· Passo~~ -
:·~· ·_ ·A~ ·rfe· Nooaes Filho. - José de Sega-~
... · Gá Vianna. -Daniel de Carvalko. 

, . -~ Jocquim A . Sampaio VidaZ • . 

-.·: ... 

ZNIJiciiÇÃO, N.0 38. - A~ DE 1946 

Sugere a.o Poder· E$eCU.tivo pro
-vidênciéz.s para a retirada ào cas
co do · ~Itl1.c.g,~ e do tubo 
de sucção tU; drq,ga .. B0.7tW~_ue - . 
e~tão obStrUindo a barra_ d-o Por
to de Ilhé".LS; e ãragagem da ~en
ctonada õarrcz e do <!anal destiM
do a navega~ão. 

PARECER 

A indi~ação n. o 38 pecle que a. Mesa. 
da Assembléia sugira ao Pod~ Exe
cutivo, atnvés o 'MiniStério da Viaoã.o~ 
o s2gwnte: 

!) Retirada do cs.sco do .na.~o ult:a
caré" e do tubo de sucção da 
dl'a.ga 64J3ahia", que estão obs
truindo a. barra do Pôrto de 

· Ilhéus. 
2) Dragagem. da mencionada. batta. ·· 

e do canal cies~aclo à nn.vega.-
ção. 

A indicação sugere medida. . justa e 
necessária. Conheço o problema de 

_perto filho que sou da cidade de 
llhé~ e testemunha. das di.fic~da.-

. des q~e o cs.sco do na~o "!t4caré·• e 
a. falta de sistemática draga.gem da 
barra ·vêm causando, à Ilavega.çâO 
para aquêle importante escoadouro __ do_ 
~u baiano. Os grandes cargue1ros 
suecos e os navios·· de· outras bcmdei-



'r3.S ·llihitam e rareiam cada. vez mm 
suas viagens ao Pôrto de Ilhéus, deVl
do a. êsses entraves. que ameaçam fe
char à navegação de maior calado ~ 
grande pôrto por onde se P.Scôa tôá'a. 
a. produção do Sul da Bahia. 

Em realidade, essa será apenas 
uma solução passageira, pois a ve-:-. 
dadeira. solução reclamada pela po
pulação e que liquidará de uma. vez o 
pToblema ~ a construção do. novo pôr
to de Ilhéus, em local que evite a 
atual barra sempre ·de canal difícil. 
Mas enquanto se espera que o govêr
no atente nessa providência, é justo 
que seja.m tomadas as medidas nece~
sátias para que o pôrto existente poo:~
sa. prestar os serviços que vinha pres
tando antes do naufrágio do "Itaca
ré>7 e quando era ' a barra dragada 
com r ela t1va constância. 

Sou. pois. de parecer que a indlca
ção .número 38 deve ser aprovada~ 

l=;ala · da Comissão. 12 de abnl de 
1946. - Alterão Sá, Pres.. - Jorge 
Amado~ Relator~ - Joaquim A. Sam
paio.- ·A. de Novais Filho. - · Sega
das Vianna. - Gabriel Passos. - Da
niel Carválho. 

A imprimir. 

INDICAÇÃO A QUE SE REFERE O 
PARECER ' 

Requeiro, por intermédio da Mesa 
' da Assembléia Constituinte, .seja su-. 
g~rido ao Poder Executivo, a.tra.vés do 
Ministério da Viação, o ·seguinte: 

1) Retirada do casc·o do navio "!ta
caré e do tubo de sheçáo da àra
ga "Bahia", que · estão obstruin
do a barra do Pôrto de Ilbéus. 

2) Dragagem da mencionada barra 
e do canal · destinado à nav~ga.
ção. 

Justitica.ç® 

Há. eêr~a de 5 anos naufragoll á 
entrada. do Pôrto de Ilhéus, em ple
no canal de acesso ao ma.r, o navio 
baiano ·"Itacaré•', assim como se per
deu no mesmo local o tubo de sucção 
da draga "Bahia.,, ali em serviço de 

. dragagez:r.. Até hoje, êstes obstáculos 
não foram removidos, mau grado blo-

queiarem o pOrto e constituirem gra
ve perigo para a navegação. 

As classes produtoras de· Dhéus: vê ... 
zes sem conta, dirigiram-se as auto
ridades ·federais de então, reclaman
do uma medida. · que regularizasse o 
trti.fego msritimo de seu Põrto e ja
mais foram atendidas. Urge, pois. · 
que o Exmo. Sr. Ministro da Viação 
determine ao Departamento Nacional . 
de Portos, providências no sentido de 
serem removidos tais ·obstáculos. Vale 
ressaltar ser Ilhéus o principal anco
radouro bahiano depois do de Sal
vador e por onde ·exportamos 80% do 
cacau da Bahia. ou sejam 1.500.000 
sacos de nossa maior fonte de rece!ta. 
pública. 

A continuarem as coisas no pé em 
que se acham. brevemente nenhum 
navio escalará em Ilhéus. o que re- _ 
presenta irremediável prejuízo para o . 
·comércio e a. .lavoura do Sul-baia..."'lo, 
que co:1tam no seu põrto, a única via 
para e.scoamento de sua proe1ução. 
Urge também que o Departamento de 
Portos, completada a retirada cio cs.s- · 
co do "Itaca=é•' e do tubo de sucção, -· 
mande proceder à dragagem do canal 
de na.vegaçã.~. presentemente quase . 
entulhado; de modo a restabêlecer o · 
tráfego maritimo de Ilhéus em qu~l- · 
quer marê. 

Sala das Sessões, 8 de abril de 1946. 
~ . .ntanuel Novaes. - Juracy Maga
lkáes. -- Baphael Cincurá. - · Alberi
co Fraga. - ~uy Santos. - Dantas 
Júnior. - Lauro de Freitas. - Rena
·to AZeixo. - Aloysio ãe Carvalho Fi
lho. - Nestor Duarte. - João Men
des. 

Câ:rta: 
Profundamente sensibilizado com o 

voto de pesar da Assembléia Nacional . 
Constituinte, · p~lo prematuro passa-

. mento do professor La-Fayette Côrtes, 
venho, em nome da família enlutada, 
agradecer-vos e aos Senhores Repre
sentantes do povo, êsse gesto de ele
vaàa significação moral e social. 

A~eitai, Sl'. Presidente, os p.rot.eStos 
de m;nha alta. estima e consideração . 
- La-Fayette Cõrtes Filho. 



oticio: 
Exmo ~ Sr. Pre.sidelllte da· Assembléia 

. Nacional Constituinte - A Assoctacão 
Paulista .do .Ministério Púõlicó tem a 
h o n r a de apresentar à Assembléia 

· Constituinte, na pessoa de V. Ex.~, seu 
·digno e ilustre Presidente, seus agra..:~ . 

· decimentos pela inserção, no Diário 
da Assembléia, ela r-epresentação que 
ofereceu a respeito das ga..""aaltias cons
titucionais mrmmas. neeessárias ac 
:Mmisterio Público do Brasil. · 
. Esta Associação val-e-se do ensejo 

})ara reiterar a V. Ex. a e a nobr; 
:. Constlttuinte as expressões ·<i.e suas me

lhores homenagens. - João Paulino 
Pinto Nazário, Presid-ente. 

. O SR. PRESIDENTE - Está fiD.da 
a hora do expediente. 

Teilho a honra de transmitir aos 
ilustres Srs. Representantes,· .o con
vite que, por meu intermédio, lhes é 
dirigido pela Associação· ·carioca, no · 

· sentido de honrarem com sus. pre
. sença as solenidades do dia 27 ·do 
. · corrente, dUl"ante as quais será home-

nageada a · memória do escritor, jor
nalista e antigo diretor do Instituto 
:e:istórico e Geográfico Brasileiro, José 
. Vieira Fazenda, por ocasião da pas-
sagem do sau 99.0 aniversário nata
lício. 
~em a palavra. o Sr. Raul Pila. 
·. . 

O SR. RAUL PILA (lê o seguinte 
discurso) - Sr. Presidente. Srs. Re
-prese-ntantes. Na sessão de 11 Çl,o mês 

· fl~ente, pronunciei um · <:liscurso que .. 
. !~ oprigado a interromper por se ha-
. ·ver esgotado o tempo regimental. Re-
: ··tomo-lhe hoje o fio. . 
. · Comparei então os dois regimes -
~ .parlamentar e presidencial - à luz 
· dos critérios· fundamentais da ·demo
éraciâ"fépresentâtiva e· éie.mõnstrei iüe 

. Sõmé'Iite -õ .t:egm1e .. parla.mentar os 
"satisfaz cabalmente, e::lquanto o re.; 

g=,me presid-encial só preenche . bem a 
p~~il'.ª-EP..~~~~o ...:;.. : ~l~J:Çª~-pf>i>J~t~. · 
atender menos satisfatOriamente a 

~ segúii<lã.~~-.. iémíJõiáneó&ie···'dõ. --~n;:;_
i dàiO;-·Tgnóra ·· â wte:rcerrã .e._ã .. qüàita::..: 
~ SeiiSlbihã"a.ãe ainrluênciã~ã. ()';:;biao 
._'ipúblieá:- e-.~.Y.~:.~s~õnsi~Jlcia~-=co_ 
~:P1>1!~Q .. Conclui-se dai, Senhor 
· Presidante, que não erram, nem exa

·:. geram quantos afirmam não conceber 
. " . . 

a democracia representativa, senão 
com o sistema parlamentar. Sõmente· 
êle é lógico e coerente consigo mesmo . 
Somente êle é sinceramente, plena
mente democrático. 

Por feliz coincidência, Sr. Presi
dente, na mesma sessão em que eu 
proferia. a minha oração, o nobre co- . 
lega Sr. Mário Masagáo trazia ao 
.conhecil:nento da casa uma notável 
epil;itola, em que o ilustre professor 
Sr. Sampaio Dó.ria, ao qual colho aqui 
a oportunidade d-e render-as-minhas. 
cordiais homenagens, caracterizava a. 
d:mocracia ocidental por ser o go
verno de dois princípios: "o direito 
'1:ue tem o povo, organizado em par
tldos, de dar preferência. a um deles, 
para. lhes constituir o govêrno· e o 
direito, que te~ o povo, de ~udar 
a. qu~qu~~o. por process~s cons
tltUClOnalS, o goVêrno-que__h~ja. cons-
titui:do''. -- - ·----·-
.~é-se, desde logo, que os dois prin- . 

c1p1os do professor Sampaio Dória. 
cor:-espondem, em fonr.a sintética, aos 
quatro critérios que eu tive ocasião 
de definir mais analiticamente. E, · 
como não poderia deixar de ser a 
conclusão geral e doutrinária é. ~
bém idêntica. "Quem ignora - per
gunta o ilustre professor e publicista · 
- que êstes dois direitos ·se realizem .. 
à · mara~a no regime parlamen-
tar?" · 

Idêntica é - disse eu - a con
clusão geral e doutrinária a que che
gámo~. Não assim, porém, a conclu
são prática. Considerando, talvez, o 
presidencialismo, em nosso país, uma 
íatalidade inelutável, limita-se o pro
fessor Sampaio Dõria a pedir para o 
sistema os necessârios corretivos, em 

. uso nos Estados Unidos: eleição di-~ 
.reta. de quatro em quatro anos, do; 
Presidente da República; brevídade· dol 
mandato dos Deputados. : 

· Outra, porém, e certamente mais 
lógi~ e coerente é a minha posição ... 
Em vez de atenuar ou corrigir, en
~endo eu que é preciso substituir. A 
ISto seremos levados . fatalmente mais 
cedo ou mais ·tarde, se qUisermos sal
var a democracia. e preservar com a. 
democrada, a própria sorte d~ na.cio· 
nalidade.· 



. ·Com efeito, traz o presidencialismo 
em si mesmo uma ~contrãdiÇâõ -n:ú>r
tâl. · roe diZ :Professar-· ·õ··· ilnnCipfô " iié~ 

macrático. Aceita-o, porém, para logo 
-depois restringi-lo, desmenti-lo, ~ban
doiiá-lo. Dir-se-ia que, ·em vez de 
procurar rodear de garantias efetivas 
o exercício da democracia, ·procura, 
pelo contrário, peálo. Dir-se-ia, Se
nhor · Presidente, um sistema.. conce
bido por homens eminentes e patrio
tas, não hã dúvida, mas que, como 
democratas, não se achavam mui se
guros da sua democracia. O que êle -
consagra na realidade, é a ditadura 
Ieg~l_Jio_ Presid~nte. "Sua· ·Mã)estade 
o)?r.esidente" é o título' de. üí:xi" ' liVro 
que · um. dos maiores publiciscas bri
tânicos. consagra ao estudo do regime, -
na. América. Latina e. principalment-e, 
no Brasil. Entre nós, ·até alguns dos 
seus defensores reconhecem ser êle ' . uma ditadura atenuada, uma ditadura 
la.rvada. 

EIJ?. verdade o regime presidencial 
surgiu nos Estados Unidos quando o 
l'egime parlamentar na Inglaterra não . 
havia chegado ao seu pleno desenvol- · 
vimento e, pelo contrário, tinha so- : 
frido um daque!cs passageiros retro- . 
cessos. tão comuns na luta multise
cular entre a liberdade· e ·a. opressão. 
~. como o definiu Medeiros e Albu
querque. um. a.bôrto .por parada de 
desenvolvim-ento. 

No sistema parlamentar. ao con-
. trário, · tudo é lógico, harmônico, coe
rent~. quando se considera depois de 
completamente co:lStituido. E, quando 
se lhe examina a evolução histórica, 
quando se perquire como surgiu e se 
desenvolveu nas várias nações que o 
adotaram, vê-se que a sua história é 
a . b.is~.ria do sentiznento democretico, 
do instinto de . liberdaêlê~dos ·povos, . 
que, despontando no seio do absolu
tismo~ a pouco e pouco vai ganhando 
fôrças. entre ásperos combat~. para. 
finalmente impôr-se inteiramente. O 
J)a.rlamentarismo é sempre o fruto .de 
uma evolução perfeita e acaba,da da 
autocfac!a. ~~r~ ·a -demo'cracía. repre-:-_ 
senttiva·.· - :~~·''~:·:: .. .. · --~-
·-cii'tie-a. evolução se deteve e não 
chegou a. têrmo, tivemos unicamente, 

/Sr. Presidente, a república Dr:esiden
\ cial, e .a monarquia simplesmente 
' 

constitucicna.l, em vez da república ou 
da mo!'-arquia parl2.menta~. 

E a maravilha das mara vllhas na 
evolução do IJarlamenta..1"ÍSmu é que, 
tendo-se fornJdo .. empiricamente, sem 
pl~Ç)..:Ql:aestiip~i~cido; sob . a -illilu~n·.:· ~ 
cia dos mais variados incidentes his
tóricos, o xesu!tado final do processo 
tenha. sido um sistema ond.e tudo pa
rece genialmente concebido. 

Assinl, começaram os ministros por 
ser- .merós .. có.riSelhe.iios privados do 
iêi, por êle .. liVt-emente ·escoihid.·õs·: Des
tacou-se o gabinete· do inonarca .por 
um acidente histórico. Jorge I, da. 
casa germânica de Hanover, não sa
bia o 'inglês, era verdadeiramente ale
m~o. e, :po:r isto, se viu obrigado a 
del-egar a um dos seus conselheiros, 
Walpole, a tarefa de presidir às reu
niões dos ministros . Esta origem me
ramente acidental do govêmo de ga
binete diminuirá, porventura, os mé.
ritos do sistema, como já houve ouem. 
pr~tendesse? Demonstrará não- ·ter 
sido êle um achado feliz, capaz de as
segurar da melhor forma a prática da 
democra-cia representa ti v a? Signi.fica:rá 
que não se justüica, neste regime, a 
distinção entre as funções do chefe do 
Estado, sej~ êle monarca ou presi
dente da República, e . as do govêrno 
propriamente dito? Claro é que não: 
.muitas das maiores descober112.s e in-- • 
venções devem ... se a circunstâncias 
fcrtúitas, mas nem por isto deixam de 
ser . grandes invençõês e descobertas . 

Demais, preciso é não esquecer que · 
o incidente histórico deu -a fórmula, 
criou a. figura do presidente do ga
binete, mas que ela só se manteve e 
corroborou. porque vin..l}a servir a 
evolução àa. monarquia inglesa para a 
democracia. Com efeito, tentaram os 
mon~rcas, depois disto, voltar à an
terior situação, retomando pleno do
mínio sôbre os ministros, nus não o . · 
conseguiram. 

Da. mesma forma, o salutar e in- .... 
contestável princípio de que os mi- · 
nistros devem ter a coniiança do pa-r
láinéiito· .. nâo foi' ·raCionslmente -pr~---
estabelccido; verüicou o rei correrem 
merhol- ·as coisas quando os membros 
do gabinete eram escolhidos ent:-e os 
componentes d.o conselho Privado qu-e 
pertenciam ao psrtido dominante Zl3 
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· Câmara dos Comuns. e por isto pas
sou a tirá-los da . maioria.~ Afetará~ 
porventura, esta circunstância histó
rica o .princípio fundamentalmente 
democrático que à maioria deve caber 
a responsabilidade do govêrno? 

Ninguém estabelecera previamente 
o princípio de ética política, segundo 

· · .o qual o gabinete deve demitir-se em 
f~ce_ .ele. ·u~rc·"Voto···~c~~~no:~aâ .. ."pâ.~~ . 
m.ª-~~- Entretanto, assim procedeu 
Walpole, em 1742, apesar de haver 
sido nomeado pelo rei, porque o espí
rito democrático a..niinava. aqueles ho
mens e os ministros já não se podiam 
considerar, a si mesmos, simples fun
cionários do monarca. 

Como se ·gera e desenvolve um orga
nismo vivo, assim se gerou e desen
volveu o sistema parlamentar. · Esta
.beleceu-se gradualmente, natural
mente, sem haver sido estipulado nos 
textos constitucionais ·e mUitas vêzes . , 

· até, contrariando-os. Foi assim na 
Inglaterra, que até hoje não tem uma 
.;erdadeira constituição escrita. Foi 
assim no Brasil, Dnda o . sistema se 
estabeleceu em oposição à. letra. da 
constituição imperial, que era presi
dcncia.lista, se tal têrmo ·se pode em
pregar trâtando-se de uma monar
quia. Foi ass~ no Chil-e, cuja . consti
tuiçã.o, promUlgada em 1833; estabe
leciá o sistema presidencial, mas cujo 
regime foi a pou~o e . pouco evolvendo 
'P~ o parlamentarismo. Balmaceda 
prov.oc.ou .. uma revolução quê~ ô'aerru~ 
'bou ,em 1891, porqu-e pretendeu re
gredir à ditadura presidencialista,. es
tipulada. no -te,.."to da co:ostituicão. In
felizmente, porém, para a democracia 
~:tíilena, aqui se deteve a evolução na
tural das instituições politicas. Havia 
jã o govêrno de gabin-ete, dependiam 
os lninistros da confiança do parla
mento, mas esqueceram-se os demo
c~atas chilenos, naquele momento de
cisivo, de introduzir uma peça essen
cial no mecanismo • constitucional: a. 
dissolução do parlamento. Transferiu
se, destarte, do presidente da Repú
blica para o Congresso a. ditadura 
contra a qual com. tanto vigor ha
viam lutado as fOrças democráticas. 
Deu-se a. natural l'eação contra os 
abusos do parlamento, mas. como tan
tas vêzes SCOlltece, descambou ela. pa.-

. .. ~ . ; · . . . . . .. : . . . 

··ra. o ~emo oposto. Em. ·1925.·o preSi
dente Alessandri. outorgou, notai bem. 
Srs. Representantes, outorgou uma. . 
carta presidencialista. Em vez de se 
lhe corrigir o defeito, foi o ..mecanismo 
substituído por um imperfeitissimo. 

· Como sacede algumas · vzes na evo
lução dos seres vivos, interrompeu-se 
o d-e$envolvimento natural da. demo
cracia chilena. 

Em suma, é por tôda a parte o 
mesmo fenômeno. Onde quer· que surja. 
a consciência democráti~. o que se 
proC.uz regularmente, sem textos..Çons
titucionais em que se apoie e, .. ãté,
contra a sua. letra expressa, é o re .. 
gime parlamentar. Por tôda a parte, 
exceptuadas, é' claro, as democracias 
surgidas ou refundidas con;t a guerra 
de 1914, em que foi adotado pela·~on .. 
tade ~ressa das respectivas assem
bléias constitumtes, o ·sistema parla
mentar form.O'tl-·sê ...... g.ti_dãtiVã. e meVl~ 
tàirein1ente·.~. o··c·O"mráno' disto e o ·que---
se--tem'V'erificado com o presiden
cialismo. ~le não é, .nuncà foi uma 
criação natural e espontânea. Esta
tuído· nos Estados Unidos, foi depoiS 
imitado pelas delnais nações ameri
canas: criação consciente7 -imitação 
'Voluntár1a. 

· Qual será, Sr. Presidente, a raZão 
desta diferença na gênese e na. evo
lução dos dois sistemas? Simples e · 
evidente é ela. O sistema parlamentar 
corresponde ·à forma natural, espon
tânea da. democracia representativa.. 
Com efeito, tôda vez que uma repre
sentação populâr, animada de espí
rito democrático, se defronta com um 
govêrno autocrático e o sdbrepuja, que 
há de suced-er fatalmente? O govêrno, 
passando de autocrático a democrá-. 
tico, passará inevitàv.elmente a ser 
:responsável perante esta mesma re
presentação -e a dependér da sU:a con- · 
fiança.' Estamos e~ presença, aqUi, de 
uma verdadeira lei evolutiva, que so
mente em condições excepcionais não 

· se manifestará. cabalmente. Mas. nesta. 
hipótese, se entram, é bem de vêr, no 
dom!nio dà. teratologia política. 

O sistema presidencial, pelo centrá- \ 
rio, sendo em si mesmo contraditório, 1 
como ficou demonstrado, pois nega. no 
s~u mecanismo a democracia, que pre
tende r~allz~, não poderia nUDca. ser 



·um produto natural e espontâneo, e só 
artificial:nente, de propósito. aelibe
I'aclo, se podetia instaurar, com o foi 
em todos os países que o adotaram.. 

Explicam estas considerações, se .. 
nhor Presidente, a universalidade~ o 
co.smopolitismo do regime parlamen
tar. Nascido primeiramente na. Ingla
terra.;- esrendéu::;s-e·· · of· ·tod·õ ,.õ·~ ·iohõ. .... - ' .... .. - . - .. :::P.. . . ... . .. . .. . .. ~ _g .. . .. . 
E:llcoritra~ó;:lQ_:Q..a E1Jiçpa1 ·na 4f22,ç~. 
~_.aus~.-.. n3..~~~.t:.isa .. !:~. ~~a~ .. 
cuversas latitudes e com as mais va-
rta:tta:rr.tÇ'âSe""<1ãndo de si, em tõda 
a parte, os mais excelentes frutos. 
onde quer que um povo revele um 
minimo de aptidões para o exercício 
da democracia. e tais aptidões não f o
rem vitoriosamente contrariadas pÓr 
fatõ:res adversos, lã vingará, certa
m-ente, o regime pat'lamentar. 

Já o mesmo não sucede com o re
gime presidencial. bte só proliferou 
:na América: nos Estados Unidos, com 
.Tesult~dos sofríveis; nos países lati-
fno-americanos, com os desastrosos re
; sultados que nós, também, passamos 
~ a conhecer desde 1E39. Longe de ser 
j universal . e cosmopolita, como o par
I lamentar; é um regime exclusiva
~ mente. americano, que se casou adirii-
ràvelmente com o caudilhismo impe- ~ 
rante no Contin·ente e, em vez de . o 

· corrigir, até hoje o tem mantido. Com. 
efeito, como poderia êle generallza.r-se 

. com a evolução para a democracia, se 
a contradiz e quase a nega inteira-
mente? · 

/ .Be~ se pode ver agora, Sr. Presi
dente, quão enganados estão os que 
impugnam a adoção do sistema par .. 
lamentar ep:1 nosso país, sob a alega ... 
ção que cada nação deve ter o seu 
regime próprio, o seu -sistems.. origi
nal. Pcrque a Inglaterra e nume ... 
rosas· outras nações são parlamenta. .. 
rist~. concluem a priori que. não 
sendo . o Brasil a Inglaterra, hã d-e 
co!lvir-nos qualquer outra coisa, me
n<ls o parla.mentarismo. A puerilidade 
dêste raciocfnio é a sua mesma con
denação. 

Hã, provàvelmente, nesse argu
mento, uma. co!lfusão entre constitui
ção e regime político. O regime está. 
geralmente definido num diploma que 
é a constituição, mas as constitui-

. ções encerram. alguma. coisa ma.15 que 

. '. ~ .. 

o mecanismo mediante · o qual se 
exerce o poder público. Há. três ou 
quatro modelos- dêste mecanismo; en
-tretanto, sendo · muito diferente o.s 
atributos de cada nação e as condi
ções da sua. existência, cada. cons
tituição será diferente das suas con
gênei·es e terá alguma coisa d-e pró
prio e original. Assim, num país pe
queno e homogêneo, unitária será a 
estrutura do Estado; f-ederativa. será 
fatalmente num país vasto op hete
rogêneo. A distribuição das rendas 
entre os municípios, as províncias e 
a nação variará também segundo as 
condições de cada pais. l'I.Ias o meca
nismo político. prõpriamente, este po
derá ser comum a tôdas estas diver
sas nsçõ~s. porque o homem, mais 
exatamente, o homem ch;ega.do a certo 
grau de civilização, sente, pensa e 
procede segundo as mesmas leis psico
lógicas. .Assim, se o sistema .parla
mentar tem sido praticado · com bons 
resultados tanto na Europa, como na 
Africa, na Àustrália e na América, 
constituirá isto, muito ao contrâtio do 
que imaginam os propugnado~s da 
pretensa originalidade das nossas ins
tituições políticas, um forte motivo 
para que também o adotemos. 

Sr. Presidente, o compromisso a 
que se ref~tiu o nobre leaàer da maio
ria· - o compromissp de passarmos 
a praticar efetivamente a democracia. 
- precisa ser cumprido, se não qui
sen:nos incidir na execração pública 
e merecer a condenação da história. 
Tôdas as esperanças se acham postas 
em nós. Existe até, de parte do povo, 
a crença ingênua e tocante, mas em 
extremo perigosa.,· de que a Ass~mbléia. 
Constituinte poderá resolver todos os 
problemas -na.ciotiais como se · fôsse
possuidora .de uma vara de condão. A 
que extremos não levará · a defrau
dação deSta espectati.va., se não souber 
mos realizar n-em a nossa. tarefa iUn.
daxnental e especifica, que é . dotar a 
nação . com um mecanismo constitu-
cional adequado? · 

Precisamos, ~ois~ tomar a. democra-
cia uma realidade em nosso País. Mas 
não concorreremos para isto, se não 
estivermos penetrados de verdadeiros 
sentimentos democráticos, se a. idéia 
do poder, do poder. que detivermos ou 



· do poder pelo poder, . mais que a da 
liberdade, for o movel ma.is . ou menos 
recôndita dos noss<>s atos. Não adian
taremos um. passo, se teimarmos, como 
atê agora temos t~imado, em tomar 
o mais seguro . caminho, aquêle que 
a. doutrina e a experiê~cia nos estão 
conjuntamente indicando. Renovo, 
pois, a minha sugestão, a minha pro
posta; o meu apelo. Façamos uma ex
periéncia. Ensaiemos, com a federação 
e a república, o sistema que tão satiS-
fatõrios resultados nos deu .... com o Im
pério. ~ uma experiência -:- d.ir-se-ã 
- e poderá ser uma experiência per
dida. Admitamos que o seja. 

Perderíamos .mais com ela, do que 
perderemos insistindo num r~gime que 
só tem sido satisfatório ·para ·os !rui
dores do poder? Demais, não há ex
periências .perdidas: há somente, .ex
periência~ qu~ não dão o nsulado 
previsto. E são freqüentemente estas 
as mais frutuosas, as que põem o pes
quisador num novo .rumo ou o con
firmam no antigo. No nosso caso, se 
contràriamente ao que predigo . o sis
tema parlamentar não houvesse dado 
de si boa prova, teríamos lucrado ao 
menos uma coisa: havermos d-estruído 
uma dúvida. e ·afastado uma pre- · 
ocupação, que, dia a dia., não :faz mais, 
senão crescer, em face da perm.anente . 
:falência do regime representativo -enc 
tre nós. 

Impõe-se, portanto, . a. experiência.. 
Uma e.ooq>enência breve e limitada. Os 
h:>residencialistas convictos não a po
~deln lõgicam-ente recusar, porque, se 
~ ela falhar, como devem crer que :falhe. 
:revigorada estará a sua tese. Ainda 
=menos a podem recusar os duvidosos, 
1os perplexos, os que ainda não logra-
ram chegar a uma conclusão deii
nida, porque poderão sair, destarte, 
da sua c:lúvida e per.plexidade. Per-

. doai-me, Srs. Representantes, a ou
sadia: esta Assembléia · Constituinte 
'não tem outro csm;nho seguro, senão 
decretar, por um breve periódo de dez 
anos (no caso periodo, realmente 
breve> o sistema parlamentar do go
vêrno democrático representativo. 
~te é, Sr. Presidente, o rumo que 

o bom senso e o patritismo nos estão 
a indicar. somente os gozadores do 
poder não o lograrão ou não o quere-

rãó enxergar claramente. <MiLito bem; · 
muito bem. Palmas. O orador ê viva-
mente cumprimentado.) · ...---
. O SR. PRESIDENTE - ,Tem a pa-
lavra o Sr. Pedro Vergara.--.:._ ___ _ 

O SR. PEDRO VERGA..-q,A - Se
nhor Presidente, tenho recebido inú
meros telegramas da· meu Estado, o 
Rio Grande do Sul, pedindo que inter- _ 
prete desta tribuna o pensame_nto que 
êles exprimem e que é, sem ãú'\1ida 
alguma, ·a manife,:Stação da consciên
cia ·coletiva r-iog;r.,êndense contra a ex
pansão do co.:nunism:o· em .nosso País. 
Um dêsses recados tem para ·mim·· 
significação . especial •. porque me veio 
do municipi"O de Jaguarão, onde ob
tive, nas eleições de 2 de dezembro a 
maior das votações · que sufragaram 
meu nome para a cad·eira que hoje 
ocupo nesta Assembléia. . 

Fói-me êle passado pelo presidente 
do Diretório local do P .S.D. e con
siste num. prot.esto veemente, da. alto 
sentido cívico, contra cert.ã. atitude da 
extrema esquerda, nestes últimos dias, 
que tão profundamente chocou a cons
.ciência. cios bra.sUeiros -pa.triotàs. Inú
til é reproduzir aqui o telegrama a 
que me refiro, pois, mutatis mutandis, 
é êle vasado na mesma linguagem que 
exteriorizam centenas de outros, que 
também estão em m-eu poder. · 

Quero apenas consignar aqui o 
nome · do Coronel Reduzino Silveira, 
que é o seu signatário, e o faço em 
homenagem a êsse digno e valoroso 
cidadão que, do . eX~mo meridional 
da P2,tria. numa cidade longínqua da 
fronteira, também levanta a sua voz, 
em seu nome e no de todos os seus 
correligionários, para fazer sentir a 
. sua · revolta e a sua condenação, ao 
mesmo tempo o seu patriotismo e a. 
sua advertência, aos ren~dos da Pá
tria, que~ nesta. hora grave da naclo
nalídadé, Quando tôdas as nossas ener
gias se devem concentrar no esfôrço 
comum da cooperação, procuram, ao 

· contrã.."io, prestigia.r outra pátria, em 
detrimento do Br®il e oferecem o seu 
entusiasmo, a sua inteligência, o seu 
respeito e sua admiração a outra ban-
deira que não a nos.sa. · 

Mas, Sr. Presidente_. entendo que 
não é. fazendo demagogia nem ata
cando os comUllistas, com palavras 



violentas, nem gritando n·osso patrio
tismo pura e simplesmente, que ha
vemos de resolver o grave problema 
social qu-e afeta, de modo tão pro
fundo, a nossa economia, a nessa vida 
jurídica, os nossos costumes. as nossas 
tradições e o. nosso futuro. . . 

Só há um meio de redUZir . à · sua 
expressão mais simples as fôrças des
truidoras do comunismo. É formular 
idéias, principias e decisões capazes de, 
na prática, resolverem o problema so
cial de modo justo e fecundo. Por isso, 
me permito ex-pôr em seguida as dire
tivas que me parecem mais adequa
das para atingir êsse desideratum. 

Retomando o pensamento cristão, 
já fixado por São Toma.z, quando 
1tn.e ratio e /ides, funde o físico e o 
metafísico, o- temporal e o espiritual 
- o Estado moderno afini:u~.. acima 
de tudo, a pessoa humana: e ligando a 
pessoa ao trabalho :- não tem a ques
tão trabalhista como econômica, znas 
·a coloca no pl~no moral; por isso: 
nega que o trabalho seja mercadoria. 
e que a eqüidade seja uma si.m.l)les 
relação mecânica; não julga os bens 
corpóreos e os direitos como fins em 
si, ma~ como a.cljuvania, para o aper .. 
feiçoaznento; à luta de classes e à 
~boliçã.o das classes, . para fins mate
riais. imediatos, contrapõe uma socie
dade hiern.rquizada em categoria~ 
porq,ue, "a ordem é a unidade da 
massa bem articulada". 

Daí a cooperação de todos- capi
talistas e trabalhadores - ao serviço 
de uma orientação comum, que supere, 
se possível, o quotidiano e que reduza 
ao m4Umo o sofrimento, a miséria e a 
injustiça. da desigualdade naturaL 

· Com êsse prÓpôsito - à dialética 
sêca e árida do marxi~mo hegeli3.no 
que oscila entre a retribuição pelo tra
balho e a retribuição pelas necessida
des fV. Rodl'iguez, La Liberación del 
Obrero, pág. V, I~ 32), para esconder 
a sua falta de coerência e de :firmeza 
- responde o Estado mod-erno com 
a sabedoria cristã dos seus postulados 
e faz da conditio personae a base de 
tôda hierarquia. dr .L unções; converte 
o problema da fôrça, num problema 

. de direito, e tendo sempre incorpo .. 
rado, ao seu patrimônio cultural. a.s 
cot;Lquistas do progresso, opõe - à Te-. 

. . . .. ~ ·· .. 

volução socialista, que ameaça de ex
propriação e ãe violênCia - a contra
revolução ·moderada que col'rige os cri
mes do capital e os êrros do trabalho, 
·e arvora a justiça num dogllla. 

Por isso, ainda, o Estado moderno 
se encaminha para uma reforma ra
dical das condições sociais, depois de 
denunciar que a. economia liberal 
estafada de egoisnios cruéis, é incapaz 
de resolver os problemas da época. . 

E contra o socialismo e o comu
nismo escravagistas e desumanizantes, 
que te.nta.tn fazer do bomem um "ele
mento econômico", e converter a so .. 
ciedade num "aparato de utilidades' 
- o Estado mode..-no que o cristia- · 
nismo está plasmando, que já Vigora 
ntlm setor de nossas leis e que há de 
sair reVigorado desta Assembléia -
admite o princípio de que a economia 
tem a suas leis, para o mundo das 
coisas, e não para o homem, que é 
di.""igido, acima de tudo, por lei5 mo
rais. 

Para êste novo padrão de Estado em 
formação, que amalgama o pensa
mento elaborado );)elas fôrças espiri
tuais e o p5nsamento dos sociólogos 
e estadistas leigos - que é conserva .. 
dor ·e .progressista, a uma só vez, e 
que mantém tôdas as conqUistas da 
civilização, na ordem jurídica, emol-

. durando-a de suas exigências, na or
dem moral - para êsse Estado - o 
fato, só, não cria o direito e os bens 
adquiridos pelo trabalho, em suas 
múltiplas formas, quando aplioo.dos 
justamente, segundo a moral e a · ra
zão - não são apenas licitas; são, 
também nobilitantes. 

E a razão é õbvia - . pois, se a aqui
sição dos bens ê licita para v patrão, 
é lícita, igualmente; para o empre
.gado. 

Aquêle e êst·e são peças esseciais 
da mesma máquina. 

Um e outro cooperam, até mesmo 
sem ·querer, na elevação e no aperfei
çoamento da vida humana e da Vida 
social; ambos são indi.Spensâveis -e se 
completam. · 

o bem comum, com o melhora
mento da Vida material e da vida mo
ral, no Estado collStituido - tal é o 
fim dessas. duas fõrças que se conju
gam. e que nasceram uma da outra . 

•. 



· Uma compreensão tão vasta da. rea
lidade, permitirá que vá. pa.ra. os tra
balhadores uma corrente volumosa de 
bens, e coartará a ambição dos que 
têm tudo e querem ter- mais, e dos 
que não têm nada e querem ter . tudo. 

Só assim, -em vez da destruição da 
propriedade ou da proletal'ização ge
ral e do coletivismo puro e simples 
- tomar-se-á possível o· aparecimento 
do operário proprietário e · a despro
!etarizaçZ.o do proletariado, pela dis
tribuição justa da riqueza. . 

O capital, a propriedade e o sala
. riado, portanto, não podem ser abo

lidos, ·porque são as condições mesmas 
dessa transformação. 

Y.tas, bastam êsses enunciados, para 
Vfu-mos que se impõe uma dupla sé_rie 
de deveres e direitos, sem os quais não 
é possível, ao Estado, aproximar, no 
campo da justiça, o capital e o tra~ 
balho. 

Partindo-se, pois, desta dupla · ver
dade, que os hom-ens são desiguais no 
plano terreno e que os patrões e os 
trabalhadores estão numa dependên
cia mútua, é mister que se discrimi
nem, priíneiro, os dev-eres do traba
lhador; êsses deve!"es podem ser enu
merados e afirmados desta forma: 

1) ·l!: perciso aceitar a desigualdade 
humana e ·o regime atual de :prOdução. 

2) 1:: preciso respeitar os direitos 
alheios e a propriedade dos empre
gadores e abster-se dos atentados, da 
vi<?lência e da sabotagem. , 

O Estado . moderno, assim como 
julga necessária a ascensão do ope
rário à categoria de proprietário .
considera legítimos, do mesmo modo, · 
os lucros 1o capital; a socialização dos 
meios de produção e a sua expropria
ção, seriam iDacimissiveis, em princí
pio: - se se fizessem com indeniza
ções seri.a.nl absurdas, porque repõe-se 
o capital nas mãos de> expropriado; e 

_sem indenização, seria uma injustiça 
e um roubo; pois o certo é que o ca
pital não é só dos ricos, mas também. 
dos remediados e mesmo dos pobres, 
que possuem mUitas vêzes a sua casa. 
os seus títulos, as suas ações e não é 
só o tmbalho do operârio que produz o 
capital, mas . também a inteligência do 
patrão que trabalha. ou· do patrão que 
-engendra os planos do traba.lh.o; e não 

· raro, a produção adquire. um valor de 
uso, produtor de capital, que não lhe 
é dado pelo trabalho, mas pela es
cacez ou pela necessidade--do consumo. 

3) E' preciso cumprir o contrato de 
trabalho; a consciência ·profissional é 
a honra do trabalhador; e o desempe
nho pleno da função, para a qual se 
foi pago, é a virtude social, por._exce-
lência. · - -----

4) E~ preeiso trabalhar; a produção 
é uma necessidade vital; não ·há pro
dução sem trabalho; não se produz o 
suficiente, sem um trabalho encarni
çado. 
. Em verdade, quem possui os bens do 
corpo e da inteligência, em abundân
cia, - os possuipna--o.J:;m de fazê
los servir ao seu aperfeiçoamei:ito··e ao- .... 
alívio dos outros (Coulet); ao grito so
cialista: -"Pereça o pais, mas recusa! 
o trabalho", - o Est&.ão moderno res
ponde: "Vosso dever é trabalhar•; 
(Coulet). 

Ter, pois, consciência da desigual· 
dade humana, - ·respeitar a. proprie
dade, - cumprir com dignidade pr,o
fissional o contrato de trabalho,- tra
balhar, - tais são os deveres do ope
rário. 

Mas, o Estado mode:no deve tam
bém discrimina!' e reconhecer os direi- . · 
tos do trabalhador: 

a) O mais sagrado, o primeiro dêsses 
direitos, ê o de ver realizada, em ·paz. 
sua. elevação moral; daí a neeessida
de que tem o homem operário do re
pouso dominical; dai · a liberdade de 
praticar, abertamente, a sua. religião e 
de educar, religiosamente, a prole; dai 
a salvaguárda da · sua honra, . da ino
cência. de seus filhos, da pureza do 
seu lar. 

b) o Estado modemo reconhece. em 
segujda: - ·o direito do operário à fôr
ça física e corporal, o direito r:. :vida. 

Dai' estas consequências: a duraÇão 
do trabalho não pode se:- . excessiva e 
impõem-se as férias anuais; o tra.ba· 
lho de .. ;e ser exercido em condições su .. · 
periores de higiene, em que não faltem, 
em abundân<:ia, o ar e a luz; . - as 
crianças não podem penetra:r nas ofi
cinas e a mulher trabalhadora mere
cerá. cuidados e aten~ões especiais. 

c) O direito do operário a uma justa 
retrib~ção que não se origina da cari-
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dade; êsse dlreitc já. Leão XIn o eon
s~d~r~wa de extrema importância, a.o 
tonnula.r êste principio: 

·~o salário náo pode ser i.nsufí<'!ien
te, para a su.osístência. do opetã.tio 
sábio e honesto; e Pio XI 1>~ nele 
A chave de :p-roblema social, quando 
e.xpunlla a trlplice relação do salá
rio: o sust~nto do operário e ds. fa.mi
lis, a situa-ção da emprês~ a as exi
gências do bem comum•·. 

o salâ.rio.._ ~<::>is, é um dit'et~ da 
maiol: complexiclade; ~ge~se s.ntes de 
tudo, w.n salá-""io :ninimo, proporcionai 
ao valor · técnico ou profissional do 
trabalho e às condições de Vida do 
traba.!ha<ior: de"í'e ser êste um. salário 
que. ampa1:e as ' familias n:um-e.I'osas, 
que . faça subsistir com dignidade o 
trabalhador mais obscuro e que dê 
a.o traballl~dor inteligente, tJ.o técnt ... 
.-co qe !ôdãs as categorias, "Uma co!ll.-
pensaçao cott~ponden.t~ a~s seua ta, ... 
lentos e à sua pYotiução. 

O Sr. Da.niel Faraco -V. Ex.n sus
tentou ainda bà pouco que o regime 
do salário não poãe ser abo~do? 

O SR. PEDRO VERGARA- Per
'feita.mente. 

O Sr. Daniel Fara.co - Eu me per .. 
miti.ria suste:ots.r a. tese de q.ue o sa ... 
Urio · está cheg~nda ao tim. da. sua. 
:função llistóri~. 

O SR. PEDRO VERGARA -V. Ex. a 
-vai e~"Por a tese da p~rticipaQão do 
~pel'ãrio na sociedade. 

O St. JJanieZ l'<Lr~co - O -contrato 
-de trabalho, como contrato de locação 
de servi,ços .. está. pouco a pouco 'pertEm-
<eentio ao passa<.io. Devemos envtdar 
esforços para ·que o -contrato de trabs. ... 
Jl:lo seja, .no .futuro.. um contrato de 
sociedade. E' a. única. x:na.nma de t-t>-
Iutiona.n;no~ o pt<}~~ma. 

O SR. PED!tO VERGARA - De 
fato, e tese .triuito interessante e. tne
.tece estudes; esPeciais. Creio, potém, 
·que ela afeta prolundamente- a pró
'})-ria organização social. 

O Sr Daniel Faraco - Devemos 
ter coragem bastante para enfrentar 
c problema. 

O SR. PEDRO VERGARA - :Per
mita V. EJt.~ que eu prossiga.# 

tl) O diteito do operário organizar ... 
se em agrupamentos profizs.iona~ .. in-

dependentes; o smàica.to lívre na );)ro
:fissão organizada; - pois a associação, 
que é um fato conform~ ao dil:'eit<) 
~tural, defende o operário contra a 
tendência. ·do pa.txão, para tratar com 
êle isoladamente e vencê-lo. 

Em suma, - o Esta.do moderno q"U~ 
sé inspil.-a nos impe~tivos da civili
zação cristã, - reconhece e precisa. 
t-econhecer, · no opel"ál'io, o dircloo õe 

· pugnar :PO-r uma o!ga.niZaç.ão sociaL, 
melhor: os trabalhadores salarlados -
amda livres do contàgio comunista, 
não querem· a sociali<iação da proprie-. 
da.de e dos meios d~ -produção, -mas, 
afirmam que o regime económico, mo
derno. é anormal e que a or&_anizaç.ãc 
atual <:lo trabalho, iem muitos :pa.ises, 
.favorece, quase exclusivamente, os que 
já tem muito. e àesa.mpa.rn, quasi, os 
que llada têm.; por ~' os trabalhado ... 
re:s desejariam que c salâtio não en
gen.s.rasse, ne.cessària.mente. o proleta
riado, c que pudesse realizar-se a. suA 
asp:i:r~ção, às vêzes n1t2ãa e às · vêzes 
confusa, de UJ.'"D. Est~do melhor, em. 
que .t produção não dependa, exclusi
vamente, do arbitrio do capitalismo, 
em que haja. ~is segurança, mais 
bem estar ~ mais cUltwa :pa.ra o tra--

. ba.lhador; e desejariain. aind~~ q~e o 
iniba'lko--capitaz se assod.ttsse ao ca
pital-r:lin'h.eiro e não fôsse apenas 
o seu instrumento e que utna. pa.rti
cipa~;áÇ) no~ lucros llles permitisse o 
acesso à propriedade. 

O Sr. Daniel Faraco - A Pé'Lrtilha 
àos lucros é apenns mna. etapa. 

O SR. PEDRO VEB.GA.RA - Abso
lutamente. Estamos sem~Te evolven
do. tanto em matê:ris. de direito so .. 
ci3l ccmo eill qualquer outro direito. 

O s-,.. Da.niel Fa.ra.co -- A t>artlci ... 
paçã.o nos lUcros, sem. uma m:u.da.nça 
do próprio conceito de contrato <to 
trabalho. será wn.a eonseqüéncia sem 
causa; eswe.:mos ama:rrando a evolu
ção, se nos c.i.ngirxnos a~nas à lilXli
tação dos lucros. 

O SR. PEDRO VERGARA - N~ 
se ))ode ver nessas as~in~õe.s. nada. 
óe revolucionário, a.:ntes é forçoso con
siderá ... Jas como legitiroa.s, 

E se o ttabalhador deve ter de
veres e direitos, - não os d.eve ter 
menos o capital ... 
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1> O maior de todos os deveres . 
que incumbe ao capital é difundir
se na vida econômica, é sair das .mãos 
de poucos, é deixQ.l" de ser uma. po
tência autônoma. é constituir-se pelo 
trabalho, é democratiZar-se; é per
mitir, em suma, que o DJ.aior ·número 
possível de trabalhadores partícipe dos 
seus quantitativos. 

2) Não poàe ser, apenas, o capital, . 
uxoa riqueza sdqubida e não consu
mida, que é reservada para. ser a.pli-

. cada. na produção <Coulet) ; tem de 
ser mUito mais do que ísso: tem de 
cooperar na formação de um direito 
l:nais humano, para uma distribuição 
mais equânime da justiça social e 
para a. universalização da ;providência 
e da assistência; tem de ser honesto; 
ten1 de dar o exemplo da sobriedade 
aos pobres, para que o lu.xo e a cor
rupção que a. riqueza engendra, às 
vezes, não sejam imitados pela po~ 
breza.; e se os patrões de fato "inten· 
dentes de Deus.,, é mister que o ca
pital n.ã.c seja. nas suas mãos um 
illstrwnento de miséria, mas de gran
deza, para os seus semelhantes. 

E' ·sob essa reserva de deveres que 
o Estado moderno discnmina. e pro
clama os direitos do capital: 

a) Deve êle ter o direito sõbte tudo 
o que foi adqUirido; eis o direito dos 
direitos do eapital; por isso, num 
Estado de justiça, deve-se ter como 
falsa a. acusação de que o rendimento 
ou o lucro é um roubo e que o capi
talismo é a resultante <:la expropria
ção dos salários; pois. em verdade, é 
falso que a úni,ca fonte do capital seja. 
o .lucro e que o lucro é 2 resultante 
de um trabalho não pa.go. 

Que o capital não é um roubo do 
tra.ba.Iho não pago, ~ o prova, - na 
observação de Coulet. a quantidade de 
SêJariados que. antes ds. guerra., eram. 
portadores de ações daS grandes em.:. 
prêsa.s capitalistas e que constituem o 
que se cbama a "poeira dos títulos~· 
O'!.l a "poeira da renda"; e como 
dizer q\1-e o capital é um t'OUb<;> se 
ao lado dos capitalistas Jai.neants, 
vernos a cóorte heróica. fecunda, di
nâ.mica, dos capitalistas que trabslbam, 
·que fazem. prosperar as ind'listria.s com 
a. sua inteligência e que são os mais 
decisivos esteios do lucro ? 

Ainda, é falso clizer que o -capital é 
um. roubo, - porque éle tem, igual ... · 
mente. urna origem hereditãria. e re
sulta, nesses casos. das economias e da. 
i:.1.teligência de ger:;tções e gerações su
cessivas. 

Outras vezes, o lucro não resulta do 
super-valor, - mas da capacidade 
de previsão, da. segurança de quem 
entra no mercado, em dado momento; 
pois, em certo~ casos, o capital se 
adquire no jôgo · dos negócios, sem 
qualquer participação do operárto;;-

b) O direito de subsistir, de criar e 
de aumentar a ri<:tueza, com a inte
ligência e com o trabalho, - eis 
ainda um direito que deve ser recla
tnado, dentro da nossa civilização, para 
todos os homens capazes. 
. Sem êle desapareceria o mais po

deroso est~nte._d~ __ produçã.o, - o 
i:nterésse privado, - pois; n1:> - dizer. 
de um autor, o homem só trabalha sob 
o aguilhão da necessidade e a · espe
rança do ganho; a sua tendência mais 
profunda é apropriar-s~ do que ganha 
e é conservar êsse ganho, para trans
miti-lo aos seus descendentes. o pra
zer da. transmissão hereditária dos 
bens é o mais poderoso esteio da fa
. n:úlia, é uma das virtudes morais mais 
profundas da nossa psicologia. 

Sem. dúvida, o~erva Coulet, a su ... 
bstituição . do interêsse privado pelo 
püblico é um sonho generoso, - mas 
acrescenta: - 1'que ilusão supor que a 
religião coletivista possa obter das 
ma.~ o que o cristianismo só obtem 
de .uma pequena elite". 

Tai::; são a meu ver os pontos · de 
Vista eom os quais o Estado moderno, 
<le indole cristã., deve , resolver e jâ. 

· está resolvendo a questão social, em 
nosso país. _ 

Perdoai-me que me tenha. tornado. 
enfadcmbo, prolixo - talvez mútil. 
com. a repetição de verdades seài
men tadas, de há. muito, no acervo da. 
nossa cultu.ra. 

o que expus não é meu; não o · m. ... 
ventei; está. em todos os autores que 
estudaram a. matéria. po~ êste Prts
ma. 

Preten<ii, por isso, apenas, recapitu
lar os elementos essenciais às conclu-
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sões que esbocei nas m1nbas premissas 
e a que darei uma. forma definitiva, 
.nas emelldas aue vou · apresentar ao 

, })l"ojeto de Constituição, no seu ca
pítulo da Ordem. Politica e Social. 
. Inútil, é dizer que é também ~ pen .. 
sa.mento do mundo católico. 

·o Sr. Daniel Faraco - O pensa
mento CriStão não é bem O qUe V. 
Ex.a expõe em. seu brilhante discurso, 
mas uma modificação das condições 
sociais Vigentes. Essas condiÇÕes so
ciais <J cristiani.sm.o não as defende. 

O SR.· PEDRO VERGARA - Então 
V. Ex. a dev~ ver através de um. pris
ma. cliferente a. questão, porque todos 
<>r> auto-res quê li sôbre a. matéria és
posam o pensamento cti5táo que aca-
bo de· expor... · 

O Sr. Lu.is Viana. - E' a divergên
cia entre os_ jesuita.s . e os dominica
nos. 

O SR.. PED:RO VERGARA - Perfei
tamente. · 

O SR. PRESIDENTE - Advirto o 
nob-re Representa.nte que está findo 
o seu tempo. 

SR. PEDRO· VERGARA - Sr. 
Presidente, vou concLuir. · (lendo) • 

E' ·aliás dever de ~onsciênci.a. reco-, . . . . . . 
nhecer que tôdas as _leiS soc1a1S, VIgen-
tes n~ paSses cristãos, encontrs.m o 
seu princípio na.s reivindicações que a 
Igreja defende, e as clá~ulas fun
damentais em que a Comissão IDter-

. naCional do Trabalho, na conferência 
da paz, de Verss.illhes, resUmia os prin
cípios de uma Côrte Interna.cíonal do 
Tra.balho, que haviam sido !armula· 
dos ~r Leão XIn. 

E' isso o que nos dizem os escrt~ 
tores mais ilustres, a. cujas lições re-pe-o 
timos. nos ·temos re~o7 sem:pre, 
nesta exposição. 

E' a. in!ormação do Jesuíta Ceulet e 
do ·Agostiniano Rodrlguez, e é o tes~
munho de sociólogos e professOres, co
mo Fel."dinand "ronnies, . '!Deodoro Zie .. 
gler, .Mário de la CUeva, FWippe Mil
ler. 

Pois beln, senhores. o Brasil, 
nação cristã, até o mais intimo de sua 
~onsciêncla. moral, - não podia. re~ 

fugir · à generosa influência dêsses en ... 
sinamentos, quando é bem certo qut) 
êles não falam apenas ao seu cora.çãQ. 
mas a sua inteligência, aos seus 1D.· 
terêsses, ao seu passlUio, ao seu pre.. 
sente e ao seu 1uturo • 

Tendo, em verdooe, as nossas iil,st.1.. 
tuições flllldamentals salvaguardado 
apesar de. suas sucessivas reformas e 
mudanças os principias cnstã.os ou 
mais estritamente os principias ca
tólicos, no que res?eita a outras ques• 
tões, de menor repercussão social~ -
tendo o nosso dlre1to constituciC>n.al. 
que vem, desde 1934, afirma,dc que B 

casamento é indissolúvel, que existe 
um ''direito natural dos pais' '. que os 
pais miseráveis ficam sob a protec;ã.G 
do Estado, que às fazxúlias nt22nerosas 
são atribuidas compensações propor
cionais aos seus encargos, que o paJ 
que abandona a tamilia é um delin
quente; que os estudantes ricos ou -r~ 
mediados cooperem na instrução e na 
educação dos mais necessitados; tendo 
êsse direito instruído o ensino re
ligioso nas escolas; tendo exigióo da5 
indústrias e dos sindicatos econômi
cos a instituição de escolas de apren .. 
dizes, desti.na.dos aos filhos dos se~ 
operários ou associados; tendo tnan ... 
tido ·o ensino primário gratuito, que 
cuida da e<iu.-ca.ção fisica, que mailda 
ministrar o trabalho manual à in .. 
:fância em todos os educandátios d.o 
país e que eleva à categoria de um 
dever do Esta-do o aprendizado manual 
da juventude nos campos e oficiDa.s; 
tendo êsse direito lançado essas bases 
adrnirâ.veiS da .forzna.ção moral de um 
po_vo, onde se sente a cada .'P~vra a 
preocupação · de criar .a soüdanedade 
social e óe p1:eparar os hom~ns, ma
terial e moralmente ;para a reallzaçáa 
à.o õonum commune; tendo estabele.. 
cido êsses lineamentos em que se fun
dem e se plasmam os sentimentos 
da caridade e da justiça. e onde -per-
passam e 'Vibram a.s normas que Leão 
XIII esbaçou na Sapientiae Christi4- · 
nae~ discriminou na .Rerum NO'f>Cl.Tfl.m 
e reafinnou na Graves de Commtmf. 
e que ainda Pio XI desenvolveu, passa ... 
das 4 déca.das, com. as exigências m. 



noTos tempos, na. QtLC14ragéssimo ano; 
~ seria inconcebivel, por incoerente ou 
oontraàitório, que a.s novas ill.stitU!~ 
ções legislativas, especiais ou comuns, 
e .. sobretudo a :nova constituição que 
~os elaborando, se abstivessem de 
enea.ra.r também., à , luz dêsses princi .. 
pios · gerais, ou no rumo em que êles 
$e processam, o problema social do 
l3rasil. 

· Não vou fazer 1llll .retrospecto da.s 
nossas leis, nesse particular. · · 

"Mas, permiti que diga, senhol'es: -
a solução cristã que o g.r&Zlde est;a,di.s-
ta. Getúlio Vargas trouxe ao conflito 
do capital e do trabalho, entre nós, · 
com. a sua legislação social, - quais- ·' 
quer que sejaln as restrições que se 
lhe faça:tn ou sejam quais . fo:rem as 
etapas que lhe tenham faltado, como 
Ih~ faltavam. para o seu definitivo 
~deTatum, - ioi, não obstante, .a 
mai.or e a mais fecunda tentativa 
realizada no Ocidente, para impor ao 
problema social os t.r:npe.rativos da jus
tiça e da pre\Tidência. 

Nós constitltintes de 1946, se qui-. 
sermos ser j"ustos e coerentes, não 
podemos estabelecer um regime cons-. 
tltucional.. no~o, sem recorrer a êsse 

. eoi;>ioso e fecundo tnanacial de ensi-. 
na.ntentos e aoluções, que ofel:'eCe à 
liOSSS sàmirsção e ao nooso interesse, 
a legislação SQCial de Getúlio Vargas, 
E em verdade, não sei como se possa 
r~olver entre nós com acêrto e d~ 
&Côrdo ~om os imperativcs na.tionais 
- a. questão social - sem trilhar <:> 

mesmo caminho do grande estadista, 
nesta matéria. Podemos ir mais longe 
do que êJe; mas devemos .tilanter 
o que êle fêz e partir do ponto eDl. 
que êle pa'rou. (Muito bem; PaJ:71U!.S) • . 

O SR. PRESIDENTE- Está finda. 
s hora. do Expediente. 

• ' 

Passa-se à 

ORDEM DO . DIA 

Com:parecem mais l21 Se-nhores 
Representantes: 

Acre: 
,.. Castelo Bra.neo. 

.Amazonas: 

Alvaro Maia. 
Leqpoldo Peres. 

Pará.: 

l4a.ga.Ihães ~rata. 
Duarte õ.e Oliveira.. 
Carlos Nogueira. 

Ma ranhã.o: 

Clodolllir . Cardoso. 
. Vitorino Freire. 
Odllon Soares. 
Luís Carvalho. 
José Neiva . 

Pia. ui.: 
Rena.Ult Leite .. 

ceará: 
Osvaldo Studart. 

Rio Gran<ie do Norte: 

Mota Neto~ 

Paraíba: 
__ 

José .J ofili. 

Pernambu<:o: 

Novais Filho. 
~telvi!lo Lins~ 
Oscar carneiro. 
Osvaldo Linla.. 
Ulisses LinS. 
FerreU-a Liina. 
Barbosa Lizna.. 
Pessoa Gue:tra. 

Bahia: 

... ___ _ 

Aloisio de castro. 
Vieira. d.e Melo. 
Eunápio de Queiroz. 

Esp1rito Santo: 

Atílio Vivá.qua. 
Carlos Lindemberg. 
Eurico Sales. 

Distrito Federal: 

Jonas Correla.. 
·Rio de Janeiro: 

Alfredo Neves. 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvivier _ 
Pa.uio Fernandes. 

--·-· 
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Acúrcio Tôrres. 
Brlgid<T Tinoco. 
Miguel Couto. 

Minas Gerais: 

Benedito Valadares. 
Jureelino Kubitschek. 
Gustavo Capanema. 
Celso Machado. 
Milton Prates. 

São Paulo: 
· Cirilo Júnior. 
Gofred<> Teles. 
Antônio Feliciano. 
Costa Neto. 
José Arman-do. 
Horácio Lafer. 
Ataliba N.ogueira. 
J oã.o Abdala. 
Sampaio Vidal. 
Alves Palma. . 

Goiás: 

Galena Paranhos. 

Paraná: 

Flávio Guimarães. 
Munhoz de Melo. 
Lauro Lopes. 
Al'amis Ataide. 

Santa Catarina: 

Ivo d'Aquino. 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 

Ba. tista Luzardo. 
Glieério Alves . . 
Pedro Vergara. 
Berofilo Aza.mbUja. 

Umão Democrática Naci01'Ull 
Pará--: r 

Agostinho MonteirG. 

Maranhão: 

Antena::- Bogéia. 

Piau1: 

Esm.aragdo de Freitas. 
Matias Olimplo. 
Antônio Correia. 

. Coelho Rodrigues. 

. •, ·. -- . . • .. 
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Ceará: 
Fernandes Tá'Vora. 
Paulo Sarasate. 
Fernandes Teles. 
José de Borba. 
Leão Sampaio. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande do Norte: 

Ferreira de Sousa. 

Paraiba: 

João úrsulo. 
Ernani Sãtiro. 
Osmar Aquino. 

Pemambuco: 

Lima Cavalcanti. 
João Cleófas. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 

Freitas Cavalcanti. 
Mário Gómes. 

Ba.hia: 

Luis Viana. 
Nestor· Duarte. 
Aliomar Baleeiro. 
Alberico Fraga. 

Distrito Federal: 

Hamilton Nogueira. 

Rio de Janeiro: 

José Leomil. 
Soares Filhc. 

Goiás: 

Domingos Velasco. 

Mato Grosso: 

Agricola de E~rros. 

santa Catarina: 

Tomâs Fontes. 

Partido Trabaiista Brasileiro 

Bahia: 

Luis Lago. 

Distrito Federal: 

Vargas Neto . 
Beni<:io FontE>nele • . 
Baeta Neves . 



Antólilo . SiTvs;. 
Ba.rret.o Pinto. 

Rio de J.~neiro: 

Abelardo Mata. 

. Mulas Gerais: 
Len Santos. 

São PaUlo: 

Romeu Fi.ori. 
:B~o Condé. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 

Gregório Bezerra. 
Agostinho Oliveira. 
Alcêdo Coutinho. 

Distrito Federal: 

:Mauricio Grabois. 

Rio de Janeiro: 

Claudino Silva. 
Alcides .S'lbença. 

São Paulo: 

Osvaldc P~'heco. 
Caires de Br.to. 

Rio Grande do Sul: 

Tri!ino Correia. 

Partido ReinLolica:no 

Pel'lla!Il buco: 
Souza Leão. 

· SergipP.: 

Durval Cruz. 
Amando :-,antes. 

Paraná: 

Mnnboz da Rooba. 

Partido Popular Sindicalista 

~am: 

Deodoro Mendonça.. 

Cearã: 
·Stênio G'lmes _ 
João .Ad~:>dato. 

Partido Democrata· Cristão 

Pernsm.buco: 

Arruda. Cã.ma~. 

' "' 

O SR. GETULIO MOURA - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela. 
ordem. 

O SR.. PRESIDENTE - Tem à. 
pals:vn.. o nobre Representante. 

O SR. GEI'UL.l:O MOURA-· (PeJa 
ordem.> ( • > - Sr. Presidente e Se
nhoras Representantes. Sol:icitei a 
pal&vm para jumi!icar um requeri
menta que a. representação fluminense 
nesta Casa, sem distinção partidária, 
apresentou à consideração da .ASsem- · 
bléia, no s'entido de um voto "de pro
fUDido pesar pelo fálecimento do De
sembargador Ata.íde Parreiras, oconí.do 
ontem, em Niterói. 

Cil'Ctms.tâ.ncia interessante e do
lorosa, Sr. Presidente: quando ontem~ . 
nesta tribuna, o ilustre Representante,. 
Sr. Ernani -cio--AJ:na..ral Peixoto, fazia. 
o necrológio de Ari Pa.rreirâs~ '1.laqUele - _ 
mesmo instante cerrava os olhos, de
finitivamente, para. a vida, o Desem
bargador Ataíde Parreiras,· ilustre ma
gistrado fluminense, irmão do preclaro 
estadista Ari Parreiras. 

Srs. Representantes, o Brasil, c001o 
outras nações, .há. tido fammas que 
enchem quarto ele sé c u 1 o, e século 
mesmo, com a glória e inteligência 'de 
seus descendente$. 

E o Estado do Rio pode indicar a 
famfiia Parreiras como das mais ilus
tres e das mais nobres, que se des
tacaram, sobretudo pelos dotes mte
lectuals e .artísticos .. de seus . filhos. 
Basta lembrar o maior dos pintores 
fllJIID.in,enses, .Antônio Parr~ira.s. que 
soube, nas tela.s históricas, fixar os 
momentos agudos da. nadona.lidade. 
E ainda hoje, entre os vivos,. podemos 
contar Daldr Parreiras e E d g a r d 
Pan~. . 

o morto, que hoje pranteamos, tam
bém teve, na. sua mocidade~ acentuada. 
tendência artística, tendo sid~ dos 
mais doces e primorosos poetas que 
versaram a Ungua portuguêsa. no Es-
tado do Rio de Janeiro. A cara.cterls-

(*) N~ foi revisto pelo orador. 



ti<C& ~recfpua de sua. vida, porém. foi 
a. sua. a .t u a ç ã o de magistrado. rue 
exerceu a judicatura. com sabedoria, 
procurando não aplicar a lei m.eeânica.
m-ente, mas hUIIlanizancio, dando valor, 
vida e sentido aos textos legais. 

Ataide Parreiras~ gran<ie corac;.ã.o, 
alma generosa e boa, foi UIXla das mais 
altas expressões judicantes d.e minha 
terta natal. A representaÇão do Es
tado do Rio, nesta hora de mágua 
sincera e profunda, esquece as divisas 
-pa:rtidá.'rlas -pa'ta, en-tl)'l.a.nó.o os seus 
pendões, pedir à. Assembléia que con-

. sjgtle, na ata de seus trabalhos, um 
voto de pesar pelo falecimento daquêle 
que tão alto elevou as tramç.ões da 
cUl'líura do Estwo do Rio de Janeiro. 

sr. Presidente, o que ma.is se acen
tuou, o que mais se destacou na. vida 
de Ataide Parreil'as foi o seu a&n
dra.<io amor à terra flum:illense. Era 
um .prazer vê-lo discorrer, não só sôbre 
os nossos fatos históricos, mas, prtn
eips.lm-ente, sôt>re destacadas figuras 
qu-e a velha. Província produziu, na 
República e no Império. . 
~ a essa grande alma., a êsse gra.nd~ 

coração que. d.eiXam de existir e· de 
· pulsar, q,u.e, eilll. n.~m.e da minha terra, 
·o Estado do Rio de Janeiro, nesta 
hora as home.nag·ens respeitosas da 
nossa saudade, por aquêle que soube, 
no meio do tun:Lulto e da inquietação 
do presente, colocar muito alto a sua. 
toga ·a serviço · da. Justiça e da sua. 
terra., coo:n rar~ elevação, com rara 
nobreza e com. rara sabedoria. <Muito 
bem; muito bem. ·Palmas.) . 

O SR. PRESIDENTE - Achara-se 
sôbre a Mesa os seg"~Jintes requ.etim.en.
tos: 

Requeiro que, oU'Vi-da a ~sembléia, 
se consigne na. ata dos nossos traba
lhos um voto de sincero pezar pelo 
falecnnento do Desembargador Ats.i
<ie J?an~, iato oconido ontem, eis 
que <J extinto, pelo seu caráter. cora
ção e probidade, foi uma das mais 
altas expressões da magistratura flu-

. minense.logrando, na a:plicaçãO. da lei, 
humanizar o direito, com um la::-go e 
profundo sentimento de solidariedade. 

Sala das ~ssões. 2~ de abril de 
1946. - Getulio de Moura.- ACU1'cio 
Tõrres. - Prado KeUy. - Ama.ral Pei
zoto.- Heitor Collet.- Alfredo Neves 

- Brigido Tinoco. - Paulo Fernandes. 
- Carlos Pin.to Filho. - Miguel Couto 
Filho. -Soares Filho.- Romão Jú
nior. -José Leomil. 

Requeremos seja inSerto na ata da 
sessão de hoje, da Assembléia oons ... 
tituinte, um voto de pezar pelo fale
c-imento na cida<ie de Bom-J atdim, 
eru Pernambuco, do Dr. Justino da 

· Mota Silveira, ex-presidente da Câ
mara Esta,dual, clinico e homem P~
bli-co de reccnhecidos s~rviç<ls a. sua. 
terra. 

Sala das Sessões, 24 d-e abril de 1M:6 . 
- Oswaldo Lima. - Ferreira L-ima. 
- Paulo Pessoa Guerra. 

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhor-es qu-e aprovam, queiram lev·a:n
tar-se. <Pausa.) 

Estão aprovadoQS. 
Encontra-se ainda. SÕ'bre a ~a. 

a. seguinte Indicação, apresentada. na 
sessão es}>eda.l em nomena.gan à 
m-emória. do Presi-dente Roosevelt, e 
que deixou· de ser submeti-da à con
sid.erá.çâlo da Assembléia, porque, na.
quela. data, a "Orde.nl do. Dia" t1nha. 
fim determinado: "Nós, Re-presentaJ!l
tes do povo brasileiro à Assembléia 
Constituinte, testemunh-as que somos 
da luta que os repuol!icanoo espa
nhóis vêm mantendo para resta;ttta.r 
a. liberdade em sua Pátria, luta que 
ce>nta. Cl)nl a sjm,patia e o a.pôio de 
todns e>s democratas ào mundo, vi
mos, n·este X:V a.niversátio da Re
pública Espanholoa, juntaT nossa ho-

. mena.gem às que :> pov-o faz neste 
dia, em. demonstração de sua soli
dariedade com os que lutam pela ,. 
queda de Franco · e a volta da; Espa;.. 
nha para. o número das Nações de-
m'o:crátiCa.s. -

Neste . momento, como manifesta
Ç§.tl de nossa so1lda.rieds.de - e cer
tos de que exprim'i.mOS o sentir de 
tôda. a. Na.çâe> - declaramos o fll"
me propósito de a.pôio à luta heróica 
d<t PI>VO ~1)3.1lhol· pelo r.estabeleei
mento, no mais breve prazo possi
vel. da R-epública. e da d~. 
· Sala. das Sessões, 12 de abril de 

1946. - Luís CaTlos Prest~. - cam
pos Vergal. - Ca.fé Filho. - B. 
Ne:to. - Osmcr ·a.e Aquino. - Pli-
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nio Lemos. Domingos Vellasco. 
- Rui Palmeira. - Car"ll:>s Mari
ghélla. - Jorge Amado. ' - Gregório 
Bezerra. - Osvaldo Pacheco da Sil
va. - Tri/ino Correia. -José Maria 
Crispim. - Agostinho Oli'Oeira.. -
Agrícola Paes àe Barros. - Nome ile
giv-el. - Cla?.Ulino José àa Silva. -
A.Zcêclo Coutinho. - Hamilton Noguei
ra. - OZinto Alves. - Lima Caval
canti. - Severiano Nunes.- Euzebio 
Rocfta. - Romeu Fiori - A. Silva. 
- Manuel Benício Fontenele. 
Leopoldo Pe:res. - Francisco Gur
gel do Amaral Valente. - Nome ile
giv-el. - Flores d.a Cunha •. - ' Nes
tor Duarte. 

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores que aprovam, queiram leva.n
tar-se. (Pausa.) 

Está aprovada. 
Vamos passar à matéria. constante 

da Ordem do Dia: Continu:ação da 
·dlscllssã-o· do Requerimento n. 0 92, de 
1*6. 

Deveria daa- a. pala:vra ao nobre 
Deputado Sr. Dári'O cardooo, mas 
S. Ex. a cedeu-a. ao Sr. Daniel de 
Oa.rvalho, para. continuação de seu 
disctrrso. · 

Tem a palavra o ilustre Represen
tante Sr. Dani'el de CarvaJ!ho. 

O SR. DANIEL CARVALHO 
P) - Sr. Presidente, Srs~ Represen
tantes, vinha eu discorrendo sôbre 
economia da guerra, sõbre os cânones 
fundamentais da economia da guerra, 
segundo a doutrina, e , como foram 
observados êsses principias pelo Bra
sil, quer na guerra do Paraguai, quer 
na. gnnde guerra mundial de 1914-18. 

Passara~ depois, a examinar como 
procuraram seguir a bo3- doutrina sô
bre economia da guerra, não só a 
ala democrática das naçõeS que esti
veram em beligerância. no último con
flito, como também as. nações nazi
:fa.scistas. Assim, mostrara como a 
Alemanha e a Itália passaram. fá.cil
men te, da economia da paz para a da 
guerra, por,que se villha preparando 
pa.ra a guerra, e as nações democrã-

(* > - Não foi revisto pelo orador. 

ticas tiveram de improvisar, de fazer 
·um · reajusts.mento · rãpido da econo
mia da paz para a da guerra. E nis
to umas e outras obedeceram a de
terminadas regras, indispensáveis pa .. 
ra o finaciamento da guena, sem que 
se lezasse o aparelho produtivo da 

' nação. ~sses princípios são, antes de 
tudo, primeiro, o aumento da produ
ção, tendo em vista a produção dos 
gêneros essenciais à vida humana, isto 
é, produção de gêneros alimentícios; 
em segundo lugar, a diminuição dos 
consumos individuais; em terceiro, o . 
aumento da produtividade cio- traba
lho. a transferência dos fatores de 
produção das atividades menos e§sen
ciais para as essenciais. . 

Depois de me ter ,referido ao pro
cedimento da Inglaterra, devia entrar 
no estudo dos Estados Unidos. Tam
·bém aquêle país criara Departamen
tos especiaiS-=-War-P-toduction. . ~()a.rd, 
o Office of Price Administration ci.Ld 
Civillan Supply, o Board of EconO!I'.lC 
Warfare e outras entidades incumbi
das de realizar a transformação da. 
economia da paz em economia da. 
guerra e dar o máximo das atividades 
do povo para a imensa peleja em que 
se achava empenhado. 

Também nos Estados Unidos foram 
generosos os auxilios à agricultura, 
que subsidiaram largamente e fizeram 
voltar às fainas agrárias muitos dos 
concidadãos que haviam sido mobili
zados p::u-a a guerra, porque o objeti
vo primordial da economia de gue:::-r!.l · 
era manter e desenvolver a produção 
agrícola e pastoril. 

Também a. FI:ança. se ocupou de 
maneira especial da agricultUira, e 
como é pais altamente industl'i.aliz.'l.
do, fêz tudo para mecanizar a lavou
ra, fornecendo a prêço de custo os 
elementos necessários à. agricultura, e, 
ao · mesmo tempo, abrindo crédito aos 
agricultores, pa.ra ·que pudessem se 
munir dos aparelhos, . substituindo os 
braços que eram levados para. a for
nada da guerra. 

Examinada, assim, a questão teóri
ca e pràticámente, com o estudo da 
economia. de guerra· do Brasil na luta 
com o Paraguai e na conflagração 
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passada. e· com o estudo da economia 
de guerra como havia sido praticada 
pelos demais países na guerra que há. 
pouco findou, - devo entrar na apre
ciação da maneira pela qual nós, no 
Brasil, entendemos a guerra; e o fa
rei formulando algumas perguntas, 
que deixo à consciência dos Senhores 
Constituintes, para que me dêem a 
devida resposta. 

No Brasil, que se fêz para a alimen
tação do Exército e do povo? 

Quantos reservistas mobilizados fo-· 
ram licenciados para poder cuidar das 
roças e dos gados? Que prêmios foram 
oferecidos ao agricultor? Que artigos 
de alimentação tive:ram prêços esta
belecidos em limite capaz de promo
ver a sua produção? Onde e quando 
!oram os agricultores beneficia.:tos 
efetivamente coll! facilidades para 
aquisição de máquinas, de adubos, se
mentes, inseticidas e forragens? Que 
providências foram tomadas para es
coar as safras dando-lhes transporte 
na ocasião própria? Que se fêz para 
impedir a. decadência da indústria ci .. 
trícola e al3.rgar o consumo da laran
ja em beneficio da saúde da popula .. 
Ção? Por que não se cuidou de expan
dir a cultura do trigo se ós nossos téc
nicos já obtiveram variedades superio
res adaptáveis ao sul (Rio Negro). ao 
Paranã e Santa Catarina · <Frontana) _ 
a Goiás <Floriano) e Minas (Kenia 
155) ? Por que só em fins de 194:4 o 
govêrno velo a cogitar dum plano na
cional de armazens e silos, que até 
hoje permanece no prólogo? Por que 
não se multiplicaram as instalações 
frigorificas do Pôrto do Rio de Janei
ro~ que pei'I!laneceram as mesmas da 
gue:;-ra passada e só melhoraram ago
ra com a instalação do Frigorífico de 
Frutas? Por que não se dotaram os 
nossos portos de guinda-stes e outros 
aparelha.Inentos para rápida descar
ga? 

. Que !êz a Comissão de Abastecimen
to criada pelo De<:reto-lei n.0 !. 607, 
de 16 de setembro de 1939 para regu
lar a produção e o comércio de gê
neros alimentícios e outros artigos de 
primeira necessidade? 

Que resultados deu ao pais a Comis
são de Defesa · Econômica Nacional 
criada pelo Decreto-lei n .0 1. 641, de 
29 de setembro de 1939, a não ser 2. li
quidação de bens de sudit<Js do Eixo, 
ainda envolvida em nuvens caligino
saS? 

Que conseguiu a . Coordenação de 
Mobilização Econômica no Setor Pre
ços e posteriormente com a Comissão 
Federal de Preços? . 

O Sr. Cirilo Júnior- Para desorga
nizar a economia nacional. 

O SR. DANIEL DE CARV·ALHO 
(lendo) - Que .efeito surtiu a agitação
ônimoda dessa mal-aventura<la Coor
denação da Mobilização Econômics. nos 
vários setores em que se subdividiu, 
a saber, de Combustivel e Energia, 
C<>nstruções Civis, Pesca, Produção 
Agrícola, Produção Industrial, Produ
ção Mineral, Transportes Terrestres~ 
Transportes 1\!Iaritimos, Cacau, Cha
pas de Aço, Tarifas de Gás e Ilumina
ção, Produtos Químicos e Farmacêu
ticos? 

sem embargo · da inteligência ''iva. 
e decisão pronta do_ coordenador, e 
da. competência e dedicaÇão de alguns 
de seus auxiliares, só s~ menciona 
como exemplo de orientaçã<> prátic:.1. 
e de resul".::'a'Clos concretos, o . setor In
dustrial on'Cie mais uma vez Aiy Tõrres· 
confirmou a. sua. capaci'Cia.de organi-
zadora. · 

Tomando o conjunto, chega-se a 
dar razão a Conferência de Teresó
polis que en-careceu de modo particu
lar a imediata extinção dêsse órgão· 
de economia dirigida. 

Desde o inicio da guerra as classes 
produtoras clamaram pelo alargamen
to da produção agrária. Em ··1942 a 
Pederação das Indústrias e a Associz.
ção Com·ercial, adotanda uma inicia
ti-va do Sr _ Roberto Simonsen no Con
selho de Expansão Econômica de São 
Paulo, apresentaram ao Govêmo um 
programa de fomento da produção de 
gêneros alimentícios . 
~se plano teve repercussão favorá

vel no Conselho Federal de . Comé..""CiO 
Exterior. na Coordenação da Mobili
zação Econômica e no Mimstério da. 
Agricultura. 
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Alvitrou-se um govêrno entre o Go
vêrn.o Federal e o de São Paulo com 
o objetivo de realizar uma obra. de 
intensific~ão de assistên-cia técnica, . 
econômica e financeira aos produtores. 

De inicio eram considerados os se
guintes produtos agricolas: feijão, 
arroz. milho, batata, alho, cebola, to· 
mate, amendoim, gergelim, mandioca, 
bticínios, porcos, carvão vegetal, ma
mona, ervilhas, lentilhas, fibras ani
mais e veg.etais, inclusive casulos secos, 
produtos da a vi cultura ~ da apicultura. 

A fixação do preço mínimo parn. 
<:ada produto seria feita levando-se 
em conta a despesa virtual e efetiva 
da produçãQ (arrendamento da terra, 
salários, juros, trans:r;>e>rte e lucro nor
I(I.a.l do produtor) . 

O piano incluía a construção de ar
mazéns e silos para a guarda, conser
v~ã<> e expurgo, melhoramentos. frl
-gorlficaçã-o, movimentação. emba!'qt,.e 
dos produtos, e os armazéns, onde con
veniente, possuiriam maquinárias des
tinadas à deshidra taçã-o. 

Também -o Ministériq da Agrlcultu:ra 
propôs um modesto plano para certos 

. produtos agrícolas reclamados, já en
tá<J, pelos nossos aliados a saber: mi
lho, feijão, arroz e amendoim. 

C primeiro Congresso .Brasileiro de 
Economia reunido nesta Capital, êm 
dezembro de 1943, sob a presidência 
1io Sr. Da udt de Oliveira, deu excep
donal relêvo à tese da produção agrí
cola e reconheceu que. sen-do maiores 
os risoos da Agricultura, maior era a 
necessidade de assistência a esta nara 
-que não viessem a faltar os gêneros 
df! primeira necessidade. Sugeriu uma 
longa série de medid~s. entre as quais: 

a) A execução de um programa des
tina-do a aparelhar com máquinas e 
felTamentas a lavoUl"a; 

b) A distribuição' de semP.ntes sele
cionadas por órgãos de capacidaõe 
técnica; 

c) Facilitar por todos os meios e 
modos a aquisição de adubos necessã
rlos à. manutenção e restauração da 
fertilidade do solo. além dos produtos 
quim.iccs necessários ao combate à.s 
doenças e pragas; 

d) Outorga aos agricultores de cré
ditos indispensáveis a suas atividades 
-e cujas características deviam st::r a 

especialização ao fim agrlcola, prazo 
longo e juros módicos; . 

e) Desenvolvimento ·dos transportes 
existentes, aparelhando-cs de maneira 
devida, bem como criação de novos·, 
procurando-se em ambos os casos ta· 
Kar no mínimo os fretes; 

f) O estabelecimento de Armazéns 
Gerais convenientemente aparelhados 
do maquinário indi.Spensã.vel a tôdas 
as suas funções; · 

g) Fixação de prêço mínimo aos 
principais produtos da lavoura, o~ 
qu.als seriam financiados aos referi
dos preços e a prazo fixo; 

h) Leis sôbre colonização e s6bre 
rundos de financiamento destinado a - · , 
promover o parcelamento e a uti;i.za.-
ç§..o mais eficifm.te, para as populaç~s. 
dos terrenos adjacentes aos centros 
urbanos; 

i) Condicionar a exportaçá<J dos pro
dutos animais ao suprimento do nossc. 
mercado interno e ao desfrute dos 
nossos rebanhos; 

j) Instalação de~adomos Modê
los nas regiões adequadas para melhor 
aproveitar· os residuos da matança e 
uossibllitar a expansão de indústriaS 
quimico·farmacêuticas e outras . 

Estas sugestões não foram aceitas. 
E uma revista .técnica. comentava, 
oportunamente, que a guerra cegara . 
'alguns homens públicos que, de olhos 
fitos na montanha. de dólares que se 
levantava no exterior, esqueciam o.'S 
problemas da produção de gêneros ali
mentícios, convencidos de que estâva
mos realmente nos enriquecendo e a 

. abundância de Ineios de pagamento 
bastaria por si só para animar a Agri
cultura a satisfazer o mercado inter
no e ainda ·dar excedentes para a ex
portação. 

Espalhou-se pelo mundo que o Bra
sil ia ser um dos celeiros a. acudir 
a fome universal, e nessa lenda ain
da acredita S. Santidade, o Pa~~ 
conforme recentes declarações. 

A verdade, porém, é que a produ
ção agricola do país. de 1930 para 
1944, em vez d.e aumentar apenas 
1. 500 toneladas. como está na. previ
são do Ministério da Agricultura e 

. nas estatísticas publicadas recente
mente em conferência do antigo Di-



. ::: ... ·.~, ... , ~: .. _~"!_'•. :. ·~ .• ::· .. ·· ~··· . ... ~ .. .. : : .. ' . . : 
--- 199 

-reto r da · Estatística dêsse Ministério 
- Sr. Rafael Xavier - baixou, na 
realidade, de 1. 000 toneladas, porque 
no ano de 1944 houve uzna sêca que 
prejudicou muito as lavouras. 

Se o aumento apenas de 1.500 to
neladas já era coisa de assombrar, de
vi-do ao desenvolvimento da popula
ção brasileira - como ainda ontem 

.me lembrava um nobre representante 
de Pernambuco - que diremos da di
minuição efetiva da produção agríco .. 
la? . 

. O Sr. Fernandes Távora - V. Ex .. 
celência dá licença pa.ra um aparte? 

O SR. DANIEL DE CARVALHO -
"Pois não. 

f 

· O Sr. Fernandes . Távora - Acho 
in~til tõda e Qualqu~r projeto de fo
mento agrícola nêste pais, enquanto 
o Govêrno não resolver o problema 
primacial, que é o dos transportes. 
V. Excia. sabe. como tôda a gente, 
que · na primeira guerra mundial o 
Sr. Venceslau Brãz propôs, fazendo 
disso grande propaganàa, que se au
mentasse nossa produção agrfcola, e 
o resultado foi ficarem os gêneros 
apodrecidos em tôdas as estações. por
'que não havia trar..sporte. Atualmen
te. em muitos pontos do pais. temos 
gêneros, igualmente, apodrecendo, em
pilhados nos armazéns, porque não 
há transportes nem se cogita de ar
ranjá-los. Ainda. outro dia, referi que, 
no Crato, por exemplo, que é o ce
leiro de produção do Ceará, há três 
safras acumuladas, enchendo os ar
mazén~ porque não hâ vagões para 
transporte desses produtos. 

O SR. DA.~ DE CARVALHO
Se V. Excia. tivesse ouvido Á primei
Ta parte do discurso, teria. percebido 
como coloquei a questão do transpor
te . .. 

o· Sr. Fernandes Távora - Não ti
-ve o prazer de ouvir a prinlei:ra par
te. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO
... mais grave, a meu ver, que a ques
tão financeira, porque tem faltas de 
·ordem econômica.. 

..... ,· . .· 

O Sr. Alde Sampaio - o que se 
conclui é que a desordem foi geral, 
em todos os setores; e não apenas 
no político. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO
(lendo) - .É do domínio oúblicc que 
os materiais estratégicos (mica, cris
tais de rocha, mamona, etc.) foram 
financiados pelo govêrno norte ame
ricano que também tratou do fomen
to agrícola nas áreas diretamente in
teressadas nessa produção. 

A borracha foi objeto de um dos 
acôrdos de Washington que deram ao 
Brasil valiosos rec-arsos para incre
mentar a produção da borracha na
tural. Mas a execução · da denomina
da "batalha da borracha" resultou 
em uma das pâginas mais negras da 
administração brasileira. 

Restava como tarefa primordial 
promover o plantio de cereais e ou
tros artigos de alimentação. 

:];:, porém. sabido e jâ ecoou nesta 
Assembléia que, em vez de financiar 
a lavoura dos cereais, para não fal
tar o aN.gú, o feijão. o arroz e a fa
rinha de mandioca no prato do po
bre, o governo resolveu financiar o 
algodãó. o ilustre Ministro da Fazen
da do Estado Novo. cujo nome de
clino com a maior simpatia~ Sr. SOU
za Costa, procurou demonstrar que 
a operação valorizou essa matéria. 
nrima nacional e não dará prejuí
~s nem ao govêmo nem ao Banco 
do Brasil. Sua argumentação nêsse 
~entido me parece bem deduzida. 
Também, seguindo a mesma ãiretriz, 
o Govêrno cuidou do financiamento 
de lã, da safra de 1944-1945 (Decreto 
n.o 7. 304, de 7 de fevereiro de 1945) , 
o que féz aliás, precavidamente. por 
intermédio da.s Cooperativas dos Pro
dutores de Lã.. Além disso. elevou 
muito o imnõsto sõbre a importação 
de case~ est.rangeil'a.s. 

A questão estâ em saber o que se
ria ma.is útil à comunidade e ao bem 
estar das populações - financiar o 
algodão e a lã cu os gêneros alimen
ticios? Dada a falta de recursos para 
o financiamento de uma e outra ati
vidade. o Govêmo preferiu o algodão 
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e a lã, considerando assim . como dig
nos de preferência esses ar+..i.gos de 
exportação e descuidando da. produ
ção de gêneros indispensáveis à viruf 
do· povo. 

Pela. exposição a!lteriormente :feita, 
parece estar demonstrado que foi sin
gular a atitude do Govêrno Brasilei
ro, em periodo de guerra, porque to
dos os demais países consideram a ali
mentação do povo como problema es
sencial e acima de qualquer outro. 

Os casos do algodão e da lã in
dicam uma orientação de que pode
rea.os citar alguns exemplos. 

Competindo ao Govêmo fornecer 
aos lavradores instrumentos agrários, 
sementes, etc., nas melhores condições 
possíveis, favoreceu, ao revés. a alta 
do prêço da enxada, do arado e de 
todos os utensílios indispensáveis aos 
trabalhos do campo. 

Em lugar de amparar culturas co
mo as d<l ntilho, do feijão, do tl'igo e 
da mandioca, concedeu generosos fa
vores para· a montagem e exploração 
de uzinas d-estinadas à produção de 
celulóse e pasta de madeira <Decreto 
n.. o 1. 834, de 4 de dezembro de 1939, 
isto é. n-os primeiros meses da gu~rra) • 
Em v~~ de auxiliar os criadores com 
al'ame fatÍlado, sal. farelo, sôros, va
cinas e outros . artigos indispensáveis 
pê.ra conservar e au.mentar os rebl!l.hos 
propiciou o mercado negro dêsses ar
tigos, mercado. negro que se alastrou 
pelo Brasil afóra através dos prefeitos 
municipais, que entendiam ser o for
necimento deles alto favôr ~litico. 

Alega-se que o govêrno amparou de
-cisivamente os criadores por intermé
dio da Carteira Agricola do Banco do 
Brasil. · A13 cifras· dêsse financiament.:> 
têm sido reiteradamente citada nesta. 
Assembléia como prova do desvelo 
oficial pela. pecuária.. Ms.s o que fi
cou evidenciado nos diS<:ursos aqui 
;proferidos é que êsse financiamento 
e~timulou principalmente a especula
ção desenfreada em tômo dos rep:-!>
dutores finos de raça zebu. Só a pala
vra oficial do Banco do Brasil poderá 
àissipar as dúvidas e positiva.r quanto 
!oi realmente empregado em auxilio 
aos abnegados pecua!"istas do Brasil 

Central e quanto foi liberalizado a015; 
intermediários, aos mascates e explo
radores do comércio de gado zebu. 

Não me alongarei na análise da po
lítica do D.N .C. e ·do I.A.A., porque
cada. um deles demandaria capitulo 
especial. 

Não posso, todavia, deixar de obser
var que o D. N. C. acarretou ou, pelo 
menos. não impediu a ruína da lavou
ra cafeeira. As estattst1cas do própriO. 
D.N.C. evidenciam que, de 1934 a 
1944, houve uma diminuição de mais 
de 750 milhões de cafeeiros elimina.d~ 
ou abandonados. A produção dos ca
feeiros restantes d-eclinou de maneira 
alarmante, passando as zonas -da · Mo
giana, Paulista e Sorocabana que da
vam, respectivamente, 62; 58 e 55 arro
b2.s por mil pés, a dar apenas 27, 30 e 
25 arrobas. 

O Sr. Campos Vergal- E as~
sas tra·balhadoras dos campos que cui
davam dêsses milhões e milhões de ca
feeiros, encaminharam-se para as in
dústrias das-grã"naei-cidades, .marca:-. 
damente de S. Paulo, ocasionando es
sa. crise impar na nossa história, a que- . 
estam-os assistindo. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO
Agradeço a V. Ex. a a colaboração pre
ciosa. <lendo) São Paulo- viu assim 
a sua p::-odução baixar em 1944 ac~rca 

·de 5 milhões de sacas e, desde 1941, 
só mantém a exportação utilizan-:.o re-· 
servas, em vias de . esgotar-se, porque 
não produz quantidade_sufi<:iente para. 
a exportação normal. A produção do 
Brasil que fôra de 29 milhões de sacas 
em 1934. baixou a 9 milhões, em 1944. 

Antes de 1930 o Brasil possuis. '73% 
dos cafeeiros existentes no mundo e 
dêstes 33% cresciam no solo paulista. 
Em 1944 o Brasil passou a deter menos 
da metade da cifra mundi9.i de pés de 
café (46,41 %) . Naquéla época a· nossa 

· produção atingia quasi 70% da produ
ção mundial (69,65%) e na sa.!ra de 
1944-1945 apenas 36,18%. 

<Cultura de café no Brasil, 1942, !e
pa.ra.ta com aCl'éscimo, Anuário Esta
tfstico do Café, e Revista D.N.C. de 
Julho de 1945 págs. 127 e 128>~ 

Enquanto os nossos concorre'!:.te~ 
ampliava.m suas plantações. multipli
cando a Colômbia por 5 o número de 
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.~us cafeeiros no quinquem.o d~ 1937 

.a 1942, o Brasil resvalava na ladeira do 
C.ecJiroJ.o e abandono da nossa princi
p-.:1-Í cultura. 

Uma frase do r-elatório do Ministro 
da Fazenda da Colômbia, CARLos LLE

BAS RESPREPO ilumina bem o quadro: 
"Mientras el Brasil adelantaba só lo 

ltt dejensa del grano, lcJs restantes 
_paises jomentaban la prod:ucción, como 
.Jue el caso de Colombia. <Memória de 
.Hacienãa, 1942, pág. 73). 

Em tradução livre, pode-se reproduziz 
o pensamento do estadista colombiano 
por um dito, que se tornou popular, 
do meu saudoso amigo e inesquecível 
democrata, Assis Brasil - "Segura
mos a cabra para o-s outros mama
rem". 

Quan.to ao I.A.A., iniciada a guer
ra, em lugar de estimular o plantio da 
e&.na. e a instalação de engenhos para 
o fabrico de açúcar e álcool, pelo De
-creto-lei n.0 1.831, de 4 de dezembro 
de 1939, criou novas taxas de defesa 
do açúcar,. reforçou a limitação do fa
brico dentro das cótas fixadas, p':'o~
biu em tôda. a extensão do território 
nacional novas fábricas de açúcar, ra
padura e aguardente. 

O Sr. Nestor Duarte- V. Ex.a. ·aca
ba de tocar num dos pontos mais 'iolc
.rosos da economia popular brasilei.r9.. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO
(lendo) Ainda mais, - tornou depen
.d-ente de autorização do Instituto, sob 
pena de pesada multa e apreensão dos 
maquinismos, os seguintes atos: trans
formação do engenho de rapadura de 
tração humana para animal ou para 
,tração a vapor, assim como a trans
formação do engenho de tração ani
.mal em tração a vapor! 

As fãbricas de açúcar, rapadura, 
.aguardente e álcool que se instalassem 
sem prévia autoriZação do Instituto 
seriam apr:eendidas · e seu maquinário 
desmontado e depois inutilizado se o 
.Instituto assim o entendesse. 

O Sr. Nestor Duarte - E assim foi 
feito. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO
Agrad-eço o aparte de V. Ex. a. (lendo) 
.Iria longe se tivesse tempo de ~s:IJJu
çar os dispositivos dêsse ede outros 

--decretos•leis policiais, que deixa!ll a 

perder de vista as ordens das Metrópole 
contra as indústrias brasileiras no tem
po da Colônia. 

O Sr. Daniel Faraco - Estou ou
vindo o discurso de V. Ex. a, com o 
maior aprêço e atenção, aliãs, como 
faço sempre a respeito de tudo que 
o ilustre colega diz. Estou, entre
tanto, a me perguntar a mim mesmo 
s"' V. Ex. a não estará atribuindo ape
nas ao Govêrno passado um mal que 
sempre existiu no país: a falta de 
plano econômico. Sempre estivemos 
acostumados a resolver cada proble
ma de per si, sem cuidar da reper
cussão que. a solução de um problema 
parcial traria para o conjunto. Se 
V. Ex.a. pretende sustentar que de
vemos combater esta falta de plano 
econômico, dou-lhe o meu apôio in
tegral. 

O Sr. Nestor Duarte- Antigamen
te o Brasil não tinha plano econô
mi-co algum; ultimamente, adotou-se 
um plano péssimo de economia. 

O SR. DANIEL DE CA"9JVALHO -
Lamento que o nobre representante, 
Sr. Daniel Faraco não tenha ouvido 
a discrição que fiZ do que se passou 
ao tempo d·o Govêrno Wenceslau 
Braz.·. Pe.rgunto aos Srs. Repz:esentan
tes se alg,.un dêles teve noticia de fi
las, por falta de alimentos p~ra. a 
população brasileira. 

O Sr. · Daniel Faraco - A guerra de 
1914 não teve a intensidade do úl
timo conflito mundial. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO
Essa é uma tese que V. Ex. a poderá 
suste!l.tar d.9. tribuna. 

o Sr. Campos Verga.l - O discurso 
que o ilustre representante de Min&s 
está. proferindo é brilhantíssimo, rico 
de bom senso e sem paixão parti
dária. 

O SR. DANIEL DE OARVALHO 
(lendo) - No tocante ao objetivo de 
melhor aproveitamento e de maior 
produtividade do trabalho, a economia 
de guerra recomenda: 

I) extensão ou acréscimo no su
primento de trabalho; 

II> prevenção dos dissídios traba
lhistas; 



:: · .... '·· .. . ; -....... . · ... -

-202 - · 
' 

. n:o melhor distribuição e aprovei
tamento dos operârics .por meio de 
adequadas transferências; 

IV) aprendizagem vooa.ciom.l. 
Alongando-se a média de horas de 

trabalho, es.tendendo o emprêgo de 
mulheres e crianças, readmitindo ope
rários aposentados, empregando ope
rários estrangeiros, ter-se-á, certa
mente, aumentado a produção,. 

A Alemanha estabeleceu o dia de 
dez horas .e a possibilidade de ultra
passar êsse limite por xneio de licen-

. ças especiais. A Itâlia substituiu as 
quarenta horas semanais por cin
qüenta e sete horas . .A. França tor
nou normal a semana de sessenta ho
ras, elevada a setenta e d~s horas 
em algumas indústrias. A Inglaterra 
adotoll o dia de doze noras. 

No 'B1:asü, a não ser para as in- . 
dústria.s têxteis e para o carvão. não 
}lá notícia de aU!Ilento das boras . de 
traballlo. o Decreto-lei n.0 6 .361, de 
:22 de março de, 1944, promulgado 
quatro anos depois dO rompimento 

o Sf'. Daniel Faraco - Permita-rne 
V. Ex.a.: o bem-estar dos trabalha
dores. deve :ficar acima dessas eonsi-
derações. . 

O Sf'. ToZedo PiZa - Mas redundou 
em. mal-estaT dos traibalhadores. 

O S'f. Daniel Faraco - 1::sse o ponto 
que seria necessário provar. 

O Sf'. Toledo PiZa- O custo da vi
da. atual ai está.. 

0 Sr. NestoT Du.a:rte - O Uustre 
orador há de convir ezn que, apesar 
do auznento do preÇo, por fôrça da le
gislaçãO tn;balhista os industriais bra
sileiros começaram a gan·har illacredi
tàvelmente. E, segundo estatistica. do 
Sr. João Mangabeira, o aumento do 
salário, no Brasil, não correspo.nde ao 
a.umento nem da produção nem do 
preço de venda. Enquanto, antes da 
guerra, o trabalhador ganhava· de do
ze e não sei quantos por cento do 
custo, hoje ganha apenas qua.tro por 
cento. 

O SR. DANIEL CARVALHO -
O n·obre colega terá, até o fim do meu 
discurso, resP<>sta. indireta à swa. obs~
vação, com a qual estou de acõrdo 
em grande Parte. 

Mais grave ainda. é o deeliDio da 
.produtividade do trabaJ.há verificado 
nas fa.zend:as e elll numerosos estabe
lecircl.en.~s in<iustri.a'is, pela qu~a doo 
índices de assiduidade e de produção 
individual. O Sr. Ministro da Viação 
chegou a diZeT que em vários casos se 
toma preciso triplicar o pessoo.l para 
fazer o mesn1o serviço. 

Os aumentos de salá.rio, em con- · 
trário às previsões, trouxera-m.. em re
gra. diminuição da efieí..ên.cia de tl'a.
produtividade do trabalho verificado 
balho. Evidencia-se. portanto, que o 
aumento de salários veio ta.Tde demais 
para ter eficácia. 

Também não são conhecidas pro-vi- .. 
dências para. facilitar o emprego de 
znulhe.res e de menores, vigorando com 
caráter absoluto a proibição de trSJbar
lho aos menores de 14 anos, quando 
é sabido que a escola. primária tem:ti
na entre OÓS aos OnZe 5-UOS., de modO 
que os rapazinhos ficam ociosos entre 
onze e quatorze anos ou· o tempo ne
cessário p3.Ta -mu-'mD.- maJa.ndro. _ . _ 

Quanto aos dissídios 'trabalhistas, em 
lugaT de evitados, foram consrta.nte
m~n.te p-romovidos por insidiosa pro- · 
paganda que vinha do alto, a.cena.n<io
s.os operários com reiteradas promes
sas, lembrwdo-lhes diàriamente pelo 
l'ádio os seus direitos, sem dar ênfase 
àS suas obrigações. 

Os relatórios oficiais festejavam o 
crescimento do núm-ero das recl..am2,
~es le-v2.!das aos tribunais trabs.lhistas 
<ie prímeixa instância. Em 1941 não 
passa.ra.m de 18. 703, em 194:2 subiram 
21.5'70, em 1943, a. 24.308 e em 1944, 
~o apogeu -da guerra, a 36.402 ou apro
;,timadamente 50 . % mais do que no 
sno anterior. <Rev. do C. N. T., nú
mero 10, pãg. 122 e n. o 25-. pé.gs. Z7 
e 28). 

A distribuição da mão de obra diS
ponfvel se fez de maneira dia.metral
tnente <>i>osta à que con:viria à. econo
xnia de guerra. Agentes oficiais ou 
aficiosos saíram pelos campos a ore
Tecer a.ltos salâl'ics e miri!icas van
tagens a. qwmtos se quisessem empre
gar nas obras públicas, nas novas Ii
-nh?.S de -vias iérrea.s e de rodagem pa- ' 
ralelas ao mar ~ a outras já existen
tes, nas avenidas, nos cassinos e bt)-
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téis ·de luxo, con.struidos em I>lena 
guerra. 

.As transferências que se deviam rea
lizar da cidade para os campos, fi
zeram-se em sentido contrário - dos 
campos para a cidade. Na fase de hi
per emprêgo decorrente das obras pú
blicas grandiosas, iniciada5 pelo Es
tado ·Novo, não haviam como cogitar 
da aprendizagem vocacional. As clas
ses produtoras procuraram sanar a 
lfa.lta c·om o Senai e agora com o Sena.c. 

Um nacionalismo doentio levou o 
Govêmo a trancar as portas a0\5 es
trangeiros, salvo aos que dispu.ssessem 
de fortuna para Vir encher as cida
des, de modo que nos faltou a imigra
ção de tta.balhadores qua:ndo ela nos 
Era · mais n~essá.ria. 

As leis trabalhistas acarretaralll. um 
aumento no custo da produção. calcu
lado ern 1939, pelo Dr. Roberto Si
monsen· em 10 % e pelo Ministério da 
Viação em per-centagens variàveis de 
13,25 % a 17,8 % no comêÇo de 1943 
(Portaria n.0 43 no D. O. de 2J. de 
ab?-'ll de. 1943) • Ho1e deve orçar por 
cêrca de 20 %. 

Ds.i a necessidade de -par~ com a 
demagogia e mostrar aos operários que 
não é possível aumentar os salários 
sem elevar ·os pTeços das mereadorias 
e serviços, e ainda que o aumento 
da produti·vidade concorrerá bastante 
paTa. baix8.1' o custo das mercadorias e 
elev2.r o nível de vi'Cla. de todos. 

Ein resumo, pode-se asseverar que 
o Estado Novo ·se afastou dos cânones 
fundamentais da ecOilom.ia de guerra 
quando: · 

a) não animou a produção de arti
gos essenciais ao bem-estar do povo, 
tra.n.sfetinda os fa.tores de -produção 
para obras de embelezam-ento, de tu
rismo e outras que não interessa.m a 
produção; 

b) não ~Jromoveu a re,...rição dos 
consumos indivi<!uais das coisas menos 
:necessátias, supel'fiuas ou de luxo e 
colaborou cem medidas inepta.s na es
cassez das mercadorias imprescindiveis 
à. vida humana; 

c), não paralisou obras e encetou no
vas, aearoçoa:ndo iniciativas em novos 
investimentos industriais de exito du
vidoso em construções urbanas; 

à) não providenciou para. aliviar o 
Rio de Janeiro e outras capitais das 
massas demográficas que nelas estão 
sobrando, social e econômica,mente, de 
convocar para a. guerra e pa.m o tra
oaJ.ho os vadios, os OCi()sos, os malan
dros de alto e baixo coturno, ao con
trário do que accmteceu na guerra do 
Pa.ra.oouai e na gu-ena e:w:opéia de 1914 
- 19-18; 

e) não cuidou de aumentar o rendi
mento de tl'abslho e, ao oposto con
correu para a diminuição de produti
viduie dos nossos trabalhadores dos 
quais jamais exigiu em troca de tão 
~opiosas leis trabalhiStas o increm-en
to da produção do homem .. -hora; 

f) não preparou psicologicamente o · 
povo para o sacrifício da guerra, sen
do de admirar, no meio da geral in
com-preensão o belíssimo exemplo das 
senhoras que, abnegada e cnstãmente, 
se ·dedicaram à.s penosas ta:retas da. 
Cruz Verlilelha e da Legião Brasilei
ra de. Assis·tência; 
· g) não promoveu o congraçamentó 
entre empr~"';adores e empregados e a. 
realizaçã() da Carta de Paz Social. im
:preterivel nesta fase bisiórica do mun
do como remédio preven.tivo contra o 
comunismo; 

h) não tomou r~edidas contra a in
flação, a.Iimenta.ndo, aliás com a po-
1itica dos J)l'eços altos.. os deficits or
çamentários e os exemplos de- prodi
galidade. 

Qual o motivo dessa.. displlc.ência em 
fa~e das tremendas respcmsabilida.des 
da guerra? 

Poder-se-ã, talvez, encantru expli
cação para a anoDlalia no·delúici. eu
fótieo causa~o J)elo ópio da in:flação 
e pelos filtros enganosos da- propa
ganda. 

o Sr. Euzebio Rocha - Acha V. 
Ex. que houve incoveniente nc au
mento processado nos salários dos 
trabalhadores? 

O SR. DANIEL DE CARVALHO
Não. Sou defensor da elevação dos 
salários; mas é preciso. concomitan
temente educar o trabalhador para o 
cumprimento de seus deveres e pro
porcionar-lhe educação profissional. 
para. aumentar a produtividade. 
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O Sr~ Daniel Faraco - Perfeita-:
mente. Não se pode, portanto, res
ponsabilizar o aumento de salário por 
essa alegada diminuição de produtivi
dade. 

O ·SR. DANIEL DE CARVALHO
A que V. Ex. atribue então, o fato? 

O Sr. Daniel Faraco - V. Ex. 
mesmo o disse: à falta de maior edu

cação das massas tra~ba.l.had-oras·. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO
(Continuando a ler): - Positivamen
te, a alma de Pedro Garcia virou mUl
tas cabeças, obliterou muitas intel!-

. gências, corrompeu muitos carateres. 
Jornalistas, escritores arrivistas, na
cionais e estrangeil'os: cegos pe\o bri
lho do metal amarelo dos subterrâ
neos do Banco do Brasil e pelas cifras 
de divisas acumuladas no exterior, 
celebraram o mil.a.gre da. ressurreição 
nacional. o Brasil emiquecera rapida
mente depoi!: de 1937. Estava nadan
do em ouro. 

O DIP, o DASP e outros órgãos of1-
c1ais ou não, orquestrados no mesmo 
diapasão de lisonja e diletantismo, es .. 
palharam pelo BrasU que, graças à in
dustrialização intensiva., "os fndices 
sinaléticos'' da economia demonstra
vam tão considerávef aumento de 
riqueza que não necessitavam mais de 
capital estrangeiro . .. 

O Govêrno vivia farto de recursos. 
podia financiar quaisquer empreen
dimentos, gastar à vontade, sem te
mer embaraços financeiros, eis que 
tinha. à mão a máquina ·litográfica.. 
'Em tôrno dele, especuladores felizes 
mantinham uma atmosfera de riso
nho otimismo. Os operários gosavam 
11das leis sociais· mais adiantadas do 
mundo", os nababos dos negócios de 
imóveis, de zebús, de algodão e de te
cidos. intermediários espertos. usinei
ros, industriais, comerciantes, exporta
dores e outras· classes beneficiadas pe
la conjuntura estavam ganhando 
muito 'dinheiro e pagavam generosa
mente coisas e serviços. 
· Os depósitos dos bancos cresciam e 
avolumavam-se os empréstimos. O 
brasileiro devia sent!r-se finalmente. 
menos pobre. porque subia o algaris
mo da circulação per capita • •• 

Pregava-se que a miséria das popu
lações brasileiras provinha da !alta 
de numerário e um govêmo providen
cial acudia à sua penúria com a tão 
sonhada abundância de dinheiro ... 

O pior é que o próprio govêmo, de 
tanto ouvir estas repetidas loas, co
meçou a acreditar nas deformações da 
verdad-e que o DnP e seus anexos lan
çavam na circulação aqui e no exte
rio.r. · 

Qualquer observação sincera sObre a. 
realidade das cousas era tida como 
obra impatriótica de derrotrsm.o 

Não sei como, nesta exaltação ge
ral, o Govêrno não excomungou· o 
Pro!. Eugênio Gudin e outros fiéis à 
ciência triste, àismal science, de Car
lyle. Não lhe seguiu entretanto a. 

. advertência. ao adotar à ...... politica dos 
altos preços. quer para. os artfgos-ex
portáveis, quer para os produtos de 
consumo interno. · 

O ilustre Ministro da Fazenda Se
nhor Souza Costa defendeu brilhan
temente esta política no discurso pro
f-erido a. 8 de maio de 1944 na ~...sso
ciação Comercial de São Paulo. 

Vale a pena-1~-~ste trecho que bem 
revela a orientação govérnamental: . 

"Na verdade se o govêrno J?.áo hou
vesse contribuído para. consegutr pre ... 
ços mais elevados na exportação. nem 
admitido a, obtenção de maiores lu
cros na venda, no mercado interno, a 
preços mais elevados, não teriamos al
cançado saldos de wlto no ezterior e 
no país, mas, sem dúvida, teríamos 
evitado de inicio o perigo do aumen
to dos meios de pagamento. 

~. entretanto, intuitiva a fundamen .. 
tal importância. para o Brasil, na for
mação de reservas no exterior e no 
pais. 

Sem essas reservas, em moeda es
trangeira e ·em tr.oeda nacional. não 
poderemos elllf'rentar os encargos da. 
remodelação do parque industrial e 
dos transportes, nem estaremos . apto'S· 
a suportar os desajustamentos econô
micos. que fatalmente advirão depo1s 
da guerra . 

. ".s reservas formadas pelos produto
res. à. custa da elev.a.ção de preçcs das 
mercadorias vendidas, represen.ta..m 
um sacrifício direto para a m.D8Sa dos 
con.sumúlores''. 
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Verifica-se por este t(>pic() expressi
vo que o Govêmo sacrificava consci
entemente a massa geral dos consu
midores .para formar reservas metá
licas ou di5ponibilidades aqw e ne. 
extericr. 

O programa constava de um binô
mio-Ganhar e Guardar. O .Prtmeiro 
têrmo foi seguido à risca, mas e o 
segundo? Parece que teve execução 
mínima quando não foi inteir2.1Ilente 
a.ba.ndonado . 

Permanecem os maleficics da infla
ção e dos preços ·altos com a :misé
ria de grande maioria da nossa po
pulaçiio em benefício de pequena nti
noria de favorecidos, ao passo que são 
problemáticas as vaptagens prome
tidas. 

Assiln, o Estado Novo ofereceu.ês
te paradoxo quasi incompreensível: a 

. Arca cios z.dcraclores do Bezerro de 
Ouro vogcu num dilúvio de papel. 

Ora, os recursos de qualquer :oaís 
residem na fôrça do trabalho manual 
e mental do seu povo, na terra, com 
.suas culturas, suas matas e $eUS de
pósitos minerais, no capital fixo <Edi
fícios, Fâbricas, Estradas, etc·.) e r.v 
capital imaterial de "Organjzação.',. 
O dinheiro não entra nesta ~ pal"
que a moeda não passa de s1mbo1o 
representativo dos bens e de instru
mento de troca. A acum.ula.çã.o de 
ouro e de divisas) a que fomos obri
gados em parte pela. tôrça das cir
eunstã.ncias e em parte pela politit;a 
dos altos preços, trará. algmri bene
tício se soubermos aplicá-Ias no rea
parelhamento , econômico do pais, pa':'a. 
o que bastante contribuirá uma sáb~a 
política de comércio exterior. Por en
quanto só conhecemos o lado mau 
de~s:. polftica que colaborou. declsiva
~nte na carestia. da Vida. 

Não nos deixeznos iludir :peJo pre
conceito crisodônico da era mercan
tilista. Trabalha para o enrlqueC'i
mento do pais quem melhora as . con
dições .de vida e saúde do povo, qu~m 
educa e desenvolve a . sua · capac1dade 
manual e m€ntal. O Sr. Agostinho 
Monteiro, representante ~o ~. de
monstrou desta. tribuna com algaris
mos insofismã.ve!s quer apesar doS sa
lários nominais mUito alto, sa.o precã-

rias as condições de vida., sa'O.de e 1113_ 
trução das massas populares. 

A situação a que chegamos não é 
desesperadora, mas só pode ser !'e
solvida por uma política que paire 
acima de pessoas e de partidos e ins
pire confiança ao povo. Os homens de 
bem se unirão, por certo, em. torno 
de um largo programa de medidas con
jugadas e harmônicas para restaurar 
a moralidade, a economia, as · fina!l
ças, a ordem social, à custa de muito 
esforço, nenhum desperdicio, melhor 
técnica das atividades Públicas e Pl1-
vadas, inflexiv·el honestidade e inteiro 
devotamento aos interêsses nacionais. 

Na aurora do mundo rnelhor prome
tido aos milhões de sêres humanos sa
crificados na voragem da guerra C'fUe 
enlutou também tantos mres de má.
rinheiros e soldados do Brasil, cumpre 
ao páis, detentor de quasi metane da 
extensão territorial da Améric.':l. do Sul, 
resolver virilmente suas dificuldactcs 
passageiras e tomar posição na van
guarda das ·nações empenhadas em 
assegurar a todos Liberdade e Bem
Estar. 

Será extremamente c:lificU, a 'lleu 
ver, realizar essa tarefa de restaura.
ção nacional com a sede do govêrno 
no tumulto de uma cidade cosmopo
lita onde uma minoria de gozadores 
erigiU' o dinheiro e .o prazer em àivin
dades supremas. 

A mudança da Capital da. Repú
blica para uma cidade modesta d.o 
Brasil Central facilitaria im-enso a 
obra de saneamento moral, político, 
econômico e financeiro. 

Nos ares puros do planalto e na 
tranquilida-àe da vida simples do in
terior, poder-se-á levar a cabo g. po
litica de recuperação das fôrças ~- . 
vas do país, pondo tôda a confiança 
em Deus que jamais faltou com as 
suas bençãos de paz e prosperidade aos 
homens e . às nações que se compene
tram dos iinperativos do Dever e dus 
milagres da fôrça creadora do Tr-a
balho. (Muito bem; muito bem. Pal
mas. O orador é vivamea.te cu.m1)ri.
ment!Ui.o . ) 

(Durante o discurso do Senhor 
Daniel de Carvalho. assume a pre
sidência o Senhor Otávio Man
gabeira, 1.0 Vice-Presidente.) 
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O ·SR. LEITE NETO - Sr. Pre
sidente peço a palavra pela ordem. 

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

O SR. LEITE NETO <Pela ordem) (") 
- Sr. Presidente, na sessão de ontem 
ao sali~a.tar a ação benéfica' do Ins
tituto do Açúcar e do Alcool, em def~
sa da lavoura cana.vieira, especial
mente no ~ordeste do Brasil, tive o 
cuidado de . assinalar que não era 

grande entusiasta das autarquias en
tendenão que a solução do m'a·gno 
problema econômico do Brasil deve 
tet: como ponto de partida um pla
neJamento que vise o fomento de tô
da.s as nossas 1.0ntes de produção, o 
fomento da agricultura, da pecuã
ria . e da indústria; planejamento que 
Vise a organização racional do tra
balho e o aproveitamento de tôdas as 
nossas fontes de energia, sobretudo 
da energia hidro-elétrica a fim da 
que o· Brasil passe da economia co
lonial para. a industrial. 

Sr. Presidente, estou perfeitamente · 
-convencido de que sem ésse planeJa
.mento, organizado em bases cienti
ficas, o Brasil não poderá resolver a 
contento tôdos os seus .problemas de 
ordem econômica e social. 

Entre êsses problemas um há que 
considero vital para a nossa econo
Dlia - o dos transportes. 

Ontem, tive oportunidade de citar 
aqui o fato de, no Estado de Sergi!Je, 
os armazens de açúcar viverem abar
rotados, enquanto o produto falta 
no ~ercado do Disttitc Fed~l'al. Po~ 
que? Porque Al'acajú, capital do Es
tado, pôrto por onde · se faz o escoa
mento da produção, possui um canal 
que há mais de dez anos não é dra
gado, impossibilitando, destarte, o aces
so de navios, alnda que de redUZido 
calado. e mesmo as pequenas embar
cações que ali penetram saem com a 
carga. reduzida, com prejuízo dos cen
tros consumidores do sul do pais. 

Acredito também, Sr. Presidle.nte, 
que a solução do problema dos trans
portes contribUirá também para di .. 
latar nossas fronteiras econômicas in
temas, levando ao interior do Brasil a 
civilização - a.té agora, infelizmea.·• 

• - Não foi revisto pelo· orador. 

te - privilégio da.s populações lito
rãr.eas. Os próprios beneficios da 
ciência ainda não chegaram aos mats 
longínquos recantos do sertão bra
sileiro. 

Temos de confessar. · Senhor~. que 
em pleno século XX, após duas gran
des guerras que revclucionaram a 
ciência e a iildústrb., o tropeiro ou o 
vaqueiro ainda é, em pleno sertão o 
herói que trabalha pela grandeza ~a
ciona!. 
. Co~o ninguém Ignora. nossas ro
dovias são vergonhosamente deficien
tes. E:lquanto a América do Norte 
possui ferrovias que atinge:n ~u mon
tante de quase 700 mil quilômetros, 
e a Argentina, com um têrço do nos
no território, dispõe de 40 m.11 quilô
metros de estradas de ferro, o Bra
sil conta, apenas, com , 36 mil quilô-
metros. . - --

E aquí,. Senhores, quero frisa.t que 
as nossas ferrovias estão quase sem
pre com. o seu material rodante im
prestável, necessitando de renovação, 
o que, além de prejudicar o escoamen
to da produção, impossibilita. a saida 
das matérias primas e dos gêneros 
de priiireira-necessidade dos centros 
de produção pari-os-de ·consl.lmo. 

Essas rodovias, Srs. Representantes, · 
ainda. põem em perigo a Vida dos pas
sageiros, do que, vou dar exemplo fri-
sante. · 

Há pouco maiS de um mês, ocorreu 
no meu Estado desastre de propor
ções alai'll12.ntes. Ali, devido ao pés
simo estado do material rodante da. 
"Leste _Brasileira", perderam a Vidn. 
cérca de 50 brasileiros, achando-se 
hospitalizados 200. 

Foi porisso que me permiti • •. 

O SR. PRESIDENTE- Advirto a.o 
nobre orador estar quase findo e tem
po de que disp~. 

O SR. LEITE NETO - Vou ·ter
minar, Sr. Presidente. Apenas peç. 
a. V. Ex. a me permita lêr uma ]jge.ira 
indicação .• 

~~ po~o, dizia, que me perm1t1 
fazer um a.pêlo aos nobres Re-presen
tantes, ao seu patrlotismo e espirito 
de humanidade. para. que viessem em. 
socõrro das familias da.~ vitimas, da
que~s. que perderam a. vida tão tns-
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temente no meu Estado; foi porisso 
que redigi a indieação que tomo a 
liberdade de ler: 

"Ind.ko seja sugerido ao Poder Exe
cutivo por intermédio da Mesa da As
sembléia Constituinte: 

1.0 - Que o Ministério dá Viação e 
Obras Públicas, por intermédio dos 
<iirigentes da Estrada de Ferro Leste 
Brasileiro, providencie com urgência o 
pagamento das indenizações devid3.s 
à.s famílias das vítimas do lamentáVel 
d-esastre ocorrido em Sergipe, no tre
cho .Laranjeiras-Riachuelo da referi
<ia ferrovia, no dia 18 de Março pró
Ximo passado. 

2.0 - Que tais indenizações sejam 
efetuadas amigàvelmente, independen
te da propositura em juizo de quais
quer ações. 

Justificação 

E' do conh~imento público em todo 
o País o desastre de gran-des propor
ções e lamentá\Teis conseqüências 
ocorrido no Estado de Sergipe, no tre
~ho da Estrada de Ferro Leste Brasi
leiro, compreendido ·entre os .munid
llios de Laranjeiras e Riachuelo . Vá
rias dezenas de bl'asileiros ali per~e
l'am, lançando a orfandade e a viuvez 
l:lo seio de eleva,do número de famílias 
tJob.res. E' de notar que o trem fa
tídico conduzia o:perários campone~es 
~ pessoas da classe média cujas !anti
lias se vêem b~amente desampara
das. As vitimas na sua maiol'ia ou 
quse totalidade eram pessoas s~m 
recursos econômicos e as suas famíltas 
não dispõem de meios para custear 
advogados e com êles repartir os fru
tos das indenizações. 

Urge qu~ o poder público diligencie 
amparar com brevidade as famiUas 
das vítimas do pa'\Toroso desastre, den
tre as quais figUJ:-am ôrfãos, menores 
abandonados sem lar, sem teto e sem 
pão. Um govêrno verdadeiramente de
mocrático não Pode descurar os le
gitimas interêsses do povc brasileiro". 

Ora, Senhores, trata-se de matêri.a 
de urgência, e, em defesa dos inte
rêsses do povo brasilei!'o - que o povo 
sergipano tambétn é brasileiro - con
fio em que não haverá nesta Casa um 
só Representante - das bancadas co
munista., l)essedista, udenista. ou pro-

gressista. - que deixe de votar a favor 
dos legítimos interêsses do povo bra
sileiro. ( ,li.!uito bem. Muito bem) • 

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

SR. PRESIDENTE - Tem a pala
vra o nobre Representante. 

O SR. CARLOS MARIGHELA. 
(Pela ordem> - Sr. Présidente, pedi 
a palavra pela ordem porque, pelo 
art. 55 do nosso Regimento Interno, 
para fundamentar mdicações, reque
rimentos cu projetos de resolução que 
não sejam sõore inci dentes verifica
dos no desenvolvimento das discussões 
ou das votações, devtrã o Senador ou 
Deputado inscrever-se em livro de ex
:ped.iente a isso especialmente desti
nado. 

Ora, Sr. Prsidente. a questão de 
ordem que levanto é precisamente a 
seguinte: en~ontra-se em meu. poder 
memorial do Sindicato dos POJ;"tuários 
da cidade do Salvador ao Exibo. se
nhor Ministro da Viação e Obras Pú
blicas. Diz êsse memorial, cuja in
serção peço seja feita na ata elos nos
sos trabalhos, que (lê) : 

"I - Determinada por fatores di
versos. econ~mico -e financeirc, uns, 
políticos e sociais outros, p.roQuz:iu-se, 
em nosso País, uma vertiginosa 3.5-
cençáo do C\tsto de vida, com um pro
fundo desequilíbrio entre os tJreços e 
os salários, a mercadoria à venda e o 
poder de a(luisição, a ponto de t,or
nar-se a moeda, crescentemente des
valorizada, uma simples categoria no
minal, e as temunerações de cada pro. 
fisdo absolutamente desproporcionais 
às suas nece3Sida-des imediatas. 

Essa crise. em lugar de desaparecer 
com o fim da guerra e o ad\7ento da 
-paz, como era desejo e espectativs. 
geral, veiu se agravando, nesses últi
ruos meses, de maneira alarmante, 
provocando a preocupação de quantos 
se interessem pelo destino da Pátria 
ou estejam sentindo em si mesmo os 
eieitos desastrosos da aflitiva situa
ção nacional. 

E' o proletariado, porém, que mais 
sofre e suporta. as conseqüências des
sa. crise. Há um imenso desnivel en-



~ 208 '. . 

tre o que percebe como retribuição do 
seu trabalho e o que precisa dispen
der como pagamento de sua roupa, 
de sua casa e de seu alimento. Daí, 
os repetidos apelos aos patr~s po:r 
melhores salários, os dissídios colet.i
voo perante a Justiça do TrabaL":lo, o 
recurso txtremo das greves. O tra
balhador sente a responsa·billd.ade de 
concorrer, com patriotismo e oràem, 
para a solução do problema que aí 
está, mas também sente a impossibi
lidade de continuar se acentuando, 
cada dia, o ·seu sacrifício. E es~ra 
encontrar nas outras class·es, sobre
tudo nos homens públicos. a neces
sé.ria compreensão e solidarieda-de . 

n - Os trabalhadores nos se:rviços 
portuários da Cidade do Salvador não 
fogem a essa regra geral . Antes. a 
confirmam e aprofundam. 

Sendo a Bahia talvêz o Estado mal-.; 
oprimido pela crise, e sendo a su?. 
Capital a cida<ie onde essa opressão 
se revela mais pungente, os que tra
balham no seu põrto, como os demais 
elementos da classe operária, vêem-se 
atingidos rudemente em cheio pelo 
problema de, com os · mesmos sa1â.rios 
de antes, a-dqUirirem artigos de con .. 
sumo diário cujos preços se multi'pli
caram depois. A ampla :nptoried!ide 
do fato dispensa uma demonstração 
estatística, que seria de fâcil t rigo
roso levantamento. 

Acresce de referência à capataz1a do 
pôrto que as suas condições d~ tr-~
ba!ho e de renu:nera.Ção, em vez de 
evoluirem para melhor. evoluíram oara. 
pior. No curso da guerra, a legislação 

· j'ederal· arrebatou aos seus overarins 
vantagens, garantias e direitos, 1u.e 
'Oinham de longo tempo e não toram 
restabelecidos até agora, causando essa 
omissão um extenso e irreparado !'re
juízo. Re/P.Timo-nos ao Decreto-lei 
n.O 3 .844. de 20 de Novembro c:te 1941. 
e a seção IX ào Título 3.0 da Conso
lidação das Leis ·do Trabalho . Dis
cutindo-se. neste mom~nto , o regula
m~nto dos se!'Viços d~ capauzia nos 
cá.is e armazéns do pôrto. e leva.1J+.9n-

- do o Sindicado dos Operários Portuá-· 
rios certas reivindicações, sobretudo de 
ordem econômica. a Companh~ Docas 
da. Bahia acenou para -êss-es d;_plomas 
legais como obstáculo· à sua satisfa-

ção, declarando nada podem acorda!' 
a respeito, visto que o órgão compe
tente nada poderia deliberar · ~ôbre o 
assunto, fixando tarifas, remun~!'<:.~õ~s 
e salfuios é o Ministério da Viação e 
Obras Públicas, ao qual haveria de 
submeter-se inteiramente, Cl.lSO defe
ridas as reivindicações. R.ewindica
ções essas, torne-se a esclarecer, que 
representam, apenas uma justa volta. 
ao regim~ anterior. 

Antes daquelas leis, h .avia para os 
operários do pôrto: a) garantia de wn 

·salário básico nos dias úteis. ainda 
que não alcançada a produção cem 
tonelage.m. cubagem ou quantidadP.~ de 
volumes) exigida; b) garantia de sa
lário integral nos domingos, Feriadus, 
dias santos e noites dos dias úteis, não 
im.portantio o tempo de, duração 1o 
serviço; cl classüicação das cárga~ -no
civas pelo sistema de turmas periów
cas, sem quebra de salá...~o; d) lC':"es-. 
cimo de 50% sôbre · o salário básico 
pelo trabalho cumprido nos iomingos, 
.feria..dos, dias santos e noites dos dias 
úteis. Enquanto, presentemente: a.> 
não há garantia de salários <a não 
ser a remuneração prevista no § 6.0 

do art. 288 da cõiiso11daçã.~ .das Leis 
do Trabalho> ; b) as cargas 'locivas 
nivelz.m-se às gerais; c) <> acrésci
mo, nos domingos, f~riados, jia:c; san
tos e noites dos dias úteis, é somente 
de 25%. Dai, constituírem, na atuali
dade, aspiração máxima dos trabalha
dores · do pôrto: 

a) o restabelecimento da. garantia 
de salários: bl a volta. à. classificação 
das cargas nocivas; c) o acréscimo de 
50% na !orma indicado. 

Essa aspiração, já vimos. não ent!'a 
em conflito com a realidade. Sofre 
a sua determinação. Cumpre, unica-
mente, fixar-lhe os limites: · 

1.0 - - · O Sindicato dos Ope1ários 
Portuários da Cidade do Salvador con
sidera como cargas nocivas as seguin
tes: a) cimento; b) cal; c) couros 
secos e salgados; d) sangue; e) chi
fres; !> unhas; g) pó de ôsso; h) en
xofre; i) potassa; j) sucata; k) tri
lhos; l) vergalhões; m) explosivos; 
n) mercadorias deterioradas; o) man
gotes; p) mamona; q) amianto. 

O· serviço relativ<> a. essas carga.s, 
necessita ser remunerado, como era · 
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antigam-ente, com acréscimo d-e 25 % 
sõbre a 'tabela da carga geral, obe
decendo sua execução ao sistema de 
turmas periódicas, em virtude do seu 
caráter ·prejudicial à saú-de do tra-ba
lhador, contado s·empre como dia 
integral o tempo do serviço, seja qual 
fôT a sua duração. 

O embarque ou desem-barque de 
coUios verdes em salmoura deve ser 
~o com o acréscimo ~e 50 % . 

2.0 • o Sindicato · dos Operá.rie>S 
Portuários da Cidade do Salvador 
consid-era como justos os seguintes 
salários básicos: 

a> por dia de 8 horas - Cr$ 40,0(); 
b) por n-oite - Cr$ 60,00. · 

Nos domingos, feriados e dias san-
tos: 

a) por dia - Cr$ 6.0,00. 
b) por noite - Cr$ · 90,00. 

3. o. - o Sin·dics.to dos Operários 
Portuá.!'ios da Cidade do Salvador 
~nsid-era como retribuição justa por 
serviço executado, quanto à tonala
gem, o seguinte: 

Durante o dia: 

a) s-acaria - Cr$ 8,00; 
b) carga geral - Cr$ 10,00. 

Durante a noite, e nos doming<Js, 
dias ·sant()S ê feriados: 

a> sacaria - Cr$ 12,00; 
b) carga geral - Cr$ 18,00 

Diante dessa expos1çao, idônea, 
explicits. e clara, o Sindicato dos 
Operários Portuários d3. Cidade do 
Salvador acredita serem satísfercas 

· s.s suas aspirações, como corresi)on
dêncla ao papel que desempenham 
no progresso da economia baiana 
gqueles que, diàriamente. com o seu 
serviço, permitem a ·exportação e a 
importação das mercadorias no pô-rt.o 
da Bahia. - 23-8-48. .Manuel 
Bom fim do Carm.o - Presidente. 

A propósito dêste memorial, · nossa 
bancada deseja a.preseutar à Mesa -
e cha-mo a atenção dos Srs. Repre
sentantes para a questão de ordem 
aquí levaotada - requerimento . de 
informações, que passo a ler: 

"Considerando que os trSJba.lhadores 
portuários da Cicla.de do Salvador vêm. 

sendo prejudicados com a aplicação 
do D.ecreto-lei n.0 3. 844, de 20 de no
vembro de 1941, e da seção IX do 
Titulo 3.0 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, que lhes a:rreba.taram 
vantagens, garantias e direitos, que 
vinham de longo tempo e que até 
agora não fo!'am restabelooidos; 

Consideran-do q~e. antes· dessas leis, 
havia para os operários do pôrto: 

a) garantia de um salário bási-co nos 
dias úteis, ainda quê não alcançada a 
produção <em tonelagem, cubagem ou 

· quantidades de volume> eXigida; 

b) garantia de salário integral nos 
domingos, .feria.dos, dias santos e noi
tes dos dias úte!S, não importando· o 
tempo de duração do serviço; 

c) classific~ção das cargas nocivas 
pelo sistema de turmas periódicas, sem 
quebra de salário; 

d) acréscimo de 50% sôbre o salário 
'básico pelo trabalho cumprido nos do
mingos, feriados, dias santos e noites 
dos dias úteis; 

Considerando que, presentemente: 

a) não há garantia de salári'OS <a 
não ser a remuneração prevista no 

§ • 6.0 1o art. 288 da. Consolidação das 
Leis do Trabalho); 

b) as cargas nocivas nivelam-se às 
gerais; 

c> o acréscimo, nos domingos, fe
riados, cilas santos e noites dos dias 
úteis, é somente de 25%; 

Considerando que a aspiração má
xima dos trabalhadores do põrto, na. 
atualidade, se resume ao seguinte: 

a) o restabelecimento da garantia 
de s_alárlos; 

b> a volta à classificação das ca.r ... 
gas nocivas; 

c) o acréscimo de 50% na forma 
indicada; 

Considerando que o Sindicato dos 
Operãrios Portuários da Cidade do 
Salvador reconhece co:no cargas no
civas as seguintes: 

a> cimento; 
b> cal; 
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c) couros secos e salga<ios; 
• à) sangue; 

e) chifres; 
' f) unhas; 
g) pó de osso; 
h) enxofre; 
i) potassa 
j) su-cata; 
kJ trilhos; 
Z) vergalhões; 
m) explosivos; 
12.) mercadcrias deterioradas; 
o) man.gotes; 
p) mamona; 
q) . amianto; 

. Considerando que o serviço relativo 
à essas cargas necessita ser remune
rado, com o era antigam-ente, com 
acréscimo de 25% sôbre a tabela de 

. carga geral, obeqe<::endo sua execução 
ao sistema de turmas periódicas, em 
Virtude do seu caráter prejudicial à 
saúde do tr3lba.lhaóoT, contando sem
PTe como dia integral o tempo de 
serviço, seja qua.l fôr a sua duração; 

Considerando que o embarque ou 
desembarqu~ de couros verdes em sal
moura «ieve ser pago com o acréscimo 
de 50%; 

Considera-ndo que o Sin<iicato dos 
Trabalha.dores Portuários da Ci<iade 
do Salvador re<::onhece como justos os. 
seguintes salários básicos: · 

a.) por dia. de 8 horas, Cr$ 40,00; 
b) por noite, Cr$ 60,00; 

Nos domingos, 'feriados e dias san .. 
tos: 

a) por dia, Cr$ 60,00; 
b) por noite, Cr$ 90,00. 

Considerando que dito sindicato re. 
conhece como retribuição justa por 
serviço executado, qu~:nto à tonela
gem, o seguinte: 

Durante o dia: 

a.) sacaria, Cr$ 8,00; 
b) carga geral, Cr$ 10,00 

Durante a noite, e nos domingos, 
dias sa.ntos e feriados: 

a) sa~atia, Cr$ 12,00; 
ô) carga geral, Cr$ 18,00; 

Considerando que, em recente dis-
cussão do regulamento dos serviços 

de capata.zia nos cais e a.rmazens do 
põrto, o Sindicato dos Operários Por
tuários levantou certas reivindícações 
sobretudo de ordem econômica, ten
do a. Companhia Docas da Bahia 
acenado para as leis acima menciona
das como obstáculo à satisfação das 
reivindicações pleiteadas, declarando · · 
nado. poder acordar a respeito, visto 
que o õrgão competente para delibe-
rar sôbre o assunto, fixando tar.itas, 
remunerações e salários é o Minis
tério da. Viação e Obras Públicas, ·ao 
qual haveTia de submeter..:se inteira
mente, caso deferidas as reivindica
ções; 

Considerando .que essas reiVindica
ções representa.m_simplesmente uma 
justa volta ao regime -anterior; . . . 

Requeremos que·, ouvida a Casa, 
seja soli~itado ao Exmo. Sr. Minis
tro da Viação e Obras Pública-s ín
formar: 

1) - P()rque, finda a guerra., não 
foram. ainda restabelecidos os direi
tos dos trabalhadores do põrto · da 
Cidade do Salvador, na forma em que · 
eram estipulados, antes da decretação 
das referidas leis. . 

Sala das Sessões, em 24 de abril de 
,194:6. - Carlos. Marighella.. - João 
Amazonas. - Ma:uncio Grabois. ~ 
Jorge Amado. -· Agostinho Oliveira. 
- Batista Netto. - Dan.iel Pacheco. 
- Trijino Corrêa. - Alcides Sabent;Q. 
- Claudino José da Silva. - AI-
cedo Cou.tinhó. 

Sr. Presidente. o assunto, como vê 
y. Ex.'\ é referente a reivindicaçõe-S 
espesificas dos portuários da cidade 
do Salvador "e verifica-se que há. na 
Bahia, uma. situação de miséria. no 
que diz respeito ao nível de vida dessa 
classe . de trabalhadores. Essa. situa
ção não é só dos portuários da Babia, 
mas de todo o Brasil. 

Em santos, por exemplo, os portuá
rios estão, há mais de dois meses, 
à espera de solução pal'a um aumento 
de salá.Tio de acôrdo com a ms.jora
ção do custo de vida.. o que pedem 
os portuários da Bahia é muito pou
co, inferior mesmo aos salários pagos 
já em outros portos considerados de 
primeira categoria.. 
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Faço, daqúl, um a pêlo ·a.o Sr. Minis-. 
tro da. Viação e Obras Públicas -
que se tem revelado, à frente de sua. 
pasta., um patriota honesto e desejoso 
de atender aos legítimos anseios dos 
tra~ba.lhadores - no sentido não só 
de corresponder a.o aumento dos sa
lários pleiteado pelos portuários da 
Bahia, mas de todo o Brasil. 

sr. Presidente, com a apresen
tação·. dêste requerim-ento de informa
ções, desejaria saber, dentro da ques
tão de ordem que levantei, se in!rtngi 
o art. 55. do Regimento, porqu-e, como 
já declarei nesta Casa, não sou mais 
do que um escravo da nossa lei in
terna. Tenho essa dúvida porque não 
se trata- propriamente de fundamen
tação de requerimento ou de projeto 
de resolução, porém apenas da inser
ção ·em nos5os Anais de um memo
rial dos portuários da Bahia e de um 
requerimento de inf onnações. <Mu.ito 
õem.) 

(Após o discurso do Sr. Carlos 
Marighela., reassume a presidên
cia o Sr. 1111 elo Vía.na, Presidente.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a. pa
lavra o Sr. PaUlo Femand~. 

O SR. PAULO FERNANDES (*)
Sr. Presidente e Srs. Re~senta.ntes: 
inscrevi-me para. falar na discussão 
do requerimento n.0 92 porque o con
sidero envolvente de matéria de a-lta 
relevância nacional. 

O problema. da habitação popular, 
outrora relegado exclusivamente a.s 
inieia.tiva.s ,particulares, mexeceu, nos 
üitimos tempos, a atenção de todos 
os homens de Govêmo. 

Rápido exame hist6r1co na. evolu
ção do problema da. habitação :popu
la.r, permitirá ao observador verificar 
que as il:üciativa.s tendentes a solu
cioná-lo antetedem à p:rópria. era 
cristã, apontando-se associações pa:r
ticulares com êsse objetivo na dinas
tia chinêsa do Imperador Han, no 
eno 200 A.C. 

Rarold Bellma.n, dos maiores es
tudiosos da matéria, aponta a data 
de 1781, como marco inicial dos gran
des empreendimentos assoCiativos em 

(•) Não foi reviSto pelo orador. 

favor da aquisição da. casa própria. 
Advoga o ilustre ~onomista, para sua 
pátria, a Inglaterra, essa primazia com 
a organização) naquela época, de uma 
sociedade cooperativista, na cidade de 

· Birmingham, destinada a. re<:olher 
contribuições para a constituição de um 
:fundo , especial que beneficiatia seus 
associados, parceladamente. por sor
teio, na o.btenção dos recursos indis
pensâveis à. construção de moradias. 

No continente ameri~no parece ter 
cabido aos EE. OU. êsse galardão, 
com o empreendimento promovido na 
cidade de Frank.ford, Estado de Ken
tucky, por reduzido número de mteres.; 
sados no mesmo objetivo. 

Com o de<:orrer dos anos, .organiza
ções semelhantes, se bem que evolui
das, se estenderam por todo o mundo, 
·alcançando desenvolvimento surpre
endente em vários países, notadamen
te ns. Inglate..-.ora e Estados Unidos. 

A iniciativa particular, nesse setor, 
vieram mais tarde se juntar os em
preendimentos gov-ernamentais, já que 
a matéria envolvia o interêsse pú
blico. 
Merecem ser citadas as recentes me

didas dos governos norte-americano e 
inglês, aquele buscando, entre outros 
objetivos, o solucionamento paralelo 
do angustioso problema. do desem
prêgo, e êste, precipuamente, a re
constl"ução das ·habitações destruídas 
pela últilna guerra. 

Não caberia, por certo. no curto 
tempo de que disponho, enveredar
me em considerações acêl"ca das me
didas referidas, cujo estudo, entretan
to, se iml)õe à comissão que. designada 
por esta Assembléia, apresentará su
gestões ao Ministério do Traba!llo. 

Desejo, não obstante, chamar a 
atenção de seus ilustres membros -
segundo estou informado, já escolhi
dos. - para a circunstância. de que 
a atuação de qualquer organismo ofi
cial que venha a ser instalado no país, 
deverá ter em mira, não só aç~o di
reta, mas, outrossim, valer-se das en
tidades privadas jã existentes no mês
mo ramo, como promover facilidades 
à instalação de novos empreendimen
tos semelha~tes. 

Só assim. a exemplo, aliás, do que 
se pra ti <:a em outros pa!ses, obterá re-
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sulta<los capazes de justificarem sua 
criação. 

Para confirmat" minhas afirmações 
citar-ei que, na Inglaterra. a par da 
iniciativa oficial, se desenvolve gigan
tesco trabalho paralelo, promovido 
p-elas "building societies" cuja proli
feração, em virtude das facilidades 
concedidas ao seu funcionamento, as 
levaram a constituir em 1934, o "Bu
ilding Societ::.e•s Institute", entidade 
=1ue as congrega e orienta. A sua atua
ção pode ser apreciadz. deVidamente, 
ao verificar-se que. em 1933. existiam, 
na. !ngla.terra., tlev:ida.mente registra
das, 1. 013 socie-dades construtoras, 
incluindo 1. 7 47.880 prestamistas. cujos 
empréstimos a tingiram ao valor de 
103 .192. 893 libras Cma].s de 10 bilhões 
de cruzeiTos), e com um ativo global 
de 501. 010.038 libras, (mais de 50 bi
lhões de cruzeiros). No mesmo ano 
construíram-se, por seu ill.termédio, 
210.782 residênc1as. · 

Realizações. semeJ.ha.ntes t>odem ser 
apontadas nos 'E!stados Unidos, onde 
o seu elevado número p~vocou, a 
exemplo do ocottido na Inglaterra a 
constituição de ~rganismos ~uperiores, 
dent:re os quais cumpre realçar, pelo 
papef desempenhado, a "Ullited Sta
tes !.eague". 

Hugo Gondin, em sua obl'a . "Socie
dades de Economia Coletiv-a" (1936) 
refere-se à atuação da ~ga como das 
mais proveitosas para o clesenvolvi
mento das sociedades filiadas: . . . "'as 
suas atividades eompreende'Ib o acom
panhamento de todos os trabalhos le
gislativos, negociações e serviços com 
os departamentos governamentais, dis
trib'llição de "boletins contidenciais'' 
aos seus membros, coJa.boJ-.a.ção cem 
.cêrca de 29 comités da Liga. orientn.
ção dos associados quanto ao pro
blema das cpel'açóes cotidianas, in
incl\úndo qt12.isquer consultas", etc. 
etc ... ,., "Desde a instalação dos es
critôrias centrais de se.rviço perma
nente, o corpo assoCiativo da organi
.zação, que abrangia umas 46 ligas 
estaduais e aproximadamente 1. 000 
assOciações isoladas, tem-se desenvol
vido progressivamente, possUindo hoje 
mais de 4. 200 instituições filiaàas, com 
75% do ativo de economias e emprés
.timos da nação". 

Em 1934 existiam, nos EE. UU., 
10 .975· sOciedades construtoras desse 
tipo. que abrangiam 9. 099.856 associa
dos e dispunhám de ·um ativo cal
culs.do em perto de 13b bilhões de 
cruzeiros. 

Estou, sem dúvida, tom3ndo exces
sivamente fastidiosa minha exposição. 
com mterzniná.vel desfilar de exemplos 
do exterior. 

Eiitretanto, assim · agi, no afã de 
realçar a orientação, no que diz res•- - · 
peito à iniciativa privada, dos pafses 
referidos, como que a incitar os res
ponsáveis pela. inicia. tiva ofic~l que 
se anuncia entre nós, a. não desprezá-
la, mas, ~lo contrário, a encorajá-la 
como elemento capaz <ie auxmar are
soluçãO dó grave pr~bl.em.a. $OCia.l da 

·posse da· casa prop~~-- - . 
A meu ver, a cooperaçao-1)at'tlclllar • . 

judiciosamente regulanl.entada e fisca
li7.ada, constitui matéria. a ser d.evi
dàmente considerada n-a apresentação 
de sugestões ao Decreto-lei que cria 
a .Fundação da Casa Popular. 

Pór outt-0 lado, o novo órgão de
verâ possuir um de'Partamento. des
tinado a l)romov& e.studos técm<:os e 
econõmic~. tendo em vista, a divul
gação de projetos sôbre habitações 
proletárias, e o emprêto de novos ma.
teriais e processos, qu~ acelerem e re· 
duza.m· o eusto de taiõ ~onstruções. 

o Sr. Oarl.os Pinto - Não acha 
v. Ex.a. que seria mais interes~ante 
estender E!sse plat\O também às po
pulações rurais? · 

O SR. PAULO ~NANDES -
Perfeitamente; Dl3.S V. E..~. a cl.eve 
convir em que, no momento, não seria. 
possiveF estendê-lo tão longe. 

o Sr. Carlos Pinto -Nesse caso . 
não ach3.ria V. Ex.a também interes
sg,nte fôsse iniciado no interior. onde 
as popula~ões - como bem sabe Vos
sa EXcelência que é fazendeiro - são 
mais pobres e mais necessitadas que 
as das cidades? 

O SR. PAULO :FERNANDES -
o probleins. próprialll.en~ rural tem 
outro aspecto. No caso presente. o que 
visa ·o ã.ecreto é resolver o problema. 
da falta <ie. habitação nos centros ur
banos, que se encontram 2m situação 
angustiosa . . 

·.: 
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-contribuição apreciável 'POderá, ainda, 
-concede:r à f&tura de uma legislação 
urbanística que permita a rP.moção 
dos óbices emtentes, na ma.ioria das 
-cidades brasileiras, à construção de 
residências de tipo prolPtário. Val~ 
referir, a propósito, providência ado
tada pelo govêmo do Estado do Rio, 
em 1942. ao padronizar os Códigos de 
·Obras das edilidades flUl'llinenses, ten
do como esc<lpo precípuo a concessão 
de facilidades tributárias e regula.
mentru·es àquelas edilicações. 

Ao 2. o Congresso .Brasileiro de E:u
genharia e Indústria, recenteme-nte 
Tealizado nesta Capital. foi apresenta
da int~ressante tese. acêrca da cr)a
ção de "cidades lineares" ao longo de 
Todovias esoecialmente construídas. 
Segundo seu autor, o Dr. Durval Bas
tos de Menezes, o projeto permitiria. 
o desafôgo nos grandes centros po
pulosos, com , a vantagem de aproxi
mar os núcleo residenciais, assim or
ganizados, dos centros a.bastecedcres.· 

Não tenno dúvidas quanto à exc~
lê:ncia da prçposição, do ponto de vis
ta urbano, pôsto que seu autor a 
apresenta como solução inclusive, ps.
ra problemas rurais, no que discordo 
de S. S. 

Dentre os méritos da proposta, aliás 
a.provada pelo aludido Congresso, fi
gura, a meu ver. a possibilidade· de 
obtenção de áreas desvalorizadas si
tuadas nas cercanias das gPandes ci
dades. 

I 

Ao . elevado custo das rodovias de 
acesso poder·se-ia. aplicar a desapro
priação marginal, em linguagem téc
nica o "excess ·condemnation", que 
importa no "financiamento de obras 
públicas por meio de desapropriação 
de área· superior às necessidadE'S do 
serviço público, abrangendo tôda a 
zona a ser valorizada pela obra, pat11-
o fim de posterior revenda, com . lu
cro. A diferença enue o preço da 
ihdenização e o da venda, após a. va
loriZação decorrente da. obra. del:>t.in.a
se a cobrir as despêsas desta" CBilac 
Pinto - Contribuição de Melhoria 
pág. 87). 

Idêntica solução seria. prati-cável. no 
caso especial do Rio de Janeiro, ao 
longo das . estradas de ferro, desde que 
fõsse efet1vaào o projeto do "Metro
politano,, _permitido, desta...~e, o aces
so a.os trEns suourbanos a estaçõ.:>.s 
terminais nos diversos bairros da. \:i
dade. 

Como quer que seja o alvitre da 
constltuição de •·cidades lineares··. 
conquanto sujeito ás facilidades ~~s 
transportes, é assunto que merece es-
pecial relê v o. · 

Busquei, até aqui, reunir alguns ele
mentos que julgo de capital impor
tância na elaboração das sugestões a 
ser;m apresentadas, pela Assembléia, 
à elaboração do decreto-lei que Uls
titui a Fundação da casa Popular. 

Não d-esejo, entretanto, encerrar 
minhas considerações, sem ;3.lguma.s 
palavras sõbre os fatôres que, segun
do m.h"'lha opinião, concorrem para. 
agravar o problema.. 

De pouca. valia seriam, acredito, 
quaisquer providências, se, ao mesmo 
tempo, não buscássemos corrigir o mal 
em su3. verdadeira origem. · 

Dentre as inúm:er~ qu:estões que 
maior atençao tem despertado nos 
trabaJhos d-esta Assembléc.ia., m'f-r~ 
especial referência a relacionada com 
a crise econôm.i~a que atravessamos. 

A complexidede do tema e a cU
versi'Ciade das opiniões, permitiram 
a apresentação de pontos de Visrta 
contraditóri-os que, nã-c obsta.nte, 
constituem vali<)So subsidio ao pro
blema, pelo melhor conhecimento de 
sua.s causas, d1vulgação d seus efei
ros e estudo de suas soluções. 

Desejo focalizar o mesm.o a.ssunt'o. 
tend-o em vista, particularmente, a. 
~uestã.o egrá.ria.. E, ao f~.zê-lo. noo 
me animam pretensões de equacio
ná-lo, pôsto que tenha par apr~ada. 
e inexata a . apreciação unilateral dos 
fatos econômicos. 

Não nos é lidto ignorar que, nos 
último5 tempos, o País se d:ebate nu
ma das mais a.g:u-das crises que já. 
o envolveram. 

Enqua1;1to que, desde o i.nfuio da. 
.última guerra, em 1939, o custo da. 

· \ida elevou-se, no mínimo, de 100%,. 
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os sa.lá:rios atingiram no mesmo pe
riodo. apenas a um. aumento m~o 
de 50%. 

Como decorrênda. dessa. situ~ão 
-a.nôma.la, a.ssisti!lnos a. tremeJUlo de
sequilibrio de 'nos.sa economia inter
na.. cU:.ios efeitos mais imediatos fo
:ram o in'ompimento de inúmeras 
greves de traba.lhadores. 

-Seria. desnecssárto reafirmar que a 
elev~ão à()S salários - sempre acom
pa.nha.da de perto por .novos acrésci
mos nos preços das utilidades, rep:re
senta a. causa do enca.reeimento do 
custo da Vida.. 

Não há. negar que a. falta de ca
pacidade de nessas fôrças produto
ras, a par da incipiente órgan~zação 
dos nossos siste-mas de transporte e 
de c:rédito, a.l~ de tantos outros, 
não permitiram reagir, como se !a
zia mister, ao tumu1to ecanõmioo 
produzido pelo último conflito mu.n ... 
dia.l. 

O Sr. Carlos Pinto - Estou ]n .. 
teixamente de acôrd.o com V. Ex.a. 
Porque" nã.O existe m~o d-efesa eco
nômica para o lavrador. 1:ste, aliás, 
é o principal problema da lavoura. 

O SR. PAULO PER.N.ANDDS - . 
Perfeitamente. 

Entretanto~ a o...rigem do mal deve 
~ pesqllisa.da em outras fontes, dis
tanciadas no tempo, e entre as quais 
consid-ero das mais relevantes o de
senvolvimento ind1.1Strta.l.. exa.gel'31do, 
sob o ampa.r-o do protecionismo a.l-
fandegá.rio. , 

N-o Brasil, após a primeira. grande 
guerra, iniciou-se de$Come<lida. poli
tica industria.llsta.. atraindo VUltosas 
inversões de capitais, em detrimento 
d-oc investimentos tradicion.a.lmente 
destina.dos às exploraçóe: agro-pe
cuárias. Esta tendência acentuou
se no per!odo Q·ue antecedeu o últi
do conflito, ~timulada., por outro 
la.do, pelos naciona.l!ismos extremados, 
en:tão em pleno a.pogêu e cujas di
retrizes econômicas residiam na po
lftica da auto-suiiciência. 

Irrompiõa. a. gueTTa. de 1939, J>a.ra 
a qual concorreram com valiosa. pa.r-. 
~ela. as n.~o:edidas isoi:a.ciomstas no 

mereado internacional, mais .se in-· 
ternou o Brasil no terren-o indl15-
trial, então com maiores J>OS.Si'bilida
des pela falta de produtos ord:iJlàrla,
m-ente nnporta.dos d<> exterior. 

Os capitais indígenas, a.traidos pela. 
alta de preços decorrente da escas
sez daquelas mercadorias, la.nt;a.ram
se ao expa.,....sionismo das fã:bticas 
existentes e prom-overam a. instala
çã.o de novas indústrias. 

Os compensadores lucr<lS obtidos 
J>ermitira.In o p~a.mento d:e mellJ.<}- · 
res sa.l.á....rios. 

Com-o conseqüência lógica e ime
diata. do melh'O'l' paga.m.ent.o. produ
ziu-se o deslooam:ento do tTa.ba.lha
dor, d-o campo para a. . cidad-e, e re
duziu-se a produção de gêneros ali
znentflcio.s. do mesmo passo que era 
acrescido o rillmero--de._ .consumiàares 
nos centros urbanos, em-de . pre!.eren
c1al.In.ente .se looa.Iizam os pa.rque f·a.
bris. 

De notar-se, ain-da, que a.s atiTi-
., d·a:d.es &wátias já .se enoontravsm 

desfalcadas em seu material huma
n?,. desviado para a e~ação de ma
t~as Primas estra tégieas ( qU>a.l1:z;o, 
mrea. etc. ) ou para a obtenção de 
produtos não-alimentfcios, como e 
algodão, a menta. e a borracha., <le 
rem·u.neração mais compensadora. 

Não faltaram outros . agravantes 
pa.ra oprimir a. si tu 3.çáo, representa
dos pela deficiência doo tra..DS'pQil"t. 
- exgot8.(los e sem possibiil'da.des · de 
renovação para o material rodante, 
- e ?el<> encarecimento 'das va.ria.da.s 
utilidad-es in-dispe.DSáveis · ·aos traba-
lhos do campo. .. 

Era. inevitável o desiqttilfbrio en
tre a produção e o Constlmo. cujos 
funestos efeitos de pronto se fize .. · 
ram. sentir e ainda no::; oprimem. 

Especial referência há. que conce
der aos efeitos dessa situação. repre
sentados pelo encarecimento geral da 
vida. e pelo desmensurado a.uniento 
das · populações urbanas. que impor
tou, por sua. vez, na. criação de novo 
problema: a falta de habitações. 

Ambos os assuntos reclamam so
luçõe~ urgentes e não será difícil en
contrá-las no retômo ao equilibrlo 
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que deve existir entre a cida.àe e o 
campo. 

Se, por um lado são adotadas pro
Vldências · que objetivem a normali
zação da. vida · urbana, não seria 
orientação sadia olvidar-se medidas 
paralelas em beneficio das atiVida
des rurais. 

Faz poucos dias debateu-se neste 
recinto, em tôrno de um requeri
mento que solicitava a "revivifica.
ção dos sertões, tendo em vista a me
canização da lavoura, além de ou
tros meios", inúmeras teses da mais 
alta relevância. 

Não me posso furtar ao ensêjo de 
transmitir a esta Assembléia alguns 
elementos capazes de esclarecer o que 
representa. em outros países, a me
canização da lavoura, e de confron
tar, os resultados por ela obtidos, 
com os p:roce:..T-os rotineiros normal .. 
mente adotado~ em nossas explora
çõe~ rurais. · 

E' indiscutível a possibilidade de 
avaliar-se o desenvolvimento agrã .. 
rio de uma nação pelo exame dos 
instrumentos utilizados no amanho 
de seu solo. Sob êsse aspecto, infe
lizmente, ainda nos encontramos em 
situação assás precária. Em noss() 
pais é a enxada o instrumento mais 
utilizado nas lides campesinas, indo- · 
se ao ponto de medir-se a prospe
ridade de um fazendeiro pelo núme
ro de enxadas de que possa dispôr 
para os trabalhos .de suas terras, da 
mesma fonna que, nos velhos tem
pos do Império, · era avaliada pela 
quantidade de escravos· de sua sen-
zala. . 

Entretanto, nos pa!ses de agrictà
tm-a. ·modernizada, essa avaliação é 
feita pela potência das máquinas 
agrícolas, medida pela soma de ca
valos-vapor à disposição do agricul
tor. 

São Paulo, o Estado em que a 
agricultura atingiu o mais alto grau 
de desenvolvimento em relação à.s 
outras unidades da Federação, tem 
pelo menos 2/3 de suas ·terras tra
balhadas pela enxada. 

Afora os inconvenientes de ordem 
estritamente econômica, há que· con
siderar, ainda, não menores desvan
tagens de seu emprego do ponto de 

vista técnico, cuja análise escapa ao& 
objetivos desta. e::xplannção. 

Por · outro la.do, o homem como 
fonte de energia. mecânica é de re
duziP.a produção, não alcançando, em 
média, mais de l/lO a 1/8 de H.P. 

Tomando·se, para confronto, a pro
dução de 1 homem no cultivo ds 
milho, verüico.mos que o mesmo só 
poderá tratar, anualmente, a enxa
da, cêrca de 4 hccto.rcs, o que lhe 
permi~irá, no máximo, uma. colhei
ta de 6!000 k de griíos; enquanto. 
que, valen~o-sc ele um pequeno tra
tor de 18 H.P., nos Estados Uni
dos, êsse mesmo homem atenderia. ao 
cultivo de 25 hectares, isto é, apro
ximadamentP. scl3 vezes mnis. 
Vejamo~. CCimpn.rnttvamcntc, a a.ra .. 

dura, uma dns opcrt\çClcs n.gricolas 
mais rudimentares: um homem mu .. 
nido de umn pA obtem, em média., 
por hora. um rcndtmcnto de 16 m2 
de solo revolvido; com um arado a 
tração o.nlmt\1 nttnr.c n 090 m2, e 
com um trntor chct;n. n superar a 
2.000 m2 . 

Si compnrnrmt'~ o nosso desenvol
vimento rura.l com o norte america
no, no que cU:t rcupclto no emprêgo 
de máquinas nn n~ricultura, veremos 
que nos cncontrnmos atrazadOtS de 
.:1uase um st:lculo. O trabalho 'da 
terra, naquêlc pnis, pode ser distin
tamente sub-dividido em t.rês etapas: 
- até 1840, em que a agricultura 
baseava-se cxclustvn.mcnte na fôrça 

" humana; - dcstn dn.ta até 1910, que 
correspondc no per1odo das máqui
nas com trnçl\o n.n1mnl: c, finalmen

~. te, a pnrtlr do 1010 nos nossos dias,. 
época em que tlc procedeu à intro
dução da tra.çtlo mccn.ntcn. 

A econom1n lmvJdu em ·horas de 
trabalhu dispcndldati pnrn. ns mesmas 
práticas cuHurnbi ó rmrorccndente e 
merece c1 tndn.. 'l'cmdo-,.v r.m vista, 
mais umn. vez, o exemplo da cultu
ra do milho, em 1 hectare, verifi
caremos qt:c, em 1330 <periodo do 
emprêgo cxclllldvo dn !Orça huma
na), crn.m no<'-'l~:u\rtnl' 93 P,oras de 
trabalho. 1nclutndo-Ke n colheita. Já. 
em 1894 <trnç~o 1mimt11) havia uma. 
redução po.ra 37,2 boru.s, que atin
giu em 1930 ctraçâo mccanlca> ape
nas a 17 horas. 
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Evidencls.-se a t'elevâncla da me
canização da lavoura, em nosso pais, 
maximé quando atentamos que, em 
1943, 86% dos produtos exportados 
provieram de atividades agro-pecuá
rias, 80% dos brasileiros que perce
beram salários naquêle ano, empre
garam seu labor nos campos, enquan
to que, paradoxalmente, apenas 5% 
da área total do pais era cultivada. 

Sem dúvida. pelos aspectos àconô
mc e social que apresenta., a. mecaniza
ção da lavoura pode ser considerada 
como a base· da reforma agrária nacio
nal. 

Permitirá aumentos nas áreas cul
tiVadas, na produção, nos salários, e 
propordonrá. melhoria na qualidade 
dos produtos. 

Reduzirá. o êxodo ru.""al e o preço de 
custo da produção. 

Suaviza:rá as condições do trabalho 
no campo, tornando-o mais atrati't•o, 
e limitará as horas necessárias à ob
tenção de idêntioos resulta-dos. 

Ccntràriamente; uma polftica e~
gera.damente industrializada - como 
jã tive oportunidade de referir - ba
seada numa ·falsa eco"lomia protegida, 
acarretará. graves e profundos incon
venieDtes. 

Aumentará o êxodo rural, acum.u
lr,.ndo nos grandes centros uma popu
lação mal-alimentada e em luta · cons
tante pela obtenção de moradias; pro
vocará um decréscimo demográfic.). 
posto que é do nosso conhecimento a 
fraca natalidade nas gran-des cidaees: 
incentivará o desenvolVimento dos la
tilund.ios, em função do despovoa
mentos dos campos, e impedirá. a solu
ção cultural e política das nossas p\)
pulações rurais. 

Sua produção, anti-econômica, g.!e
t:lrá o consumidor, cujo número de
c~escerá, impon-do-lhe mercadorias 
mais caras e <I e :ná. qualidade. 

Tais des"Vantagens poderão atingir 
o interêssé geral do pais, pela. possibi
lida-de da adoção de represã.llas no 
mercado internacional, já que impõe 
uma redução das importações, lndis;.. 
pensáveis ao prb?rlo equilibrlo das 
nossas venodas para o exterior. 

Faz-se mister, na politica de in
centivo à. industrialização do pais, um 
planejamento capaz de oonceder pre-

. 
terência às fábricas cujas ativids.des 
se relacionam com o aproveitamento 
dos · produtl)s da agricultura e com a 
produção d1~ maquinário para os tra
balhos da terra. 

Deixei entrever no cursó de minhas 
considerações' uma tendência nitida
mente ruralista. 

Realmente !oi êsse o meu propósito 
· e são essas as minhas idéias, multo 
€IIlbora não adote uma orientação dog
mática no que diz respeito aos nos
SO!:- métodos eoonômioos, situanüo-nos 
como pais exclusivamente agrícola. 

Combaterei sistemà.ticamente o pro
tecionismo exagerado em favor d~ in
dústrias que não encontram ... passibili
da<ies ncrmais de prosperar no pals. 

Só assim, q'1ero crer, nos libertare- . 
mos do atraso e da rotina que impe
dem o desen·volVimento do· interior, 
posto que a agricultura serã !atei
mente, muitos anos, base !unaamental 
do nosso potencial econômico. 

A Comissão · que esta assembléia 
atribuiu o encargo--de. . .apresen~ar su
gestões ao ante-projeto de Decreto-· 
lei que estabeleceu a criaçãt' da. Fun
d:u;ão da Casa Popular, nao dev-erá 
escapar êste aspecto do problema, sem 
o oue o estaremos solucionando em 
p~rte. reduzindo-lhe, talvez, os efeitos, 
mas abandona~do o exama e a irra-c . . 
diação de suas causas, o que impo'!"-
tará., enfim, na sua permanente agra
vação. ( Muito bem; muito bem. Pal
mas.> 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. Brigido Tinoco. · 

O SR.BRIGIDO TINOCO(*) -Sr. 
Presidente, inicio hoje, nesta Casa. 
um combate sem tréguas, permanen
te e progressivo, contra o analfabetis .. 
mo em nossa terra. germe de tôdos os 
males e de tôdas as nossas crises 
econômicas, e convido para essa cam
panha de redenção nacional tôdos os 
bomens de boa vontade do Brasil, a 
imprensa e os nobres colegas do Par
lamento. 

Se a ninguém é dado fazer afirma
tivas sem convicção sõbre o caso. 
também cometem crime contra as ins
tituições aquêles que ocultam a sua 
realidade. 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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Venho escudado em dados seguros. 
e por isso mesmo trago à Casa um 
trlste depoimento de nossa mentali
dade. 

Triste .democracia ~ nos~a. Sr. Pre· 
sídente. em que a ma1or.1a e.smaga. 
dora da população bra.slleira nãn sabe 
ler nem escrever. Estamos em conse· 
qüência, entre o precipício e a sal
vação, entre a renovação de méto
. dos e o perecimento e, na especta· 
tiva d& h.oras, através dos anos, não 
surge o milagre da salv:ação nacional. 
enquanto a rlebacle nos espreita, no 
campo educacional. 

É paradoxal, irrisório, que eXistam 
dificuldades de Vida num país de 
vastos . recursos econômicos, e que a 
a pátna de Rui seja o celeiro da me
diocridade sôbre a terra. Não podemos 
perpetuar os êrros dG passado no rastro 
do automatismo e da repetição. A edu-

. ca~ão deve ser erigida, desde já, nUllla 
c~m?anha sem precedentes, em au
tênt~co caso de salvação pública, ha4-
momzando-se o sentido da escola co.m 
o sentido da Pátria, porque a cotnu
nid~de de consciência é o vinculo 
mais duradouro e significativo da 

unidade <.ias nações. 
De que -vale, Sr. Presidente, asse-. 

(tllrar. em nossa Constituição, ·O cU .. 
reito de pensamento, a liberda.cte ~ 
a. d_emo_cracia, se não garantimos o 
direlt? a própria vida, que é o direi
to à u::strução, porque. sem esta, não 
poderá subsistir nenhum direito ? 

C? objetivo principal da instrução é 
~r o homem com a Pátria . 

.. ~ produção - já o disse Rui, e 
mmt? _be~ ,-;- é um efeito da própria 
inteligenc1a . Por isso mesmo, a SUi
ça sistematizou, como verdade, estas 
palavras: - «A instrução é a fôr
ça":., dai, a. alegria de sua própria 
felic1dade. 

_ Ê "·crdacle experimentalmente de
monstrada. que a instrução ctímínui 
a cnn;inalld.acie e fomenta a riqueza 
do palS. Via de regra as nações mais 
cultas são· as mais fortes. econômicaM 
mente. 

Os Estados Unidos só se impuse
ram. definitivamente ao mundo depoJs 

' 
< • > - Não foi revisto pelo orador. 

que ficaram reduzj.dos a 8% de anal
fabetos. 

A Rússia se transformou em pri
meira potência depois que, em cons~
qüência de uzn plano patriótico e gi
gantesco de vinte anos, reduziu 90% 
d.e analfabetos a. 8%. 

A Argentina é oihada com espanto 
pelo mundo inteiro, agora que conta 
apenas 15% de analfabetos . 

O próprio México vai se imp_on
clo aos mercados mundiais depois que 
Avila Camacho e o seu Ministro da. 
Instrução, Torres Botê, fizeram a re
forma popular do ensino, em março 
do a.no paSsado e muitos patriotas 
viram, com lágrimas nos . olhos, que 
homens, completamente incultos seis 
meses antes, iam, em praça. pública, 
ler ttechos da Constituição de sua. 
Pátria, confundindo, assim, o bater 
do seu coração com o bater do coração 
da grande Pátria mexicana . 

O Sr. Campos V e:rgal - O grande 
êXito alcançado pelo México no campo 
da instrução pública, se deve, em 
grande parte, a reforma agrária que 
lá se estabeleceu. 

O SR. BC&!GIDO TINOCO 
Sem dúvida. De pleno acôrdo com 
v. Ex.11 • 

O Sr. Campos V~gal - ... or.
ganiZa.ndo-se . um departamento d.e 
pro!essõres ruraisJ oom ótim~s re
sultados para a luta contra o a.nal-
f3Jbeti.smo. -

O SR.. BRlGIDO Ttl'NOCO 
O nosso mal é fazer leis p-ara Cl· 
dades, em detrimento dos meios ru
rais . 

O Sr. Campos Vergal Estou 
com V. Ex.8 • 

D Sr. Leri Santos - Nunca tive
mos um plano nacional de ensho. 

O SR. BlUGIDO TINOCO 
Isso é interessante e n-ecessário, e 
aludir~i ao assun·to d-entro em bre
ve. 

:Syron dizia sempre que o úntco 
fa.tor capaz de l-evar a Grécia ao 
e)..-plen-õ.or antigo seria a instrução. 
Entre nós, Nilo Peçanha criou es
colas profissie>nais e entrou em cc>n
tacto com os homens dos campos. 
Eis a razão por que um e outro vi
vem no coração de sua gente. 
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André Ma.urois, descrevendo a. vid& 
scidenta.da de Byron, diz que os pes
adores, na Grécia, desconhecem a 
vida pú.bliea e particular do poeta, 
mas, se lhes pronunciam o nome, 
acrescentam entuSiasmados que foi 
um inglês corajoso, que veio morrer 
pel:a. Grécia., porque a amava. 

Também lá para as bandas do Es
tadv do Rio de Janeiro, às margens 
do Paraíba, ou em suas matas agres
tes, ensolaradas, seus pobres ha-bi-

. tan·tes guardam o nome d-e Nilo Pe
ça.n:ha com fervor religioso. Muitos 
nem sabem se êle foi Govêrllo do 
Estiado ou da República, mas ao ou
virem prof-erir-lhes o nome, comen
·tam, igú.almente dos que foi n·mms í 
tam, igualmente entusiasmados que 
foi um homem bond<>So, que quer1a. 
a felicidade da pátria e a felicidade 
dos homens. 

Somos, Srs. Representantes, um 
povo capaz da maior cruzada cívic,a, 
pela. redenção nacional. 

A história revela a luta ctos nossos 
homens contra a.s fôrças telúricas e 
sociais que trabalharam para o seu 
desmembramento. 

Vou, por isso, fazer o histórico do 
pass-ado . educacional; citar as inde
cisões do presente; . e vejamos - o 
que é principal - os remédios plás
ticos e imediatos para a salvagu9.rda. 
do futuro. 

O instante educacional é difícll, 
não, porém, para des?-DiiXl31r. Deve
mos tirar das indecisões, dos sofri
mentos do presente e do passado, as 
nossas fôr~ part. a res.bilitação. 

Em nenhuma fase da vida. nacio
nal o Brasil precisou tanto da. co
la;bora.ção persistente e da .vontade 
dedSória de seus fillios para a so
lução dos magnos problemas. A ins· 
trução prim.á.lia é um dêles, talvez 
o maior de todos, porque nêle re
side o mila.~e da propagação de va
lores. Há. quem. diga. mesmo, que em 
.sua. própria. essência. se ~n.<:ontra a 
extinção de tôdas as crises, a !ór
mula in!.alivel da felicidade do Es

tado." 

Realmente, só um povo culto, de
vidamente educado em função do 
seu trabalho, possue o seu mercado 
apare1ha.do, a sua indústria e cO
mércio organizados. seus direitos res
peitados, sua vida emancipada. 

O ensino primário e profissional 
e1ementar no BrasU sempre viveu em 
estado de lastimável incompreen..~o, 
sem processo· educativo, sem racio
nalização, seguido bem de perto pela 
instrução secundária, que nunca pas
sou de curso utilitário de acesso às 
aca.dem-ias. 

Os males de nossa subversão edu
cacional vêm de nossa própria for
mação sócio-política, agravados, mais 
tarde, pela im:passi'Vidade da maioria 
dosnossos homens públicos, pela. 
m-ércantilização do ensino e pela 
falta de · preparàçã.o _qe_ J~!:~~essô
res. 

O Sr. Dário Cardoso - Um dos 
fatores preponderantes da anarquia. 
do ensino, no Brasil. é justamente o 
que se está. fazendo: a sua mercan
tilização em todos os quadrantes do 
Brasil. 

O SR... ERIGIDO TINOCO - Per-
.. --------feltamente. · -- - - . - .. - . . . ·- _ .. 
Vamos à fonte histórica, em sínte

se, uma camjnhada ligeira até o pre
sente, para a conseqüente apresenta
ção de medidas que interessem à me
lhoria do ensino primário e à nossa. 
educação rural 
· Nossos colonizadores não ·tiveram a. 

minima preocupação com a cultura 
popular, embora as sociedades se de
senvolvessem em tômo dos domínios 
rurais, à vista da expressão omnipro
ducente dos engenhos e das fazendas. 
No patria.rcalismo da primitiva fami..; 
lia brasileira, o jesuíta ·foi .a primei
ra fôrça a serviço do erisino popular, 
realizando, via de regra, um prove-i
toso trabalho social e educativo, não 
obstante a perfídia dos colonos in
teressados na expansão da. 1ncultura. 
e os tropeços criados pela metrópole 
que não compreendia. ·a. ação da es
cola como auxiliar do Estado em sua. 
atividade política. 

A verdade é que já. em 1580 oos
suíamos 16 escolas mantidas pela. 
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'Companhia dos jesuítas. distribuídas 
em 13 setores diferentes do território 
nacional Contava o BrasU. nessa 
.época . .. 

O Sr. Aureliano Leite - A~ lut~ 
com. os jesuítas não se · deu pela ins
trução . Não foi êsse o motivo. A luta 
dos mamelucos e dos lusos contra. os 
jesuítas foi pela escravatura dos in
dias. Os lusos e os mamelucos nun
ca se opuseram a que a instrução 
se difundisse no Brasil. Os jesuítas 
eram contra o apresamento dos ín
dios, a que se entregavam os lusos 
e os mamelucos, pelas necessidades. 
agrícolas. 

O SR. BRIGIDO TINOCO - Em 
trabalho apresentado a esta Casa, já 
falei justamente sôbre o assunto. 

Contava o Brasil, nessa época 
diria E::U - com uma popUlação de 
57.000 habitantes; 25 mil brancos. · 18 
mil índios civilizados e 14 mil escra
vos africanos. 

Em 1600, mais duas escolas fo:ram. 
criada~ por D. Francisco de Sousa, 
'l _o governador geral. Tinbamcs, en
tão, uma população de cem mil al
mas, sendo que 25%. apenas, eram 
de raça branca-européia. Mas do sé
culo xvn até mc->.iados do século 
xvm a -instrução primário vive a sua 
fase mais negra, com os preconceitos 
capitaneando desassossegos e malque
rênças. Ostentávamos mais de 95% de 
analfabetos, porque os escrayos fica
vam privados de instrução e os que 
podia.In recebê-la deixavam-na de 
lado. como elemento dissolvente dos 
bons costumes. Os pais, quase sem
pre incultos, alimentavam a incultu
ra das crianças e das jovens, cuja 
principal educação era. a aprendiza
·gem dos serviços domésticos. 

Com o advento do Marquês de 
·pombal é traçado um vasto plano de 
organização pedagógica. Discípulo- de 
Diderot, pôs de parte o absolutismo 
das teorias metafisicas. Pelo a1va.rá. 
de 28 de junho de 1759 organizou 17 
escolas elementares, criando, em se
guida, para a manutenção das mes
mas, wp. impôsto especial denomina
do "subsidio literário"'. Mas a expul-

são dos je~uitas prejudicou a realiza
ção de suas . idéias, porquanto havia. 
escassês de professôres. 

Dêsse modo, ao terminar o período 
colonial, só possuíamos reduzidas es
colas, mal providas de mestres e de 
precarissimo material técnico. Não 
obstante, a capital do Brasil ostenta
·va três. cursos populares de latim. -
gasto recalcado de preciosismo e de 
:mentalidade bacharelesca, que se pro
jeta aos nossos dias em detrimento da 
educação popular e com sérios pre
juízos à.s nossas populações ru:;ais. 

O próprio D. João VI manm:.:~~~u 
simples tendência pelos e~tudos a~ ·,_ 
dêmicos. O plano de ensmo popular'( 
traçado em 1815 pelo general Borja 
Garção, não foi aproveitado pelo Bra
gança, porquanto depois de haver· 
criado o lugar de Diretor Geral de 
Estudos e nomeado pata o mesmo o 
Visconde de Cairú, extinguiu imedia-
tamente êsse cargo. .-

Feita a independência, determina
va o projeto constitucional de 1823 a. 
criação de uma escola pública em 
cada vila ou cidade; em cada comar
ca um liceu; e que se estabelecessem 

. universidades nos ma.is apropriados lo
cais. O plano era interessante, ape
sar áe inexequivel para a época. A 
carta constitucional de 24, con~ndo 
com os tropeços do momento político 
aoenas cleclar9.va " o direito do cida
dão à gratuidade do ensino" - dis
posição que, de qualquer modo, colo
c~ va o Estado como responsável. 

A lei de 15 de outubro de 1827 au
toriza a fundação de escolas primã
ri_às em todos o: recantos tio Brasil. 
Mas essa determinàção. como inúme
ras outras subseqüentes, ficaria ape
nas no papel. Com o ato adiciona! 
de 1834 houve a descentraliz3.ção da. 
instrução, passando o ensino primário 
e o secundário às assembléias provin
ciais. 

o Sr. Aureliano Leite - V. Exce
lência. refere-se apenas ao ensino pri
mário, pondo de lado o secundário e 
o superior. 

O SR. BRIGIDO TINOCO - Per
feitamente. 
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Mas a coisa continuou tão desa.s
trada quanto antes. · Não que escas
seassem idéias e planos, conforme nos 
demonstram Lourenço Filho, Estévam 
p;,.nto, :Primitivo Moacir e outros es
tudJ.osos do assunto. Havia, porem, 
falta de professõre~. fálta de mate
ri.al, falta de estatística. para observa
ção, falta de verba. e, sobretudo, a 
ausência de um Qoverno corajoso que 
compreendesse as intimações da rea
lidade . Entretanto, o i.rp.perador sem- • 
pre acrescentava em sua tala do tro-

- no: "a instrução continúa a ser obje-
- to dos mais á.l·duos cuidados do gover-

no ... ,. 
O Sr. Aurelia1!.0 Leite Se 

não me engano é de D . Pedro II a 
frase: "abrir escolas é fecbar cadeias". 
Elitretanto Sua Magestade não cui
dou do ensino primário como devia 
fazê-lo. Sua preocupação foi o en
sino SECundário e superior. Dai Velll 
o mal histórico do Brasil. 

O SR . . BRIGIDO TINOCO - En
. sino pri:mário e técnico. 

O ST. Nestor Duarte -V. Ex.a sa.
. be que a Bahia fundou uma Escola 
Normal antes dos Estados Unidos. 

O SR. BR.IGIDO TINOCO - Na 
Bahia. o ensino primário. e técnico
profissional são uma cal.a.midad.e. · 
· O Sr. Aureliano Leite - Com re

f~rncia. ao aparte do Sr. Nestor Duar
te, posso dizer que em São Paulo foi 
funda-da uma Escola Normal em 1846. 

O SR. BR.IGIDO TINOCO - E ' uma 
referência. bastante interessante; obri
gado pela infonria~ão qu~ V. EK.a 

• acaba de prestar. · 
o Sr. N estar Dua,rte - Antes mes

mo dos Estados Unidos. Temos a co
ragem de certas iniciativas e não a. 
temos para a continuidade, indispen
sável a qualquer p!ano de govê:rno ou 
d~ administração. 

o Sr. Dario Cardoso - Os demais 
Estados não ficam atras, em matéria 
de atrazo de ensino primário. 

O SR. BR.IGIDO TINOCO - Por 
isso mesmo, na Bahia, Esta.do que hon

.. ra a inteligência. do Brasil. o ensino é 
11lll3. calamidade; possui "mais de 70% 
de analfabetos. São Paulo, Estado li-

det da Federação,· possui instrução pri
m-ária. muit.o at:ra.zada, - é triste di
zê-lo. Pa.TUambuco, outl'o Estado li
d-er, do Norte, tem ·mais de 70% de 
a.nalfa·betos ! 

O Sr. Aureliano Leite - · Em rela
ção a São Paulo, já tive ocasião de 
citar um quadro que dá sua capital 
como o centro mais alfabetizado do 

. Brasil. Até mais que a Capital Fe
deral. 

.O SR. BRIGIDO TINOCO - Não. 
Pelos dados que obtive. a capital de 
São Paulo possui se não me enga
no, .. . 

O Sr. Aureliano Leite - Não quero 
ref-erir-me à percentagem. Digo. que 
a capital d.e São Paulo é , de todo o ·~ 

Brasil, o centro mais alfabetizado . 

O SR. E-RIGIDO TINOCO - Nã~! 
E' o Distrito Federal. · 

O Sr. Dario Cardoso - Pelas ·esta
. tisticas, é São Paulo. 

O Sr. Aureliano Leite - Pelas es
tatísticas oficiais, atual.Iilente existen
tes, é a Capital de-sao~Paul().., .. .. _ ~ 

O Sr. Nestor Dua.rte - Em relaçã.o 
ao Estado, é menor até do que o Rio 
Grande do Sul; m::ts em .relação à. 
capital, é · o maior . 

O SR. BRJ:GIDO TINOCO - V. 
EJt.a te:m razão. Conferindo meus da
dos a capital de São Paulo tem 15% 
ao passo que o Distrito Fetieral tem: 
19%. 

O Sr. Aureliano Leite - "Ç'ê, pois,. 
o ilustr.e orador ~ qu~ eu estou com a 
razão. 

O Sr. Nestor Duarte - E' de es
tranhar que o Estado doe . São Paulo
tenha um índice menor de alrfabeti- · 
za.ção do que o Rio Grande do Sul. 

O SR. BRlGlDO TINOCO - · O 
R io Grande do Sul é um dos· Estados 
lideres do Brasil, em matéria de en
sino primário, pois c.:~mo já disse, tem 
38% de ana1fabéto~ . E' o Estado mais 

· culto do Brasil. · 
A instrução primária era. completa

mente .relegada ao abandono. Nas es
colas secundárias, frequentadas por 
semi-analfabetos, vfa.mos o estudo obri
gatório do la.tim no primeiro ano, e, 
nos últimos anos do curso, o grego e 
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o alemão. Era. tal a. situação, que Tei-
• xeira ?.(fendes, em um artigo datado 

de 1882, na "Gà.zeta de Notícias'', con
citava a que se acabasse "com essa fá
brica escandalosa de preparatórios ... 
~rescentando: "0 fim do Govêmo não 

. é formar filósofos. O mais é tra.!l.Sfor
mar as escolas em ofic1llas do charla
tanismo". Mas falava em vão. Antes, 
em 1874. Jcão Alfredo propunlla., sem 
eco, a criação de escolas profissionais 
e bibliot€cas populares; .em 1879, Leôn
cio de Carvalho fa.la. va na necessidade 
inadiável d~ se subvencionar todo eo
lég-.i.o primário, propondo a manuten
ção de escolas ambulantes peles ser
tões e cursos para adultos iletrados. . 
Mas, como diZ muito bem Lourenço 
Filho, "a economia do império estava 
fundada na escravidão .e no latüún
dio", não interessando diretamente a. 
educação do povo. 

Assim •. em 1865, a proporção era de 
uma escola pa:ra 600 crianças de 6 a 15 
anos. Em 1874,, apenas 140 .mil alunos 
frequentavam as escol9.s primárla.s do 
Brasil - estatística que, incluindo os 
alunos que desistiam do curso a cada 
ano", num crescendo alarmante, ou
torgava à. nossa pátria o triste privilé
gio de mais de 90 o/o de analfabetos. 
Isto é, em ~00 anos, o B!"asil nada. pro
gredira no campo do ensino primário .• 

O Sr. Ruy Santos - Aliás, essa fre
qüência é sempre, na grande maio
ria, até o terceiro ano primário. Quan
do chegam a êsse ano . .. 

O SR. BRIGIDO TINOCO - As 
estatísticas provam que é atê o segun
do ano. 

O Sr. Ruy Santos - •.. as crian
ças sentem necessidad.~ de ajudar os 
pai:s na subsistência~ e, então, aban
donam a escola. 

O SR. ER-IGIDO TINOCO - No 
interior do Brasil, os pais, nfi.o pos
suindo instrução, não dão illeentivo 
aos filhos para que aprendam. 

O Sr. Jurandir Pires - E' bem o re
flexo da situação de pauperismo em 
que vivE' o povc '>rasileiro. No estado 
de de!iciência de produção do nosso 
país, é claro, não se pode esperar se
não arti:!icialmente determinaç6es no 
.sentido cie se ob~r um melhor indice 

, . 

educativo. As estatísticas citadas por 
V. K"'{.s. ainda exprimem uma situa.:. 
ção muito bizarra. pôstc que o grau de 
alfa-betização não é determinado nessas 
estatfs~cas. Daí terem. um valor muito 
ilusório. Isso faz-me lembrar episódio 
ocorrido em São Paulo, quando se fa .. 
zia uma estatísticg, sôbre a crimin.ali
dade em um pequeno Município, dela. 
constando as percentagens. A percen .. 
tagem de criminosos brasileiros era. 
muito pequena - um por cento, se 
me não engano; entretanto. jã era de 
ciru;üenta po!" cento para cs turcos e 
de cem por· cento para os japonêses. 
E" que lá-existiam um japonês e dois 
turcos... (Riso) . Dai precisarmos. ter 
muito· cuidado, principalmente em as
sunto dessa gravidade, na análise dos 
valores índices das estatísticas, põsto 
que o grau de alfabetização é funda· 
mentsl para podermos saber de nossas 
possibilidades em matér-ia educativa. 

O SR. BRIGlDO TINOCO - Obri· 
gado pela observa-ção de V. Ex.& 

No ano crepuscular do 2.0 impél'io, 
o númer-o de matriculas nas escolas 
primárias não atingia a 250 mil, mas 
já possuíamos, no entanto. mais de 12 
milhões de almas. Toda via, recomen
dava D. Pedro I!, em sua última tala. 
a criação de Universidades no Brasil ... 

O maior grito que se ouviu em nossa. 
terra co"ltrá o crimino~o 8!bandono da 
educação popular foi o de Rui Bar
bosa, em seu ~la tõrio apresentado ao 
Senado em 12 de setembro de 1882. 
f:sse trabalho significa o maior esfôrço 
despendido por um homem público em 
proveito da instrução, a maior canseira. 
mental já experimentada na esfera. 
educacional. Ai, ele d~monstra a exis
tência de uma escola para 200 alunos 
inscritos. na capital do império, onde 
tínhamos uma popu~ção escolar de . 
42 mil indhiduos e uma população li
vre de 250 mil. No Brasil, a propor
ção era de 300 alunos por escola. ou 
melhvr, t.:ma escola para cerca de lAOO 
habitantes livres. Logo, a matl'icula. 
abrangia 27% da população escolar e 
pouco mais de 5 % da pol)ulação livre. 
o que provava o aspecto regressivo da. 
nossa cultura primária. • 
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O SR. PREsrD~ - Peço per
missão ao nobre orador para observa-r 
que seu tempo está findo. 

O SR. BRIGIDO TINOCO 
Agradeço a V. Ex. a a. informação. 
Entretanto, o Sr. Representante Acúr
cio Tones; também inscrito, cede-me 
c tempo de que di põe. 

O SR. PRESIDENTE - Nestas 
condições, s. Ex. a. continua com a 
palavra.. 

O SR. BRIGIDO TINOCO - Co
tejando a instrução do Brasil com a 
dos demais paises do mundo, conclui 
Rui Barbosa pela nossa inferioridade 
em relação ao Luxemburgo de 1871, 
a Portugal, Antilhas, Jamaica e Fili
p-inas. Confronta ·o Brasil da época 
com a. D_inamarca de 1869 e prova que 

· o logareJo mais inferior dêsse país . el'a 
dez vezes mais culto do que a canital 
do império. E exclama: '"DesgraÇàd:i. 
realidade! Vergonhosa · depressão da 
estatística intelectual!" 

Em seguida, Rui. fala na miséria das 
nossas verbas para o desenvolvimento 
da instrução, em contraste com os 
pa.ises de cultura superior e mediana, 
Combate os programas inexequivels e 
antipedagógicos, pugnando pela modi
ficação de métodos e substituição do 
material escolar; esmiúça a freqüên
cia dos alunos, que diminui dia a dia. 
assustadoramente; . e, após demons
trar que a culminância econômica de 
um pais está na. razão dil'eta. da ins
t-'I"Ução do povo, acrescenta: "Ao nosso 
vêr a chav~ misteriosa das desgraças 
que nos afligem, é esta, e só esta: a 
ignorância popular, mãe da servllidade 
e da misé~a·~ ~ a grande ameaça 
contra a ex:1stenc1a constitucional e li
vre da nação; eis o formidável iniini
go, o inimigo intestino, que se asila 
nas ent!anhas do pais . . ~~ra o vencer, 
releva tnsta~~rmos o grande serviço 
da ~tesa nacional contra a ignoráncz.a .. 
semço a cUja frente incumbe ao par
lamento a missão de colocar-se, im
pondo intransigentemente à tibleza 
dos nossos governos o cumprimento do 
.&eu supremo dever para com a pátria" . 

Acoimaram-no, por isso, de pessi
mista e àe sedicioso. Também os in
confidentes mineiros, com Tiradentes 

à frente, obtiveram a maior execração 
do govêmo depois da descoberta do 
seu programa revolucionário de disse
minação do ensino primário e técniru
profisSional, bem como de abono fa
miliar aos pais que possuissem mais 

. de 5 filhos . Era a mentalidade roti
neira da época. 

Com a república federativa, após a. 
pedagogia política de um império cen- · 
tralizador, o negro saiu do cativeiro
para. o aviltamento, enquanto, em pla
nos fantásticos, o govêrno cavava a 
desordem na circulação monetária . O 
regime, sem dúvida, surgiu bem inten
cionado. Muita ação. Muita vontade 
de acertar. E, ao lado· disso, federa- . 
lismo· e liberalismo revolucionáii<):-·em 
substituição aos . velhos dogmas e à. 
hierarquia monãrqttica. · Mas a. rutura 
da. velha tradição, a sêde devoradcr::. 
de vencer, a era da imigração, o ame
ricanismo .descentralizador, as gran
des aventuras sem peias, o surto da. 
cidadanià. republicana contra o rura
lismo mon{f;rquico..._:-:::-_ tôda essa insur
reição espiritual nos -·iévària a · ~nos 
de incompreensão e de desequilíbrio. 

A república nascente abandonou o 
antigo critério da emissão sôbre lastro 
metálico~ consentindo a bancos nacio
nais que fizessem emissão sôbre c.i.PÓ
llces . Pel"Iliitiu-se, por outro lado, que 
as sociedades anônimas se constituis
sem com privilégios excepcionais, que 
deram margem a fraudes e negocia
tas de tôda a ordem: As em!)!'ê...~s 
mais disparatadas foram fundadas~ 
com os fins mais absurdos, numa cor
reria louca à fortuna. Era o encilha- - : 
mente, a psicose generalizada, o ms.is 
extraordinário d~lirio de gra.ndt>za. 
contaminando a alma coletiva. 

"Num passe de mágica- conforme 
observa ~"ernando Magalhães - a fa:h
tasia republicana pensou transformar 
fundamentalmente o país, que mal 
vencera meio século de vida mde
pendente. A grei desvalorizada ent r-:>u 
a participar do liberalismo republi
cano perdulário. No império, éramos 
ur ~ ~ aristocracia. modesta; na Repú
blica, constítuimos uma democracia. 
anônima. A federação e a ignoràncis. 
plantaram o regionallsmo, que fruti
ficou no. caclquism.o". 



. A república, dessarte, manteve quase 

. a· mesma tendência, certamente ali- . 
viada pelo processo natural dos tem
pos. Mas a idéia de um ensino po
pular e técnico-p.rof.issional não en
contrava. ressonância no pensamento . 
nacional, · saturado de fórmulas ju!'í
dicas a priori. O Ministério de Ins
trução Pública, por isso mesmo, fol 
de vida efêmera. Permanecia, ape:::J.as. 
" gosto pelos debates, que foram lon
gos, principalmente a respeito da. in
tervenção ou não intervenção do go
vêmo central na educação pr..mári~ 
dos Estados. 

A indüerença pela resolução do pro
blema suscitou os mais Vivas protestos 
da Câmara e do Senado desde 1900. 
De 1907 a 1917 Tavares .Lira, August.) 
de Lima, José Bonifácio, Félix Pa
<:heco, Otávio. Mangabeira, Mlguel 
Calmon, Monteiro de Sous·a e m.mtos 
outros bateram-se pela. esta.tistica es
<:olar, sem qualquer ressonãnda no 
ambiente nacional. O plano de Nilo 
Peçanha das escolas profissionais · e a 
sua idéia de divisão do Brasil em 
zonas econômicas não interessavam 
li.OS governos 1)..-exn. à opinião pública. 
l?or ocasião da. reionna constitucio
nal, de 1925-26, o deputado M.rãnio 
Peixoto fez-se paladino de uma nova 
orientação para o ensino primârio e 
profissional, qlle se tornara fonn,al e 
particularmente, vitlina. do empirismo 
e do arbítrio. 

A revolução de 30, portanto, receoia. 
uma triste herança qe incultura gera~. 
Criou ... se o Ministério da Educação e 
Saúde Pública, que reais serviços pres
tou à nação, traçando tremulamente 
caminhadas objetivas. Mas faltou-lhe 
à frente um homem prático e cora
joso. que compreendesse a questão 
coma problema de ordem nacional. 
A constituição de 34 admitia a edu
cação planeja:da, encaminhada no 
sentido das nec~.ssidades gerais, e a 
carta constitucional · de 37 expunha. 
a.s necessidades edu<:ativas do país. 
Mas uma e outra não viram êsses pla
nos transformados em p:rinclpio de 
realidade. · 

Não regrecfunos, é· certo, mas cami
nhamos muito lentamente. Eln · 1872 
tinhamos 14 crianças m!l.tricui.ada.s 
para cada mil habitantes; em 1889 não 
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excedia de 18; ezn 1907 subia a. 26; 
em 1920 ia a 41; . em 1930 ascendis. a. 
50; em 1936 atingia a cota. de 67: e~ 
finalmente, em 1940, chegaiD.os a 75; 
Entretanto, isso pouco representa de 
~sfôrço, Porquanto a república Ar
gentina possuia, eiD. 1930, cêrca de 130 
:matr:ícula.s para cada mil habitantes. 
ou seja quase o triplo em relação ~-o 
Brasil, àquela época. Demais, amda 
há 70 anos atrás, a Argentina ~on
tava 80 % de analfabetos, e, há vinte 
anos, nada menos de 40 %; hoje. po
rém, não apresenta senão 15% de ile
trados, enquanto o Brasil ainda em
bala, com carinho, cêrca de 60 % de 
analfabetos. 

Como f.riZamos, o aumento do nú
mero de lnatrículas não significa di
minuição de incultura. Em cem alu
nos, 40 % não frequentam as aulas 
por falta ,Çle roupa, de material esco
lar ou por motivo de doenças. Pe.ra 
cada. ce:n. alunos frequentes apenas 45 
são aprovados. E, o que é mais do
loroso, ainda: apenas 8 % de s.hmos 

· chegam a.o fim do curso primário_ De 
modo que, desses 40 % de letrados que 
o Brasil possui, mais de 20 % mal 
sabem let e escrever. 

Segundo dados de 1932, de M . A . 
Teixeira de Freitas, tinhatnos apenas 
uma unidade escolar para cada 325 
quilõmeti>os quadrados; e uma só es
cola para cada 1.421 habitantes. Don
de se conclui que mais d~ 5 mi:hões 
àe crianç~s brasileiras não freqüentam 
colégios e que a nossa ãrea escolaT 
não chega a cobrir 750 mil q1lilô
metros quadrados ou sejs. pouco mais 
do que ~ superfície de Goiaz. Por 
conseguin.te, se admtirmos a idéia de 

· que três quartas partés üo pais es
teja despovoado, aind2/ !lSsim o raio 
de ação normal de nossas escolas não 
poderia abranger 45% da. área. 
escólatizáveL Dê~se modo, necessita
mos de aliumas dezenas de nlilha!"es 
de colégios, além de um batalhão po
deroso de professôres bem . orientados. 
que deverão, uns e outros, ser distri
buidos de acôrdo com as necessid-ades 
de cada Estado. isto é, de conformi
dade com a. densidade demográfica. 
variável de região a região. 

Nos municípios do interior de Ala
goas há 85% de analfabetos; e nos 
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dos Estados do Maranhão, Piaui, Pa
raíba e Pernambuco há, nada menos, 
de 80 o/o. Vejamos, porém, um exem
plo mais concxeto com o Estado de 
Pernambuco: nessa unidade da fe
deração, que não é das mais in-cul
tas, há 400 mil crianças sem escolas~ 
na capital do Estado a população sem 
colégio é de mais de 50 %, ou seja. . 
22.500 crianças. A despesa orçada 
para. o ensino primário nêsse Est~,do, 
em 1932, representou tão somente 
6 l/2% da estimativa geral dos gas
tos do Estado e 64 % da despesa o:-
çada com a instrução pública. En
quanto isso, o próprio Piauí desp~u
dia 14 %, o Distrito Federal 16 % . o 
Rio Grande do Norte 10%, Santa. Ca
tarina 14 %, o Rio Grande do Sul 
5 % , Minas Gerais 11 %; enfim, os 
Estad.cs caminham como })odem. Dai 
os contrastes: o Distrito Federal com 
!R % de analfabetos e os Estados de 
Alagoas e Pia ui com 80 %. Nas ~:ró
prias capitais dos Estados os contras
tes ressaltam: Curitiba e · São Pat.tlo 
com 16 % de analfabetos e Teresin&. 
eom cêrca de 62 % de iletrados - a 
capital mais inculta do Brasil, seguida 
bem de perto por Goiânia. Nêsse pa-r
ticular, a capital do meu Estado -
.Niterói - Vai em ritmo acelerado, pois 
conta atualmente com 20% de anal
fabetos, sendo das mais bem serVldas 
da federação. Em Minas Gerais ve~
ficamos um triste espetáculo: Belo 
Horizonte é ·cidade requintada, nc 
mesmo . pé de igualdade com o Distrito 
Federal, enquanto o Estado, de vastas 
zonas agrícolas, caminha com 62 % de 
analfabetas. 

Os Estados e os Municípios devem 
orça.r atualmente os seus gastos anu!:tis 
em wuco mais de 400 mil contos coxn 
o ensino Primário. Temos pouco mais 
de três Dlilhões e quinhentos o.úl 
crianças matriculadas. Entretanto. 
para que possamo~ manter um total 
razoável de seis milhões de alunos 
devemos despender o mínimo de 750 
n:ül conto~ anuais. E nenhum Estado 
do Brasil está em condições de subven
cionar o ensino de acõrdo éom as 
necessidades. sob pena de ruína de
sastrosa d<ls seus orçamentos. Da re
ctita tribUtária nacion.a.l, 53%. São re
co~dos pelos cofres federais; 29 % 

pelos Estados; 11% pelos municípios: 
7% pelo Distrito Federal. 

A política de fragmentação do po
der não repele a descentraliZa.,9ão do 
ensino. Mas o mal não é cen tra.b.za.
çã.o ou descentralização. Há, entre ou
t-ros, motivos de ordem econômica, po
lítica, histórica e geográfica. A edu
cação tem de ser Vista de um pr.i.sll't3 
superior. como um. processo de v1da, 
uma função natural. Não é forma 
convencional, é supremo interêsse é 
cooperação de todos os modos e ezn 
todos os graus. No cam:po educacio
nal, a União deve se fraterr...izar coDl 
os Esta-do se os municípios, num se~
tido de vida perene, que isso, ~--51m~ -
é vincular e consolidar autonomias. 

O e.ruino, com o aparelhamento que 
possui, não pode ir mais além. Cum
pre ao Govêrno empreender medi.das 
radicais. nelD. que seja o recurso dos 
empréstimos. ou, ainda, o que é maiS 
facil: tratar da imedia.ta modllics.çã.o 
do regime tributãrio. fazendo melhor 
distribuição dãsrendas-.públicas, __ para. 
justa . proteção dos municípios. Tam~ 
bém, de conformidade com os seus ha
veres, cada pessoa ou entidade deve 
concorrer para o desafogo da situação, 
numa cruzada sem pr~edentes . 

O Sr. Campos Vergal - V. Ex.'" 
acaba de tocar num ponto interessan
tíssimo; é preciso haver liberdade 
para alfabetizar. Afirolo que infune ... 
ra.s iniciativas para alfabetizar · têm 
sido tolhida~ 11·e1os próprios ?OdeTes 
públicos, por exigirem dos pa,rticula- · 
res medidas. tais, que os impedem de 
encetar e prosseguir a alfabetização 
da criança. 

O SR. BRIGIDO TINOCO - O 
rádio ~ a illlprensa podiam ser~ des ... 
de logo, os pregoeiros eficazes da dis
semillação do ensino. ou ·melbor: po ... 
dia.m ensinar diretamente, como se 
fôssem colégios ambui.aütes, ~té que 
se Ultime a construção de no~os pré ... 
clios escolares .. 

O Sr. R:u.i Santos - _Peço permis
são para. ir ao encontro do pensa ... 
mento de V, Ex. a com um exemplo: 
no interior da Bahia, ~ zona do São 
Francisco é melhor alfabetizada do 
que outras do Estado, graças aos pro-
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fessôres ambulantes. Proprietários . de 
fazendas atraem indiVíduos que não 
são professôres, mas sabem ler e so
mar; mantêm-nos nas fazendas duran
te três ou quatro meses e passam-nos 
.a.ctiante. 

O SR. BRIGIDO TINOCO - Te
nhamos presente a lição do México, 
que em seis meses se impôs ao mun
do. Lá, formou-se a cadeia da res
ponsabilidade: cada letrado é respon
sável por l!m anaJfabeto; as donas 
de casa, a mocidade universitária, 
igrejas, clubes, grupos operários e pa
tronais constituem brigadas voluntá
rias do ensino; 800 mil núcleos de 
combate ao analfabetismo foram fun
dados; os jornais imprimem gratuita
mente cartilhas, de acôrdo com as ne
cessidades da região, a idade e sexo 
do analfabeto, indicando como se la
vra a terra, como se evita a doença, 
como se cuida do bebê. As estações 
de rádio, dia e noite, concitam os cida
dãos à- instrução, enquanto os aviões 
derramam toneladas de cartilhas pelos 
sertões mexicanos. O próprio Exército 
mexicano, que era. um centro de analfa
betismo, transformou-se em grupos 
i: ·adiadores de cultura, lembrando-se, 
certamente; das palavras de Confú
cio: "'Quem leva à guerra um povo 
sem educação, desbarata-o". 

O Sr. Aureliano Leite - Vossa Ex
celência há pouco se referiu ao coefi
ciente de analfabetização da Rússia, 
e o deu como sendo de 9%. Na Rús
sia,. porém, não há analfabetismo. 
V . Ex. a. leia o livro de Wendel '\-Vil-
kie... . 

O SR. BR!GIDO TINOCO - E 
bem possível, .porque me baseei em 
estatf.stica de 1943. 

O Sr. Aureliano. Leite - . . . livro 
onde se alude a certa província da 
Sibéria, que foi inteiramente alfa.be
tizatia em cl!lco anos. 

O SR. BR!GIDO TINOCO- Pre
cisamos ter fôrça . Mais do que isso: 
carecemos de :pundonor n::.cional para. 
enfrentar o Pl"Oblema. Não há con
d.içõ~s cosmológicas que imponham 

. uma condena cão à nossa civilização. 
Se não temos verba. façamos como o 

México; e. se uma nova discriminação 
de rendas nos favorecer. cuidemos7 
desde logo, da estatística do ensino. 
da alimentação e vestuário dos aluno.;;, 
do aumento do professorado, com ma
jorações periód..ic3.S' dos vencimentos e 
instcalaçã.o condigna, em meio esco
lar condigno; trat~mos do cooperati
vismo, das esportes, do cinema edu
cativo, das festividades cívicas. 1os 
sistemas só=io-políticcs no meio esco
lar, aproveitando os alunos segundo a 
sua int'eligência e as inclinações natu
rais do seu temperamento. 

De qualquer modo, o ensino primá
rio deve s~r imediatamente modifica
do. A educação da criança. segundo 
as idades, não pode ser procrastina
da. Como ensina Ferriérç, dos 6 aos 
9 anos é a idade dos interesses ime
diatos, porquanto a criança somente 
se interessa pelo que ocorre no meio 
rest:rito; dos lO aos 12 anos a crlanÇQ. 
sai dos limites de sua personalict·.Lde 
exclusiva e se interessa por pessoas 
ausentes e lugares diferentes; aos 13 
anos, então, o menino inicia a idade 
dos interesses propriamente abstratos. 
A pedagogia, hoje, é um núcleo d.e 
afirmações organizadas: analisa os 
meios, rr~ede-lhes os defeitos, perscru
ta-lhe~ as solicitações e indica o ca· 
minho. 

O indivfduo que só sabe ler é pior 
muitas vêzes, do que o próprio anal-· 
fabeto. O essencial é dar edu<:açf,o 
em f~ção do trabalho, protegendo o 
agricultor Il3. técnica do serviço e cer
cando-o das condições higiênicas ~e
cessã.rias. O Govêrno deve estancar o 
-egoismo dos latifundiários e cuidar, 
igualmente. da expansão da noss2 
rêde de comllll.icações. à qual se en
contra ligado o problema da difusão 
do - ensino rural, cuja populaÇão se 
encontra ao abandono. Os homens 
que fazem a riqueza do ::Srasil não po~ 
dem ser os mais desgraçados da co 
munhão na<:ional - grandes obreiro, 
anônimos, sem confôrto e sem higiê· 
ne. As nossas leis constituem un 
corpo de proteçã.Ó aos centros urba· 
nos, quando deviam ser visceralm.entE 
rurais, de proteção agrâ.ria. 
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Cuidemos, quanto antes, dessa. cam 
panha. de regenera~ão, que elevará. 
sentimento inteiro da nação, auwen 
tando a. sua capacidade realizadora 
os anseios de solidariedade ci'Vica. do 
seus filhos. Recordemo-nos das pa\3.
vrs.s de Monroe: "Um govérno popu 
lar. sem instrução popular é apenas 
prólogo de uma farsa ou de uma tra 
géctia. se não de uma e outra causa" 

Conjuguemos, pois, almas e pensa. 
mentos pela liberdade da pátria e pe 
los seus altos postulados de justiça 
que resumem ·o ideal supremo da na 
cionalidade. (Muito bem. Muito bem 
O orador é cumprimentado> • . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
la wa o Sr. Romão Júnior. 

O SR. ROMAO JUNIOR - (Lê o 
seguinte discurso) - · Sr. Presidente, 
temos sido solicitados, nestes últimos· 
dias, por grande .número de lavrado
res do Estado do Rio de Janeiro, pala. 
que se esclareça aos poderes responsá
veis pela economia agrária do país a. 

. lllá orientação o"oservada na feitura de 
constantes aumentos de tributos sôbre 
suas atividades. 

E' necessário. que se ponha côb'ro a. 
êsse crescendo interminável de impo
sições mal dosadas e, por isSo, injus
tiÇas e anti-econômicas. 

Ainda agora. o fisco fluminense pro-. 
mcve revisão nos lançamentos do im~ 
põsto territorial, dando valores astro
nômicos às propri-edades rUl'ais. basea
do -em estimativa feita. ao seu sabê:-. 

Em face d3. desvalorização monetá
ria, evidentemente, os imóveis têm seus 

· preços majorados~ Essa majoração pc
de!"á ser aproveitada pelo fisco, exigin
·do dos novos propriet9.rios o i.m.p.õsto 
na base do valor por que adquirira.:n o 

. im6v-el. o mesmo não ocorre. porém. 
se formos estimar esta valorização pa

!. ra e:tigi..r impostos correspondentes de 
proprietários que nada usufruiram 
dessz. situação. , 

Efetivamente, embora ~e considere 
valorizada uma propriedade, essa V3.
lorização, sendo a. resultante da per
da. dê substância refletida na moeda, 
não lhe favorece qualquer ~em de 
aumento em sua produção. · 

O Sr. Amaral Peixoto - A revisão 
do· impôsto territorial a. que V. Ex. & 

se refere, d-e fato, foi feita· pelas au
toridades da Secretaria das Finanças 
do Esta.do do Rio de Janei:ro; entretan
.to. o Intervoêntor Federal, Sr. Co:m··m.-· 
dante Lúcio Meira, tomando conh~i
mento d·e vârias reclamações dingi
das ao Govêrno - oriundas algumas 
da bancada do P. S. D. e outras de re
'Presentan.tes da U. D. N. - tor!lou 
sem efeito a majoração e deteminou 
que o impôsto fôsse cobrado na mes
ma base da do ano passa-do, àpena.s 
com ·o aumento de 20%, boni:fica.~ão · 
- v~os chamar assim - que ~ 1e1 
permitia, aos proprietários I'Ul'ais·. ·- . · 

· O SR. ROMAO JUNIOR - Refiro
me, exats.m·ente, a êsse aumento de 
20%. 
O Sr. Amaral Peixoto ·- Trata-se 
de aumento verdadeiramente insigm
ficante, em face do valor das proprie
dades, que estão pagando impôsto cor
respond-ente, ~Z-3...10_% daquele cum 
.que d·ev-eriam contribuir.- ·· · · · · - -·-- -

O SR. ROMAO JUNIOR - Ora, 
se a produção é a mesma. e mesmos são 
os resultados econômicos obtidos, Cl.'
mo, intempestivamente, agravá-la. cem 
encarg<ls fiscais aumentados de 300 e 
400% 1 

Em que se. fun-damenta. o fisco p~a. 
exigif tributo de um proprietário rurst. 
que· mantêm as mesmas d-espesas e a. 
mesma. produtivids.d.e ? 

Ainda há. poucos· dias, tivemos o"9Q.'-
. tunidade de lêr um trabalho- sôbre 
"Impostos". de PS:ul Hugon. e êste 
tratadista, ressalta que, em matéria 
tributá.l'ia. o assunto mais importante 
é justamente o conhecimento -pert~tto. 
da. capacidade contributiva do indivi
duo. 

-Essas revisões de lanç-amento do flt\
pôsto territorial, consecutivamente 
efetuadas, notadamente durante um 
período de inflação, ·.constituem ver
ds.deiro assalto à bolsa ão contrib-uin
te. pois que a valorização estabelecida 
rião e:q:>rime capacidade financeira do 
proprietário, que o habilite a atender 
!naiores encargos reclamados pelo Te
souro. 

Nestas épocas. a. })rOI>:riedade · y.">de 
estar valorizs.da, sem que iss<> propJr-
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cione melhor capa~idade contribut;.~~-
0 Sr. Carlos Pinto - Na parte em 

que V. Ex. a. assevera tratar-se · de .. uma 
ealan:idade, devo dizer que esta não 
existe. Fui dos Deputados que pro
curaram o Sr. Interventor e recla
maram, em nome dos lavradores, con
tra o citado aumento, que, na verdade, 
não se efetivou. Assim, não existe a 
calamidade a que V. Ex. a. se refere. · 

O SR. ROMAO JúNIOR - V. E.."{.~ 
verificará. que existe, quando termi
nar meu discurso. 

Os constantes apelos da lavoura. no 
sentido de obter facilidades de capi

. tal são a prova do que afirmamos. 
Há, portanto, necessidade imperiosa 

de ser bem pesada essa circunstância, 
por parte dos . poderes públicos, para. 
que não pexmaneça a adoÇão de. po!i
tica. econômica .errada e perigosa, 
cujos r~ultados vemos estampados 
nos êxodos dos braços e iniciativas 
do campo agrário para as cidades e 
na descrença que assola os poucos ho
mens ainda corajosos na a ventura. 

".As f a velas do Distrito Federal 
São ocupadas por 50% de flumi-
nenses,-'' · 

declarou o Sr. Henrique Dodsworth, 
quando Prefeito da Capital da Repú
blica. · 

Enquanto nos paises progressistas e 
bem administrados, em. regime nor
mal e sem inflação, o Impôsto Terri
tor~ sofre modificações de valores, 
pará. efeito do impôsto, de cinco em 
cinco anos, o Estado do Rio promove 
anualmente severas revisões dêsses 
valores, para. agravar o tributo em 300 
e 400% 

Dêsse absurdo conheceu o Sr. In
terventor no Estado e determinou, em 
recente Decreto-lei, fosse mantido o 
lançamento atual, para êste exercício. 

1!:ste ano, portanto, ficou em paTte 
resolvido" o a:ssunto, mas se aquele 1an
çamento alto vái ·S"..l" _ mantido, para 
1947, como se defenderá a situação 
precária da lavoura? 

Sôbre êste aspecto. peço atenção da 
Asseinbléia.7 o Decreto.-Iei baixado pelo 
govêrno, no intuito de proteger a J.S.
voura, veiu agravar a. situação atual 
e futura, pois o Govêmo do Estado, 

vai fazer recair o impôsto também. 
sôbre as benfeitorias .criadas pelo 1a
vrador. 

O Sr. Amaral Peixoto - Poderia 
V. Ex.a informar a que decreto est§. 
se referindo? 

O SR. ROMAO .TúNIOR - Ao 
baixado pelo atual Interventor. 

O Sr. Amaral Peixoio - Penso que 
o decreto a que V. Ex.a alude tem 
mab de lO anos. O govêmo ·do Es
tad\.' do Rio, por decreto de 1933, de
terminou que o lançamento fosse feito 
na base do valor global, autorizando 
a descontar dêsse valor até 15 %, 
como benfeitorias. A !im de !acilitar 
o trabalho da Secretaria de Finanças, 
foi adotada, ·há muitos anos, ~sta 
praxe: sôbre o valor total da proprie
dade, descontar 20 % com base n<> 
im.pôsto territorial. No atual exerci-. 
cio,· a fim de se obterem os recursos 
para atender ao aumento do funcio
nalismo, o govêmo determinou que 
êsses 20% não fossem computados. 
Não há, portanto, cobrança de !m
pôsto sôbre benfeitorias . . Isso está 
praticamente afastado. O lavrador vai 
pagaor impôsto igual ao do ano passa
do, acrescido de 20 % . 

O SR. ROMAO JúNIOR - O que 
se discute aqui é a. nulidade do de
creto. 

O Sr. Amaral Peixoto - Apenas 
desejaria permissão para mais um 
aparte. O impôsto tenitoriai, no Es
tado do Rio, rende 11 milhões de 
cruzeiros; mas, na base do at.ual valor 
da propriedade. deveria render mais 
de 50 milhões: se tomássemos Per
nambuco ~ Santa Catarina eozr..o pa-
drão. · 

O SR. ROMAO JúNIOR - Sus
tentar a valor..zação da pr-op!'iedade 
com a desvalorização da moeda seria 
absurdo. 

O Sr. Amaral Pe:..:r:oto - Mas a 
produção também acompanhou a des
valorização da moeda e, proporcional
mente, o lavr-ador percebe mais. 

O SR. ROM.ã.O J'úNIOR - Se au
mentamos os impostos, temos de di
minuir a produção. 

O Sr. Amaral Peixoto - A · eleva
ção do imp?sto é insignificante em re-
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lação ao aumento que o Govêrno foi 
obr:i.ga.do a fazer nos vencimentos dos 
funcionários. 

O Sr. Ca:rlos Pinto - E' pre-
ciso fique bem · claro: o problema da 
produção não se prende absolutamen
te ao pagamento de impostos. O pro
blema da produção reside na def~sa 
econômica do lavrador, reside na cria
ção do Banco Rural, assunto que já 
me levou à tribuna duas vêzes Ai 
é que está o mal, porque, proporcio
nada a defesa econômica ao lavrador 
- e eu o digo por mim, que também o 
sou - pouco importa ao lavrador 
tenha de pagar dez vêzes mais o i!D
põsto que paga. ~te não tem o. e 
modo algum ligação com a produção. 

O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex. a 

sabe para quem vai grande parte 
da. renda que deveria caber ao pro
dutor? 

Para o intermediário. o impôsto co
brado é insignificante em relação ao 
que gs.nha. o intermediário. Por êste 
lado, v. Ex. a. terá nosso apoio in.;. 
tegral. ·De fato, precisamos defender 
o lavrador, livrando-o dos interme
diários, organiZando cooperath:as, me
lhora·n-do o transporte e proporcionando 
ciefesa ~onómica. 

O SR. ROMAO JUNIOR - Nos 
têrmos da nova lei, os lavradores vão 
pagar o tributo sôbre o resultado de 
suas atividades, p o i s, recaindo nas 
berifeitorias, outra coisa não faz que 
castigar o trabalho. 

Essa incrível conce[.lção de economia 
está prevista no art. 2.0 do Decreto- · 
lei n.0 1. 635, de 4 do corrente mês. 

DiZ o r~f-erido artigo: 

"O Impôsto territorial, cobrado 
de acõrdo com as taxas progres
sivas em v i g o 1', será calculado 
sôbre o valor pelo qual estiver 
inscrita a ·propriedade. " 

Destarte, a incidência. prevista na 
lei, estabelecendo que o impõsto re
cai:'á sôbre o valor total do lança
me<nto, aumentou a tributação para 
êste ano em 20%. 

:este aumento, acrescido de 25%~ que 
foi o estabelecido pela nova taxa do 
impõsto sôbre Vendas e Consignações, 

.. · 

que de 1,40 passou para 2%, terá. 
criaJCio para o lavrador fluminense uma. 
responsabilidade fiscal de 45%. para. 
êste exeroicio . 

A responsabilidade vai ser agravada. 
em 1947, coon o aumento de 300 a. 
400%, resultantes dos ·lançamentos já 
efetuados. Nessa conjuntura. inda
ga-se do Sr. Interventor FederaJ.: a 
capacida.de contribut1va dos lavradores 
poderá suportar mais esta carga? 

'!:: para si tu a ç ã o tão grave que 
~hamamos atenção do · Govêmo Fe
deral. 

O Sr. Presidente da República deve 
~onhecer tão sério problema, adVindo 
do proce:iimento do Govêrno do Es
tado, já que . não foi submetido à sua. 
prévia a utori.zação êsse diploma legal, 
c o n f o r me determina o Decreto-lei 
n. D 1. 202. de 8 de abril de 1939. 

Dizem o~art. 32 e· seu inc:so xvm: -------"TerM> sua vigênciã· ··condicio-
nada à aprovação do Presidente 
da República os decretos-leis que 
<llsp~erem, no ·todo ou em parte, 

Era. onde eu queria chegar: o decre
to é positivamente nulo. 

O Sr. Amaràz Peixoto- Permite V. 
Ex.a um aparte para esclarecer? Pos
so afirmar que êsse impôsto de ven
das mercantis foi aprov~do pelo G?
vêrno Federal, -e nem seria possível 
que o Interventor do Estado. na. Vi
gência da lei 1.202, se abalançasse a. 
modificar êsse impôsto sem :!utortza.
ção do Govêrno da República. 

O SR. ROMAO JúNIOR - Não 
quero .por em dúvida a palavra do nÓ
bre Deputado, mas .não há ato algum 
que me autorize a. pensar dessa ·manei
ra. 

o Sr. Amaral Peixoto - Posso · adi
antar mais a.o nobre or3-dor que, por 
solicitação do Interventor Federal di ... 
rigi-me ao Sr. Ministro da Justiça. 
pedindo a S. Ex.a. acelerasse a aprova .. 
ção do referi<io decreto. 

O SR. ROMAO JúNIOR - Repito o 
q'.le afirmei: não ponho em dúvida 
a declaração de V. Ex. a., mas não pos
suo qualquer documento oficial nesse 
sentido. 
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· O Sr. Amaral Peixoto - O decreto 
deve ter sido publicado no Diário Ofi-
cial do Estado. · 

O SR. ROMAO J'úNIOR - Vpu 
lJrosseguir. 

'"XVIII- Impostos ou taxas de 
qualquer espécie, desde que s~. tra .. 
te de nova tributação ou maj~ 
ração". 

Evidentemente foi moclific31da a inci
-dência que estava estabelecida no Ar
tigo 30 do Decreto n . 0 2. 851, de 11 de 
janeiro de 1933. 

O impôsto territorial é progressivo e 
será calculado sôbre o valor da pro-. 
priedade, com isenção do valor das 
benfeitorias. 

Esclarece o § 1. 0 , dêsse art.: 

"0 valor das benfeitorias, para 
:efeito da isenção do impôsto, é 
cal-culado em 20% do valor da pro

. prieda.de". 

Dêsse modo, a incidência prevista na 
lei do Est31do desde 1933, agora mo
dificada, estabelecendo que o impõsto 
reca1ra sôbre o valor total do lança
.mento, aumentou a tributação em 

' 20%. 

Evi-dentemente, m~>dificada a inci
dência, que passou a atingir as ben
feitorias, foi criada nova tributação 
e, por isso, aquela lei é nula, nos 
têrmos do § 2. 0 do art. 32, do Decreto
lei n'. 0 5.511, por não ter sido subme
tida à prévia aprovação do Sr. Pre
sidtmte da República que, natural
mente. não concordaria em colocar o 
contribuinte fluminense em desigual
dade de condições com os demais Es
tMlos. Releva notar que, recentemen
te, lhe agravaram o i!npôsto sôbre 
Vendas e Consignações, modificando 
sua taxa para 2%, ou sejam mais 25% 
de aumento. 

Fatos dessa natureza não estão su
cedendo só no Estado do Rio, êles se 
reproduzem em algumas unidades da 
Federação. 

O Sr. Amaral Peixoto _;_ Devo ob
servar que, também em outros Estados 
da. mesma zona econômica, entre os 

I 

quais Minas, e Distrito Federal, foi 
feito o aumento. 

O Sr. Toledo Pisa - Posso declarar 
que, em São Paulo, eu pagava, ao 
partir para o exilio, dois mil cruzeiros 
anua~. sôbre a minha fazenda, e ago
ro pago mais de vinte mil, isso quanto 
ao impôsto territorial. 

O Sr. Amaral Peixoto - Se me não 
engano, em São Paulo também foi 
aumentado o impôsto de vendas mer
cantis. 

O SR. ROMAO JúNIOR -Mas um 
êrro não justifica outro. 
~ portanto, necessário que a Co

missão Constitucional também os co
nheça para, em a nova Discriminação 
de Rendas, acautelar os lavradores 
dessas sangrias consecutivas. 

Aliás, como contribuição para êsse 
Capítulo da Constituição tive opor
tunidade de apresentar à. Comissão 
Constitucional as sugestões que passo 
a ler visando fortalecer a receita dos 
Mwlcípios: (Lê) : 

SUGESTÕES APRESENTADAS PELO DEPuTADO 
ROMÃO .TUNIOR, SOARES FILHO E J'OSÉ 

L E O MIL 

Com o intuito de cooperar para a 
adoção de wn sistema de distribui
ção de renda que venha fortalecer o 
Município, sem comprometer as fi
nanças Federais e Estaduais, ofere
ço à douta comissão as seguintes su
gestões: 

I - ~ dificil estabelecer-se a uni
dade de impostos para a União, _os 
Estados e os Mu.."licípios. De fato os 
interêsses fiscais entre a União e os 
demais poderes são de ordem dife
rente e ' abrangem responsabilidades 
irreconciliáveis. Mas, em se tratando 
do poder Estadual e Municipal, ~ada 
impede que êles se entrelacem. 

Unificados os impostos municipais e 
estaduàis (continuando embora a ar
recadação sepárada das taxas de ser
viço). chegar-se-ia a uma economia 
de 20 %. Sendo a arrecadação to
tal do Brasil para os Estados e Muni
cípios de Cr$ 3.599.079.890,00. essa. 
economia atingiria a cêrca de 72 mi
.lhões de cruzeiros. Com. grande par
te dessa economia Pt>der-se-ia refor-
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çar a receita dos. municípios além da 
distribuição equitativa entre os Esta
dos e os Municípios da receita total 
arrecadada.. 

Por outro lado, a União deveria 
abrir mão do impôsto sôbre renda 
das propriedades rurais, para, reforçar 

-~ .receita elos Estados e Municipios. 
Isto fortaleceria, como ê natural, o · 

erário municipal, pelo aumento de 
sua cota na partilha acima mencio
nada.. 

n - Caso a Comissão hão se in
cline à aceitação da. sugestão acima. 
poderia, atribuir aos Municípios além 
dos atuais. os seguintes impostos e 
taxas. 

a) totalidade do impôsto de indús
tria e profissões; 

b) taxa de turismo; 
c) impôsto sôbre a renda das pro

priedades rurais, arrecadado atual-
mente pela União. · ., 

d) territorial rural. . 
· m - Igualmente, torna-se neces

sário coibir o abusó verificado em 
vários Estados. que exigem para 
custeio de· serviços de sua comnetên
cia contribuições dos Municípios· que 
chegam em alguns casos a 20 %. 
IV- Finalmente a União arrecada 

em alguns Municípios, quantia cor
.respond~nte até 15 vezes o valor da 
arrecadação Municipal. -
. Exemplo: O Município de Petrópo

. liS, em que .a. União arrecada cêrca de 
36 .mill:lões de cruzeiros e o MUDicí
pio apenas 10 milhões. 

O Município de São Goncalo em 
que a União arrecada 59.397:873,60 e 
o Município apenas 3. 714. 75o,oo: 

Assim também os Mu.nicfpios de 
Vassouras, Barra · Mansa, Friburgo, 
et<:. , todos no Estado do Rio de Ja
nell'o. 

~ necessàrio UIJ:l.a. proVidência que 
ou obrig:ze .a União a corresponder 
nos Mum~íp1os respectivos com aJ
~s ~erVIços d~ utilidade local, ou 
atribwr wna pez:centagem do que 
arrecada nos referidos Municípios pa
.ra refõrço de suas receitas 

Rio, 23 de março_ de 1946: 

A novà. discriminação Canstitucio~ 
nail ca.be,. ~o~o · se observa, grn.nde 
responsab~dade. Aliás, esta res:po.nsa.-

bilidade está encarecida. no Artigo que: 
aca.ba.mos de lêr, no Correio da Ma-· 
nhã de 1-0 último, e de autoria do Sr. 
Temistocles Vilaçar, técnico de 1nvul
ga.r competência, demonstrada. em inú
meros tra:ba.lb.os publicados. 

Diz aquêle estudioso do a.s:stlD.to: 
Cê): 

'A DIS'l'RIBUIÇÃO DE RENDAS E OS FlJTUROS' 
CÓDIGOS TRIBUTÁRIOS 

Na. · elaborz.~ão cons-titucion:al, o. 
maior, o mais relevante assunto dos. · 
q.ue !oram distrlbuidos à su~omis
sões~ evidentemente, pertence áquela 
que vai estu<iar a. nossa di~_a.ção· _ 
de relldas. 

TãO relevante tem sido êste proble
ma. que, das outras vezes, ao estuda
rem-no as vãrias comissões, sugeriram. 
umas que se con-cedesse prazo para sua 
ap!'esentação; outras que se autorizas-· 
s-e o Senado a, dentro de . dois anos, 
de acõrdo com técnicos e intel'essados,. · 
p.ropôr, em fõrm:a--de-em.enda. ccmstitu
cional, a formula mais juSta 'Cie promo;;. · 
vê-la entre os três poderes tributanteS. 

Infelizmente, a primei1'a sugestão,. . 
subscrita por juristas de grande no
meada, na ocasi~o. não conseguiu quo-. 
rum. A segunda, porém. obteve o bene--· 
plãcito \da Assembléia. como se vê das 
disposições transitórias da. canstitui
ção de 1934 . 

Dizem;. o art. 8. o e· seu pa.rá.gra.:f<> 
úxdco: . · 

"Art. 8~0 - O Senado Federal, com 
a colaboração dos MiniStérios, esPeci
almente o da Fazenda. elaborará ·um 
ante-Projeto de emend~ constitucional 
àos dispooitivos· co:ncernentes à divi-

. são ,das tendas, o qual será a.plicado 
pa.ra a respeito representarem, dentro 
de seis mes!:'s, os poderes estaduais, as. 
a.ss·ociações de profission.aàs e os càn-
tribuintes em geral. · 

Parã.gra.fo único - O a.nte-projeto,. 
definitivamente elaborado no ?ra.zo de· 
2 anos, servirá. de base para. ·a emenda 
ser feita, observando-se, num e noutro 
caso, excepcionalmente, o processo no 
artigo 178, § 1. ou • · 

Entretanto. não !ora.m atendidas es
~ determi.n.ações e o pais continuou 
a reger-se por uma. distribuição de 
l'elldas cheia. de vicias e imperfeições~ 
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res;ponsâ'Vel maior por ·esta. balbúrdia. 
fiila.nceira que 2-SSistimos e cujos ma
les dispensam técnicos para a'Pontá-
1cs porque, abrangendo o campo tri
butário do pais, ~'tão sendo sentidos · 
por todos. 

comerindo-se impostos de âmbito 
nacional aos poderes regionais e im
postos de conceituação local aos pode
res !ederais, promoveu-se uma verda
dei!'a .corrida de pcderes tributaJltes, 
cada qúa.l querendo maiores proventos, 

. desvirtuando incidências e criando exi
gências absurdas, sem se interessarem 
pel-os resultadoo maléficos que se ex
pressassem na economia coletiva. 

A União, os Estados e os Municípios 
tumultuando a 'Vida econômica do 
país C()IIl seus pxocessos confusos de 
regulamentação, poderiam cons·eg;uir 
renda mais vultosa. sem produzirem 
tantos maléficios, se outra ordem des
sem aos seus serviços fiscais. Na es
t<mtean.te e desordenada legislação por 
êles baixada, obrigam o contribuinte 
a. dispensa.r grandes somas e perda de 
tempo imenso no CUllllprimento de suas 
leis, sem qualquer aproveitamento para 

· os cofres públicos. 
Estes males e outros decorrentes são 

frutos de uma péssima discriminação 
. e, por isso, entendemos . que a respon
sabilida.d.e da comissão, incumbida dos 
estudos, é tl"emenda. e. não deve ser 
feito seu trabalho em curto prazo. 

Como ponto de partida., para uma. 
conclusão lógica e equânime necessário 
$e toma. dispensar, preliminarmente, 
tôda. a nomenclatura. tribut~ exis
tente. 

A Comissão, a.o iniciar seus estudos., 
não deve conhece:- impostos de consu
mo, de renda, de indústrias e praf.is
sões, de transmissão, de licença e ne
nhum outro. Despreze tôdas essas for
mas de ~o-ra.vações, procurando apenas 
saber ·os quantitativos por elas obtidos 
para efeito de estatística que controle 
a futura divisãc das fontes de renda. 
Conhecid<>S êsses quantitativos. x:efe
rentes a todoo os tributos atualmente 
existentes, deve iniciar estudos no 
sentido de: 
· a) gru:1>a.r as atividades sooiais de 
modo a conhecer a matéria. imponivel: 

b) mar as incidências para. êsses 

.grupos pol" esfera de ação dos va.nos 
~eres trlbuta.ntes, de s.côrdo com a. 
capacidade contributiva, separa-ndo as 
incidências de âmbito nacional e ~ 
regionais; 

c) ter presentes as leis de ·eficácia, 
suficiência, capacidade e uniformida
de e, ainda, os fenômenos de repercus
são e translação; 

d) respeitar, qua.nto possível, os 
pri..ncípios de unidade tributária. 

Depois de minucioso estudo e conhe
cimento dêsses elementos, poderá, des
de logo, iniciar a distribuição das com
petências fiscais aos três po4eres tri
butantes, sem sugerir nom€s para as 
agxavações, porque estas serão estu
dadas e dosadas na feitma dos Có
digos Tributários respectivos. De ou
tro modo, com a preocupáção de aten
der aos entrechoques de interêsses en
tre os três poderes, propondo trocas de 
tributos ou sua eliminação, ·evidente
mente, a Comissão nada conseguirá de 
justo, perfeito e duradouro. Necessita .. 
se é de .distribuir os. campos de inci
dências, desprezando as expressões no
minativas dos gravames. 

Com a adoção de se determinar no
minalmente as espécies· tributârias aos 
vários poderes tributantes, como vem 
fazendo a Carta Magna, nunca o Bra
sil conseguirá obter o Código Tributá
rio d"e que aecessita para. ordenar seu. 
sistema em bases justas e eco.nõmicas, 
porque êste depende de uma distribui
ção perfeita. de encargos. - T.ous-
TOCLEs JARDIM VILLAÇ/.n. 

Aproveitando a oportunidade, sugiro 
também à Comissão · ser indispensá
vel que a lei esclareça que o impõsto· 
sôbre diversões públicas atiD.ge ao fun
cionamento dos cassinos. O impôsto 
sôbre diversões, que é o impôsto que 
Quitandil.lha. paga sôbr~ a ~"'Ploração 
de jôgo, foi sempre, em tôdas as 

. Constituições, um impôsto municipal, 
em tôdas as Constituições, repito, in
clusive na chamacia carta. de 37, que 
no seu art. 38, § n:r, repetiu a discri
minação tributária do § 2.0 do art. 13 
da Const. de 34. Acresce ainda que a. 
lei Orgânica das Municipalidades, Lei 
44, dispõe no art. 70 "é de exclusiva. 
competência dos .Municípios, decretar 
e arrecadar impostos sôbre jogos,· es-
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espetáculos, e diversões públicas, in
-clusive cassinos. 

No entanto Quitandinha ~o rende 
um tOstão ao Município de Petrópo
lis. E queixam-se com razão os seus 
hóspedes e frequentadores que, ao dei-

, xarem aquêle ambiente de luxo e re
-quinte, tenham de entrar em Petró
polis aos solavancos, através duma 
viela estrita e mal pavimentada. 

O Sr. CaTlos P.in:to - V. Ex. a. se 
queixa ciisso? 

O SR. ROMAO JUNIOR- Não me 
queixo: apenas lamento que Quitan
dinha. não pague um tostão de im
:pôsto. 
. O Sr. Carlos Pinto - V. Ex.a é 
quem men<Js se pode queixar das rea
lizações em Petrópolis, J.,.orque foi mui
to beneficiado, pois o valor de suas 
propriedades ficou multiplicado por 
"Vinte . 

O Sr. Amaral Peixoto - Estou de 
acôrdo, quanto à taxa: acho que, pelo 
xnenos, cinqüenta per cento devem 
caber ao município. 

O SR. RC.MAO .TONICR - Aliás, 
já conhecia o pensame!lto de V. Ex.a. 
nesse particular. · · 

Tudo que Quitandinha paga é :ile
galmente arr~dado pelo Estado. E 
pergunto eu: porque não coÍlstruiram 
Quitandinha em outro lugar? Por
que Quitandinha · foi construída em 
Petrópolis? Porque Petrópolis fica per
to do Rio, porque Petrópolis tem bom 
clima, porque é um entroncamento 
:roãoviário de cômodo alcance, porque 
é q. cidade elegante do verão oficial, 
porque dispõe de uma esplendida es
trada de concreto e de possibilidades 
.agrícolas e indústrias inestima:veis, 
porque Petrópolis, emfim está cada vez 
m~.is perto do Rio - com a · var'..a!lte. 
com a espectativa da eletrificação da 
Leopoldina, com 2. promesza do trem 
aéreo.· 

Mas se é Petrópolis que oferece a 
Quitandinha as condições m~ológicas 
ideais, porque Quitandinha não há 
de pagar impostos a Petrópolis? 

O Sr. Amaral Peixoto - Aliás, paga. 
Trata-se de zona urbana. que pagava, 
talvez, dez mil cruzeiros por a:no ao 
Estado, de impõsto te.."Titori&.l e~ se - , , 
no.o me engano, contribui, agora, com 

trezentos mil cruzeiros para a Pre
feitura. E, quando se tiver construido 
em todos os lotes, V. Ex. a verá que 
Quita.ndinha pagará mais do que atual
mente contribui, tôda a cidade de Pe-
trópolis. -

O SR. RO:MAO JUNIOR- Será, 
então, um produto a auferir-se depois 
do desenvolvimento dr bairro; por 
enquanto, Quitandi!L."'la está auferin
do lucros sem nada entregar a Pe
trópolis. 

Dirão que. Quitandinha deu à ci
dacie um magnífico hotel. Realmente 
Quitandinha, cpmo hotel, será uma 
grande coisa para Petrópolis. Mas \> 

serâ também para sens emprEsários, 
pois não me parece que por orazer e 
altruísmo ninguém se dedique a um 
comércio hoteleiro deficitário. 

O que sei é que Petrópolis, o cen
tro de Petrópolis, a P..etrópolis social 
está sem hotéis. O que sei é que a Ci
da.de Imperial, a Cidade das Hortências 
a capital diploonática do Brasil -
ced-eu o Insro--à.--cida~e da jogatina. 

Q Sr. Carlos Pinto ~- :Nãõ-sou as- - ·
sim tão contra. o jôgo. 

O SR. ROMAO JúNIOR - Tam
.bém ião sou. 

O Sr. Carlos Pinto - Devo declarar 
a V. Ex. a que podem ser no Brasil 
transformadas tôdas as casas em cen
tros de jôgo, que não entrarei em ne
nhuma delas, da mesma forma pOT que 
não bebo e não tenho outros ví.cios. 

O SR. ROMAO JúNIOR. - Tam
bém ns.Q estou combatente o jôgo. 

O .Sr. Carlos Pinto - V. Ex.• diz 
que êle deve aca·bar, por ser preju-
dicial. · 

· O SR. ROMAO JúNIOR - Não 
pretendo acabar com o jôgo; desejo 
apenas que Quita.ndinha pague algu
ma coisa a Petrópolis. Não condenei 
prõpriamente o jôgo. 

O Sr. Toledo Piza - . Deve con
d~nar, porque o jôgo é um vicie, uma. 
imoralidade. Nem tôdas as pessoas 
são como o ilustre Representante Se- · 
nhor Carlos Pinto, que não sofre a 
tentação. 

· O SR. ROM..êiO -J""'úNIOR - Pes
soalmente sou contra o jôgo, mas não 
me animei a combater Quit:mdi!lha. 
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Ora, em Monteca,rlo, os habitantes 
não pao-am impostos, porque a rolet.a 
pagã p~r êles, e em Petrópolis anda
mos escorchados pelos impostos. sem 
que êstes impostos sirvam para tapar 
os buracos de nossas nlaS, pôr 
So"Ua em nossas torneiras, acender luz o 
melhor em nossas lâmpadas, desen-
volver o .problema do nosso transpor
te da nossa moradia e da nossa ali
m~ntação, ou sanear .a cidade ·aris
toc:ática que não tem esgotos. <Mui
to bem; Palmas). 

<Durante o discntrso do Sr. Ro
mã.o Júnior, assume a presidên
cia, o Sr. Berto Ccrndé, 2.0 Vice-

Presidente . · 

O SR. PRESIDENTE - Tem a. 
palavra o Sr. Osva1do Pacheco. 

O SR. OSVALDO PACHECO <•) 
Senhor Presidente, vim à tribuna para 
falar sôbre o requerimento n.0 92, per
tinente à nomeação de cinco Repre
sentantes que deverão apresentar su
gestões, nos têrmos do ante-projeto 
relativo à construção da casa po
pular. 

o Decreto não focaliza problema 
novo; ao contrário, é bastante conhe
cido, principalmente por parte do 
proletariado. 

Nossa bancada está de acôrdo em 
que se nomeie a Comissão, mas quer 
salientar que o ante-projeto não vem, 
e maneira alguma, satisfazer às as
pira-ções dos trabalhadores, não só 
porque a prática já o demonstrou, 
n...as também porque, tendo compa
recido a duas reuniões patrocinadas 
pelos previdencialistas do Distrito Fe
deral, onde se encontravam técni
cos na matéria. como · os Srs. Lira 

. Madeira, Geraldo Faria Batista, Se- . 
verino Montenegro, Paulo Cantanhede 
e Hélio Brandão, atuários de Institu
tos, d~Ies ouvimos a. declaração de que 
a casa própria está ·dependend<l de 
salário adequa.q.o, que permita aos 
trabalhadores atender às prestações 
exigidas pelos contra tos. 

Sr. Presidente, desejo acentuar 
bem - que, para fazer face a essas 
prestações, seria necessário um au-

(• > Não f <li revisto pelo orador. 

meri.to geral de salários, no mfnjmo .. 
do triplo do que atualmente perce

- be o proletariado em geral. 
Tive oportunidade de verüicar, 

pelo cálculo, que na 9aneira da Casa 
Própria dos Portuários de Santos, os 
associados, inscritos no plano para 
obtenção . de residência própria. fi-cam 
sujeitos à mensalidade de 570 cruzei
ros. Aí está uma das provas do que 
afirmei. 

Ora, Sr. Presidente, a maioria do 
proletariado brasileiro ganha., em 
média. 500 a 600. cruzeiros mensais. 
Pergunto: como poderá pagar 560 
cruzeiros mensais pela casa própria? 

Concordamos em que sejam cons
truídas as ·casas, mesmo porque é, de 
fato, obrigação dos institutos de pre
vidência, pois em. muitos dêles foi 
criada essa Carteira e já foram ta:m
bém recebidas as contribuições das 
três partes - empregados, emprega
dores e União. 

o Sr. Rui Santos - Aliás, pouco 
fizeram atê agora, nesse sentido. 

O SR. OSVALDO l?ACHECO 
Agradeço a V. Ex .. ~~. o aparte, porque 
é uma verdad-e o que afirma. 

~ necessârio construir as casas, 
porque a ve:tba disponível compreende 
a contribuição do trabalhador. ~sse 
dinheiro, portanto, não pode ser apli
cado noutras nnalidaiSes. como al
guns Srs. Constituintes sugeriram, 
em apart~s a discursos aqui proferi
dos quando se\. ventilou o problema 
agrário. :€ste, na verdade, P. um elos 
assuntos primordiais para a nossa 
economia; mas nada ter.a a ver com 
a questão da casa própria. 

o Sr. Campos Vergal- Penso que 
o problema agrário tem muita rela
ção com o tla casa própria. visto que 

. é necessário não criar novos cham.a
rizes para as populações rurais. 

Promovidas novas facilidades para. 
os habitantes das cidades, tais faci
lidades atraem elementos do campo. 
O projeto é . felicíssimo. sendo porê.zn, 
necessário que se elabore, simultânea
mente, novo projeto capaz de fa'\'o
recer as populações rurais, de modo 
a fixar o homem à terra e até ~e-



es.::nbiar pam o campo aqueles ele
mentos que não se adaptam à cidade. 

O SR. OSVALDO PACHECO 
Áplaudo o interêsse que V. Ex. a tem 
demonstrado no sentido de resolver 
o problema agrãrio, e a nossa ban
cada jâ. apresentou sugestões. Digo 
a V. Ex.a que o problema do campo. 
a nosso ver, reclama providências 
urgentes, das quais, a mais impor
tante é a distribuição de terras aos 
camponeses. ~ preciso compreender 
que. enquanto os camponeses conti
nuarem nesse regime semi-feudal -
isto é, firmando contra tos lesivos, 
conforme já tive oportunidade de de
monstrar desta. tribuna, sem o direito 
de plantar, sem facilidades propor
cionadas pelo Govêrno, tais como: 
ferramentas, sementes e fertilizantes 
para o plantio livre de suas . terras 
- é impossível resolver o problema 
agrícola.. ' 

O Sr. Rui Santos - O problema 
da casa própria é, inegàvelmente, 
problema mais do trabalhador das 
grandes cidades. 

O SR. OSVALDO PACHECO -
Perfeitamente. Quando se tratar da. 
habitação dos camponeses, estámos de 
pleno acõrdo em que sejam também 
construídaS casas para. os trabalhado
res agrícolas. 

Quero acentuar, entretanto, que o 
anteprojeto está definido: trata-se de 
transferir êsse capital para uma nova 
autarquia, qu~ será a intermediária 
para negociar com o dinheiro dos tra
balha.ctores. 
~ mistér compreender-se os Institu

tos já possuem essa carteira e se 
acham capacitados para contribuir di
retamente, a · fim de que as casas se
jam constnúdas por engenheiros des
sas entidades de pe:rvidência.. Perten
cendr a um dêsses Institutos, tenho 
conbet::imento da. existência. dêsses té
cnicos; portanto, não há necessidade 
do intermédiá.rio, mesmo porque o 
Instituto teria de lhes pagar 8 % per
centagem esta. que iria recair fatal
mente sôbre o trabalha.<ior. 

O ST. Campos Verça.Z- Dessa for· 
ma seria uma. grande economia para 
os cofres do Estado,' pois o programa 
seria rea.liza.do por intermédio das 

Caixàs de Aposentadoria. e Pensões, 
que possuam departamento especta.liZa
dos sôbre o assunto. 

O SR. OSVALDO PACHECO -
Quero esclarecer a V. Ex. a que se 
t!."ata de verba cujo destino ooo · 
pode ser outro. 

A finalidade é beneficiar o traba
lhador, o proletário, que vive numa. 
.situação de fome, de miséria, morando 
em porões insalubres. Conheço famí
lias de oito e dez pessoas que se en
contram nesta situação. Embora a 
quantia não dê para satisfazer a to-

. dos os trabalhadores, mesmo ass~ 
não é justo seja aplicada. em outros 
problemas, embora mereçam -êles o 
nosso interêsse. · 

Sr. Presidente, para. deftmr bem a. 
opinião de nossa bancada, 'devo de
clarar que estamos p.e . pleno ncôrdv 
em que os Institutos construam casas 
para os trabalhadores, dentro de suas 
possibilidades. .Entretanto, não nos 
conform.am<:)s-..eon;, __ o dizer-se que se
rão construídas casas- para cem mil 
famílias, porque seria. querer continuar· 
com a demagogia do Estado Novo. 
(Muito bem.) 

Hoje, graças às conquistas democrá
ticas, graças aos esforços e ao . san[Ue 
derramado pela fôr~ expedicionária 
brasileira, temos uma Assembléia. 
Constituinte onde podemos desfazer 
essas demagogias, sobretudo quando 
reapareceDl para en1bair o tr-aba
lhador. 

É sabido que o proletariado, de Dla
neira. nenhuma, está em condições de 
possuir casa própria. E se algum me
nos esclarecido sôbre o assunto insis
tir em obtê-la, de a.côrdo com o plano 
traçado, é certo de .que irá. contribuir, 
ainda mais, para. a debilitação de sua 
família, pois terá de tirar do mise
rável salário ainda essa importância. 
de vez gue· êsse salário não dá sequer 
para a alimentação. Será, pois, uma 
ilusão; terá a casa. própria, é verdade, 
mas morrerá de fome. 

O Sr. Rui Sanros - Mesmo que o 
salário fôsse triplic;i.do, Dão resolveria. 
o problema, porque o seu aumento 
seria seguido do encarecimento da. 
vida. 
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·o SR. OSVALDO PACHECO 
'DiZ bem V. Ex.a Mesmo que não 
houvesse inflação, ainda assim as 
prestações não correspondiam ao qu~ 
·O trabalhador poderia pagar, a fim de 
ter um padrão de vida melhor. 

Sr. Presidente, a construção da 
·casa do pobre é possivel, porque j1i. 
foi feita a declaração de que há 5 
.milhões de cruzeiros a isso destinados 
havendo, assim, certa obrigação por 
parte dos Institutos de levarem a 
efeito tal empreendimento. 

Não pode haver melhor aplicação. 
melhor garantia para o capital - pois 

--o proletariado, a União e os empre
ga-dores contribuem - do que a cons
trução de casas populares, para serem 
alugadas aos trabalhadores, ficando 
elas pertencen·do aos mesmo Instituto. 

O Sr. Gregoiio Be~erra -Devo in
formar ao ilustre ora-dor que, no Rio 
Grande do Norte, o Instituto da Estiva 
construiu uma vila para os trabalha
dores; mas os estivadores não as ocu
.pam · porque não puderam paga:- os 
.alugueres. 

O SR. OSVALDO PACHECO 
Agr31deço o aparte no nobre colega . 
.Já tive oportunidade de declaraT, aqui, 
também, em aparte, que, em Santos. 
-o IAPETC construiu 86 casas, nas 
quais não puderam residir os trabalha
dores do Instituto de P ... posentadorla e 
Pensões dos Empregados em Trans
portes e Cargas, por não poderem pa
gar o aluguel de trezentos e tantos 
-crureiros. Não tenho o intuito de fazer 
demagogia . E', porem, a realidade, 
tanto que o Presidente do Institut<i 
acabou alugando as casas a verani;:3tas 
-e a banhistas . 

O que, entretanto, é mais lamen
tável é que na construção de tais 
casas ioi aplicada uma parte da· con
tribuição dos trabalhadores, e êstes 
es;tão morando, ali, em porões infectas. 

O Sr. Campos Vergal - O êrro está. 
em que os Institutos dão a impressão 
de estarem fazendo negócio, quanodo 
o plano que se traçou deve ter por 
objetivo favorecer a situação dos tra
balhadores, dando-lhes assistência per
:nanente. Em assim sendo, não deve
ria ex-ceder de 10%, sôbre o salário. 
a contribuição para pagamento das 
-casas. Nessa base, todos poderiam re-

sidir e permanecer cômodamente, sem 
ccrrer o perigo de, mais tarde, virem 
a sofrer quaisquer privações. 

O SR. OSVALDO PACHECO 
A tese do nobre· e<>lega seria boa se 
c cidadão pudesse viver duzentos anos, 
porque a co·nstrução, atualmente, de 
uma casa humil-de orça, talvez, por 
cem mil cruzeiros; só o terreno custa 
vinte, trinta e quarenta mil cruzeiros, 
nos bairros. Acredito, assi·m, que, para 
uma prestação de 10%, era necessário 
que o cidadão vivesse duzentcs anos. 
A única maneira, portanto, de ser re
solvido o problema - solução que nós 
d3. bancaüa comunista consider~mos 
viável - é o pagamento da pres~ação, 
como a1uguel, de 10% sobre o salário. 
E' claro que as casas não vão servir 
à totalidade dos associadÕs dos Ins
titutos porque êste não têm verba su
ficiente para tanto . 

O Sr. Campos Vergal - O assunto 
é pol' demais interessante. Há critérios 
para selecicnar o grande número àe 
candidatos: em primeiro lugar · seria 
um o da prole numerosa; em segundo, 
o da. idade do candi-dato. 

O SR. OSVALDO PACHECO -
Pe:rfeitamente. Aliás, ia também refe
rir-me a essa sugestão, lembrando que 
se adotasse como norma ·de seleção, a 
PI<:le nun.erosa e a preferência aos 
associados que já se en-contrassem em 
idad~ avançada. ~ muito justo que 
êsses associados, mesmo por urna ques
tão humanitária, que vêm contriuuin
do por maior número de anos par~ o 
1r.stituto, tenham primazia na inscri
ção para a "casa popular" . 

O Sr. Campos Verg(ll- E nem po
dem mais contribuir fisicamente como 
quando moços. 

O SR. OSVALDO PACHECO --:
Convém observar, nessa questão, que 
o operário, para perfazer um salário 
de oitocentos cruz~iros mensais, l;em 
de trabalhar todos os dias de 14 a 20 
horas. Muitas vêzes se diz que há 
9peráriõs que ganham de mil a mll e 
quinhentos cruzeiros; mas, na reali
dade. o salário diário do proletariado 
é, em regra. de vinte a trinta cruzei
ros perfazendo a média de 25 dias de 
trabalho, de oito horas, alcançarão 
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apenas cêrca de seiscentos cruzeiros 
de salário mensal. com a modalidade 
que foi criada, de extraordinários, ain
da são iludidos os trabaillador!:s, ~ e 
no particular dos extraordinários te
nho a experiência dos portuários de 
Santos; êles ganham vinte e quatro 
cruzeiros; fazem ~ salário de mil e 
tantos cruzeiros na realidade, como 
"doqueiros", como co:;tum.amos cha
mar. Há doqueiros que trabalham 
duzentas e tantas horas . Quando, po
rém, um dêsses cidadãos est á '!Om 
quarenta anos de idade aparenta na 
sua fisionomia um homem de se ten
ta. E isto porque estã o esgotados com 
os trabalhos excessivos. A Companhia 
Docas de Santos, que teve, no ano 
passado, trinta mi1.'lões àe cruzeiros 
àe lucro, II13.ntém essa norma de tra
bslh9 porque coin isto ela muito ga
nha. Se os trabalhadores só tivessem 
de trabalhar oito horas, a companhi2. 
teria de pagar um salário compensa
dor e d e dar mais trabalho para ou
tros que estivessem .desempregado;;: 
ainda mais; pagar. a todos os traba
lhador,es que viessem substituir. a fa
lha daquelas horas extraordinárias. 
Portanto, para ilustrar a questão do 
esforço dos mais novos quero esclare
cer que, até então, os trabalhadores, 
em .sua maioria, só conseguiam l!om
prar arroz e feijão com o dispendb 
do triplo de esfôrço das horas nor
mais. 

riado acredita nessas cantilenas sem. 
nenhum valor. 

As leis trabalhistas fixam oito ho
ras; mas na realidade, porém. não .:;ão 
oito horas. pois os trabalhadores se 
vêem obrigados, devido a salários bai
xo, a p:-oduzir em. 16 ou 24 horas, com.:> 
eu mesmo tive de trabalhar, no ~á.is 
de Santos, como estivador. 

O Sr. João Amazonas - Essa 1ei · 
demagóóica da "casa popular', é uma 
maneira de querer reconquistar o 
prestígio no m~io dos trs.l:)alhadores. 
bàstante afetado com a decretação da· 
regulamentação do direito de ~re·1e, 
da prorrogação dos mandatos das di
retorias de sindicatos .... outras me
didas que têm incompatibilizado oa 
trabalhadores com o Govêrno. Essa 
demagogia da "casa popular, é um 
processo de acenar com causas para 
o futuro, a fim de ver se o prolet.a.-

O SR. OSVALDO PACHECO . -
Agradeço o aparte de V. Ex.a e~ a pro-' 
veitando a observação nêle contida, 
desejo advertir, desta. tribuna,. ao Ge
neral Eurico Gaspar Dutra, para que 
olhe mais· de p~rto as autoridades, que 
o estão incompatibilizando com o 
povo, com o proletariado. 

Tive oportunidade de estar em pre
sença. do Presidente da Comissão d ~ 
Marinha Mercante, Sr. Amaral Pei
xoto. Naquela ocasião, disseram-me
os companheiros que era intere.ssa .. lLe 

não fõsse eu apresentado na q~Iaii
dade de Deputado do Partido Comu
nista, porque S. Ex.a , como um 1.os 
dirigentes do P. S. D . • demoustrn"Ta- -
ser anti-comunista. 

Concordei com os coleg~s em não 
a:par; cer cóm o mandato que m~ foi 
dado, mas como simples trabalha·ior 
- e isso me enche de muito orguihJ. 
porque sou, de fato, estivador e .~ven

tualmente tenho·, hoje. a honra de :; .~r. 
nesta Casa, um--rep-resentante elr:-~ to· 
pelo proletariado de Santos. · 
Receb-~u-me S . Ex.8 , dirigindo-me 

palav.ras que não quero aqui rei)~tlr 
textualmente. porque, como dec.~ret 
em sua própria presença, tais z)ala
vras só poderiam ser pronuncia.Jas 
por motivo de ·grande nervosismo e 
nós, trabalhadores, não tin-llamos cul-

. pa de S. E.~.ll estar nervoso, no mc.
mento. Respondeu-nos que oão querja 
mais discussões: que o ca.so estava re
solvido; ·que éramos por dema1s exi
gentes: se quisessemos discutir. t'l)3-
senaos para fora; que estávan1os aco
bertados pela banãeira russa, atitn-· 
tados, enfim, pelos soviéticos. 
· Ora, Sr. Presidente. não declarei 

ao Presidente da Comissão de Mari
nha Mercante que era um Deputado· 
do Partido Comunista ou um comu
nista; falei-lhe apenas como repre
sentante da minha classe, junto aos. 
demais membros da Comissão, e S . 
Ex.a saiu-se com êsses insultos ao 
p'roletaiiado de Santos e do Brasil. 

O Sr. Joãc Amazonas - Insultos._ 
também, à Assembléia Constituinte. 
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O Sr. Jorge Amado - A um pro
letariado glorioso. como o de San-
tos. · 

O SR. OSVALDO PACHECO 
Quero acentuar, Sr. Presidente, que, 
como estivador, considero o ocorrid.ü 
um insulto ao proletariado, não só de 
Santos como de todo o Brasil. 
. Lembro-me bem, Sr. Presidente, dos 

àias amargos .em que não só nós, os 
estivadores, mas todos os trabal."'lado
res do Brasil, passamos na época da 
guerra. 

Então, as agências de navegação 
prevaleceram-se, contra nós, do fa
migerado decreto n .0 ~.032 . 

O SR. PRESIDENTE - Informo 
a o nobre orador que o tempo está 
a findar. 

O SR. OSVALDO PACHECO 
Como o tempo é exi:;uo, quero, como 
simples ilustração, informar aos Srs. 
Representantes que se ganhava, já 
em 1935, pelo descarregamento de 
uma tonelada de carvão, quatro cru
zeiros no dia e seis à noite. Essa medida 
imposta arbitràriamente, sem consul
ta ao proletariado, veio reduzir-nos 
de seis cruzeiros para oitenta cen
tavos. Ora, Sr. Presidente, o patrlo
tismo dos estivadores de Santos, o 
mesmo dos trabalhadores de tôdo a 
Brasil, levou-os a, naquela época, não 
f~erem greve, compreedendo a si
tuação que atravessava o pais, o povo 
de todo mundo, frente ao seu inimigo 
comum, empenhado eiC esmagar o na .. 

/ m-fascismo. 

Contrubuimos, Sr. Presidente, com 
o nosso esfôrço de produção, traba
lhando por salários de fome, chegatl
do, até, à. situação de ver os filhos 
ficarem tuberculosos. por · inanição. 

Isto não é demagogia: é uma reali
d:uie! Lutã.mos daquela maneira p~ 

. esmagar o nazi-fascismo, e, hoje, 
p-aças, também, à contribuição da 
F. E. B., nos vemos vitoriosos, ve
mos a. vitória do esfôrço do prole
tariado, que compreendeu ser, naquela 
época, mais neces3ário combater o 
fascismo que nos lembrarmos de nos
sos lares. · 

Assim, Sr. Presidente, o prole
tariado de Salitos e de todo o Brasil 

.I • • • • • • . ~ • • • -

.- deixa aqui, por meu intermédio, o seu· 
protesto contra essas autoridades que 
estão, realmente, em contradição com 
as declarações do General Eurico Gas
par Dutra no dia de sua posse; em 
contradição, Senhores, porque o Ge
neral Eurico Gaspar Dutra declara
ra que queria governar com todos os 
partidos, e, portanto~ com todos os 
brasileiros. 

Não desejo estender-me por mais 
tempo sôbre o assunto, Sr. Presidente, 
mas deixarei aqui demonstrado que 
a construção da casa própria é mais 
uma demagogia. como salientou o 
nobre colega Sr. João Amazonas, com 
que se pretendem encobrir medidas rea 

·Cionárias, fazendo com que os pro
letários se esqueçam da ação arbitrá
ria já posta em prática pelo Govêmo 
do General Eurico Dutra. tais sejam 
os decretos contra o direito de gre
ve, os espancamentos, pela policia 
da Sr. Oliveira Sobrinho, de prole
tários de São P::tulo e Santo André, a 
prisão de trabalhadores de Santos, por 
se haverem· recusado a trabalhar nos 
navios de Franco. Essa demagogia 
1~ão iludirá, absolutamente, o prole
tariado, Porque. êle já está. bem es
clarecido. 

Reafirmando a opinião de nossa 
bancada. a nossa · linha política, faço 
esta crítica para que S. Ex.n. o Presi-

. dente da República compreenda que, 
se o nosso Partido está. disposto a 
apoiar tôdas as c:;uas medidas pro~es
sistas, todos os seus atos patrióti
cos, é também necessário que S. Ex. a. 
olhe mais de perto para êsses exces
sos contra o proletariado. dos quais . 
só podem resultar dificuldades maio
res para, a solução dos problemas S1l· 
jeitos ao exame e solução desta Casa. 

O Sr. Osvaldo Lima - V. Ex. a se 
opõe à construc;ão da casa própria 
para o trabalhador ? 

O SR. OSVALDO PACHECO -' Já 
d e i x e i consignado que estamos 
de · pleno acôrdo com a constru
ção da casa própria, mesmo porque 
a verba existente deve beneficiar os 
associados dos Institutos e nunca. po
deria encontrar melllor aplicação do 
que essa. Não con:cordamos é em que 
se pretenda enganar o proletariado, 



acenando-lhe com o lar p r 6 p r 1 o. 
quando, na realida<ie, as casas vão 
servir a banhistas. como se tem feito 
em Santos, enquanto os trabs.lhadores 
res~e~ em porões tnrectos. 

O Sr. Osvaldo Lima - V. Ex.a po
deria esperar que isso acontecesse, an-
tes de se manifestar. , 

O SR. OSVALDO PACHECO -
N.ão há necess!dM!.~ de se esperar por 
mais tempo, pois já demonstrei que o 
proletariado não pode pagar as presta
ções na base estabelecida. 

O "Sr. Osvaldo Lima -V. Ex.a não 
concorda em que prever é sem~re 
perigoso? 

O SR. OSVALDO PACHECO -
V. Ex. a está · eng::ma.do. 

O SR. PRESIDENTE - Advirto o 
nobre o r a do r de que a ·hora está 
esgotada. 

O Sr. Eusébio Rocha- Pode haver 
êrro de previsão; mas estabeleçamos 
desde já o prmcípio de que a dems
gogia conduz a conclusões ; apressadas 
e desarrazoadas. Tenho a impressão 
de que as intenções do Govêrno são 
as melhores possíveis. 

O SR.· OSVALDO PACHECO -
Sr. Presidente, não quero abusar do 
liberalismo de V. Ex.n. Vou terminar, 
mas antes afirmarei que essas pro
messas do Govêrno não passam de 
pura demagogia. Se quisermos que o 
trabalhador efetivamente more em 
casas higiênicas e confortáveis teremos 
de adotar a sugestão proposta pela 
nossa bancada: estabelecer as presta
ções máximas de 10% sôbre os salários, 
adotando-se amda como norma, se
gundo esclarecido aparte de um digno 
colega, considerar-se como elementos 
de cálculo, entre outros, a idade e até 
a prole numerosa. 

:€ o que tem de ficar bem acentuado. 
Vamos, desta tribuna. mostrar que 
temos razão; .embora não seja eu um 
técnico, mas um t:-abalhador, conheço 
o assunto na prática e posso afirmar, 
como já o fiZ há pouco, que, ·em todo 
o Brasil, existem casas constru.idas 
peios "Institutos, nas quais, entretanto, 
D.ão . residem os asso.ciádos, aqueles 
q~e. contribuiiam para a construção .. 
. .. ; ·~.·:..-~ . 

Ao concluir, Sr. Pres:.dente, desejo 
reafirmar ·que de acõrdo nos mostra
mos nós, os da bancada comunista, 
com a construção de casas popula:-es, 
desde que as mesmas p os s a. m ser 
alugadas aos operários mediante alu
guel mensal de, nc máximo, 10% dos 
respectivos s a 1 á. r 1 ;;, s. <Mui to bem. 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Está. finda 
a hora da sessão. Vou levantá-la, de:
signando para a de amanhã a seguin
te 

ORDEM DO DIA 

Mc.téria Constitucional . 
' DeL"1Car2.m de comparecer 98 Se-

. nhores Representantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 

Cosme Ferreira . 

Pará.: 

Alvaro Adolfo. 
Nélson Parijós .. 
Moura Carvalho. 

Maranhão: . 
Pereira Júlrlor-:----·- .. - -

Ceará.: 

Frota Gentil. 
Almeida ~ionte. 
Raul Barbosa. 

Rio Gran-de do Norte: 

Georgino Avellno. 
Dioclécio Duarte. 
José Varela. 

Paraiba: 

Samuel Duarte. 

Pernambuco: 
Jarbas Maranhão. 

Alagoas: 
Medeiros Neto. 
Afonso de Carvalho. 

Bahia: 
Regis Pacheco. 
Negreiros Falcão:. 
Luis Barreto. 



... . .. 
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Espírito Santo: 

Henrique de Novais. 
Vieira de Resende . 

. Rio de Janeiro: 

Per-eira Pinto. 
Bastos Ta vares. 

Minas Gerais: 

Levindo Coelho. 
Rodrigues Seabra. 
Pedro Dutra. 
João Henrique. 
Cristiano l'w{achado. 
Wellington Brand~. 
Joaquim Libãnio. 
José Alkmim. 
Augusto Viegas. 
Olinto Fonseca. 
Lair Toste:5. 

São Paulo: 

Nove li Júnior. 
César Costa. 
Martins Filho. 
Lopes Ferraz. 

/ 

Goiá.s: 

Pedro Ludovico. 
Diógenes Magalhães. 
João d' Abreu. 
Caiado Godói. 
Guilherme Xavier. 

Mato Grosso: 

Po!!.ce de Arruda. 
Argemiro Fíalho. 

Pa:-aná: 

João Aguiar. 

Santa Catarina: 

Aderbal Silva. 
Altamiro Guimarães. 
Roberto Grossembacher. 
Rogério Vieira. 

Rio Grande do Sul:. 

Ernesto Dornelles. 
Gaston Englert. 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha. 
Da.maso Rocha. 
Antero Leivas. 
Manuel Duarte. 
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União Democrática Nacional 

Parâ: 

Epílogo Campos. 

Maranhão: 

Alarico Pacheco. 

Ceará: 

Ge:n til Barreira. 
Bent CarvalhQ. 
Egberto Rodrigues. 
Alencar Araripe. 

Rio Grande do Norte: 

José Augusto. 

Paraíba: 

Vergniaud Vvanderlel. 
Plinio Lemos. 

Alagoas: 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Válter Franeo. 
Leandro Maciel. 

Bahia: 

Aloísio de Carvalho. 
Juraci Ma~alhães. 
Manuel Novaes. 
Clemente Mariani. 
Rafael Cincuri. 
João Mendes. 

Minas Gerais: 

José Bonifácio. 
Licurgo Leite. 

São Paulo: 

Paulo Nogueira. 
Romeu Lourenção. 

Goiás: 

Jales Machado. 

Ma t<> Grosso: 

João Vilasboas. 
Dolor · de Andrade. 

Santa Catarina: 
Ta vares d' Amaral. 

Rio Grande do Sul: 

Osório Tuiuti. . 

- · · . .. f . . ... ·., 

. .. i 

-· 

\ . 

., 

. .... 
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Partido Trabalhista Brasileiro 

Distrito Federal: 

Rui Almeida. 
Sega das Viana. 

·Minas Gerais: 

Ezequiel Mendes. 

São Paulo: 

Rugo Borghi. 
Pedroso Júnior. 

Paraná: 

Melo Braga. 

Rio Grande do SUl: 

Artur Fischer. 

Partido Republicano 

Mflias Gerais: 
Jaci Figueiredo. 
Bemardes Filho. 
Mário Brant. 

São Paulo: 

Altino .Arantes. 

Partido Popular Sindicalista 

Ceará.: 

Ola.•·o Oliveira. 

Bahia: 

Teódulo Albuquerque. 

Partido Democrata Cristão 

São Paulo: 

Manuel Vitor. 

. t · · ~-

Partido Comunista elo Brasil 

Distrito Federal: - · L-evã.nl;ã:se · a sessão_ às 18 ho-
. Carlos Prestes. ras. 



so.a Sessão, em 25 de Abril de 1946 
Presidência dos Senhores Melo Viana, Presidente e Lauro Lopes, 2.0 Se

cretário . ' 

ÀS 14 horas comparecem os Senho
res: 

Partido Social Democrático 

Acre: ·augo Carneiro. 
Pará: João Botelho. 
Maranhão: Crepori Franco. 
Piaui: Areia Leão. 
Ceará: Osvaldo Studart. 
Rio Grande do Norte: Valfredo 

Gurgel. 
Par2.iba: Ja.nduí Carneiro. 

· Pernambuco: Agamemnon Maga
lhães, Gercino ele Pontes, Oscar Car
neiro. 

Alagoas: Medeiros Neto, Lauro Mon
tenegro e José Maria. 

Bahia: Aloisio de Castro e Fróes da 
Motta. 

Espírito Santo: .Ari Viana e Eurico 
Sales. 

Rio de Janeiro: Alfredo Neves e 
Carlos Pinto. 

Minas Gerais: Melo Viana, :Sias 
·Fortes, Isr2.el Pinheiro, Célso .Machado 
e Alfredo Sá. · 

São Paulo: Sampaio Vidal, Alves 
Palina. e Eonório Monteiro. 

Goiás: Pedro LudoVico. Dario Car
doso, Diógenes V....agalhães, Caiado Go
dói e Galena Paranbos. 

Mato Grosso: :Martiniano Araújo. 
Paraná: Roberto ·Glasser, Lauro Lo

pes ·e Gomi Jú..'lior. · 
Santa Cata:rina: Nereu Ramos, Ota

cfllo Costa e Orlando Brasil. 
Rio Grande do Sul: Daniel Faraco, 
Sousa Costa, Nicolau Vergueiro, 

Mércio Teixeira e Peãro Vergara. 
União Democrática Nacional 

Amazonas: Se'lleriano Nunes. 
Piauí: M:atias Olímpio, José Cân

dido, Antônio Correia e Coelho Ro
drigues. 

Ceará: Plínio Pompeu, Fernandes 
Távora e José de Borba. 

Rio Grande do Norte: Aluisio .t'..lves. · 
Paraíba: Argemiro de Figueiredo, 

Ernani Sátiro, Fernando Nóbrega. e 
Osmar Aquino. 

Sergipe: Heribaldo Vieira 
Bahia: Juraci Magalhães, Dantas 

Júnior e Alberico Fraga. 
Pistrito Federal.: Euclides Figuei

redo. 
I 

Rio de Janeiro: Prado Kelly e Romão 
Júnior. 

Minas Gerais: .M~onteiro de Castro, 
:W.&.agalhães Pinto, Milton Campos, Lo
pes Cançado e Licurgo Leit~. 

São Paulo: Plínio Barreto, Toledc 
Piza e Aureliano Leite. 

Goiás: Dom.LTJgos Velasco. 
Mato G:rosso: Vespasiano Martins 
Paraná: Eras to Gaertner. 

Partido Trabalhista Bra..sileiro 

AI.na.zonas: Leopoldo Neves. 
Distrito Federal: Benjamin Fal"ah. 

Partido Comunista do Brasil , 

Bahia: Carlos l\1:arighela. 
Distrito Federal: Carlos Prestes. 

João Amazonas e Batista Neto. 
Rio de Janeiro: Alcides Sal;>ença. 
São Paulo: Jorge Amado. · 



Partido Republicano 

Maranhão: Lino :Machado. 
Sergipe: Amando Fontes. 
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W.J.nas Gerais: Daniel Carvalho e 
Felipe Balbi. 

Faranâ: Munhoz da Rocha. 

Pa.rtido .Republicano Progressista 

Rio Grande do Norte: Café Filho. 
São Paulo: Campos Vergs.l. 

O S'R. PRESIDENTE - Acl1ando-se 
presentes 90 Senhores Representantes 
declaro. aberta a sessão. 

Passa-se à leitura da. ata da sessão 
anterior. 

O SR. LAURO MONTENEGRO (3.0 

Secretário, servindo como 2.0 ) -Pro
cede à leitura da a ta. 

O SR. PRESIDENTE - Em discus
são a ata. 

O SR. RUI SANTOS - Sr. P.r~
sidente, peço a palavra sôbre a ata. 

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

o SR. RUI s ... ~os <Sobre a 
ata) - Sr. Presidente, quando on
tem falava o nobre Representante 
Sr. Brigid'o Tinoco, eu, aludindo a 
colégios ambulantes, tive oportunida
de de citar o caso de professores que 
~,iviam, naquele município do São 
Francisco, de fazenda em fazend~,. 
cura:nte .três e quatro meses. proml")
vendo a alfabetização dos menor~<;. 

A essa altura, o ilustre colega Se
nhor Adelmar Rccha deu-me a hon
ra de um c~ntra-a:o::~.rte, dizendo ttue 
conhecia uma localidade. no Est2.dc 
da Bahia, em que, havendo mais c!e 
cem crianças em idade ~S<'0lar, não 
eyJstia sequer uma escola pública. 

~ste aparte do eminente colega 
niauienst: não foi publicado. mas eu 
me julgo no dever de afirmar a sua 
E'X.a que não hâ uma só localidad~ 
3.lj nessas condições. Conheço 1=ze
nas de localidades que se encontram 
na mesma situação. 

Eis porque, Sr. Presidente, apre
sentei um requerimento à Mesa, dias 
atrás, sugerindo ::.o .Poder Executi7 v 
a instalação de escolas normais ;-u-

rais no interior , e isto pela neeessi
dade de se ter no Norte, principal
mente no Nordeste, professoras fi
lhas da região, melhormente em co"l
cições de exercer o magistério pri
mário ali. 

Justificando meu requerim-ento, 
Sr. Presidente, cheguei mesmo a dl· 
zer: 

"Im·pée-se a. necessidade d.!i. 
preparação do próprio sertane.;o 
para a direção das escolas p-:oi!Il~- ·
rias que vão servir à <:ua re~ão 
A professora da Capital - e isro 
tenho observado na Bahia - r.::.o 
quer e não pode ir servir no ser
tão. Seria ali uma · desajustada. 
em eterno choque com a ge'1 r,e 
do lugar. Muitas e.scalas primá
rias baianas, em localidades lOn
gínquas. V1Vem-·Techadas · porque 
não hã professores . diplomados, 
afeitos ao desconfôrto do interi
or, que queiram servir ali. E o 
resultado é que essas escolas aca
bam transferida.: para localida
des onde não são tão necessãrias~ 
mas onde há candidatos a pre-
enchê-las. " · 

Ao deixar a Assembléia, porém, h. 
na última edição d' "0 Globo", no
tícia sôbre uma mesa redonda n.!i. 
Socied~de de :M:edicina. e Cirurgia, da. 
qual destaco o seguinte trecho: 

"E' preciso que se reduza o lon
go periodo de formação dos mé
dicos, de seis para quatro anos, 
com aprendizagem teôrico-prâtica, 
e essencialmente prática, das ma
térias básicas, para a formação de 
maior número de médicos para as 
populações rurais." 

Sr. Presidente, esta proposta, . que 
não acrec!ito tenha rea.lmente parti
do do espírito do Prof. Silva Melo, 
absolutamente não se justüica. Não 
é admissível a formação de médlcos. 
vamos dizer, de segunda categoria, 
apenas de quatro anos, para servir as 
populações rurais, justamente onde 
são nect::ssários médico~ que possuam 
conhecimentos mais gerais, porque, 
enquanto nas cidades nós, os profis
sionais, contamos com o auxílio de 



-243 

colegas que fazem especialidades, os 
médicos chamados da roça ao mes
mo tempo têm de ser parteiros e pe
àiatras, clínicos e cirurgiões, gineco
logistas e protologistas, e tudo o mais. 

Ora, Sr. Presiden.te, o profissional, 
nessas condições, precisa ter todos os 
conhecimentos básicos da medicina, 
para desempenhar a sua missão de 
modo eficiente, no sertão. 

Sei que o ensino médico deixa a 
desejar, e isto de~ido a três fatores 
- professor, meio e aluno. 

Quanto ~os professôres, temos de 
fazer a seleç~o, construir hospitais e 
levar em conta a vocação para o ma
gistério, e não se ministrar ensino, 
como tanta vez se faz por aí. 

Além disso, no que toca ao meio, a 
situação é triste. As verbas que já 
eram exíguas hã cinco ou oito anos. 
hoje se tornam irrisórias, à vista do 
custo da aparelhagem. 

Ainda ontem um professor da Uni
versidade do Brasil referia que um 
cadáver para estudos anatômicos 
castava sessenta cruzeiros, há cinco 
anos, hoje custa seiscentos cruzeiros, 
não estando a verba em proporção 
com as .necessidades presentes. 

No que toca, ainda, aos alunos, ve-
. rr.os que êstes faltam às aulas, porque 
sã.o, muitas vezes, fth"'lcionários que 
precisam ganhar, no jornalismo; na 
função · pública, empregos particulares, 
c bastante para sua subsistência. 

De modo, Sr. Presidente, que a 
solução não consiste, absolutamente, 
n.a formação de médicos rurais ou mé
àicos, como eu disse, de segunda clas
se. O problema está em utilizar os 
médicos, que dão essa aparência de 
pletora nas cidades, e distribuí-los 
pelo hlterior, com boa remuneração. 
E' o que precisa ser feito. 

Torna-se preciso acabar com a li
mitação de matriculas; que se vem 
verificando no Brasil, nas escolas su
periores. há alguns anos. 

:tste, sim. o caminho acertado, e 
não aquêle que foi aventado. 

De modo que. na qualidade de mé
dico e professor. não podia deixar pas
sar esta sugestão sem o reparo que, 
peço licença a V. Ex.a. Sr. Presidente, 
para fazer agora. (Bfuito bem.) 

O SR. OSVALDO PACHECO 
Sr. Presidente, peço a palavra sôbre 
a ata. 

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

O SR. OSVALDO PACHECO -
(Sôbre a ata> - Sr. Presidente, pedl 
a palavra para fazer pequenas reti
ficações. 

Quando ,ontem, o meu nobre colega, 
Sr. Deputado Osvaldo Lima, inter
roga v a se nossa bancada era contra 
a construção da casa própria para o 
trabalhador, respondi a S. Exa.. que 
"jâ deixei consignado que estamos de 
pleno acôrdo· com a construção da. 
casa popular. " 

Do "Diário da Assembléia", verifi
co, entretanto, que, em vez de "casa 
popular", saiu "casa própria". o que 
ora retifico. 

Em outra passagem, quando afir
mava não estar eu de acôrdo com a 
criação de um·a nova autarquia, decla
rei que essa nova autarquia teria de 
pagar 8% pela inversão dos capitais 
dos institutos, e não êstes pagarem às 
autarquias; por conseguinte, teria êste 
capital de ser incluído na construção 
da casa pró,t)ria, revertendo em pre
juízo do . trabalhador. 

Ainda, Sr. Presidente, quando me 
referi ao excesso de t.rabalho dos por
tuários das docas de Santos não falei 
em duzentas e tantas horas, e, sim, 
em quinhentas e tantas horas·. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE - O Senhor 
Euzébio Rocha envia à Mesa a seguin
te retificação à a ta: 

"Solicito a V. Exa.. sejam feitas 
as seguintes l"etificações, no meu 
aparte, constante da pâg. 1.236, do 

D. A. de 25 de abril do corrente 
ano. 

Onde se lê: 
"Pode haver êrro de presusão" 

leia-se: 
Pode haver êrro de previsão :por 

parte do orador. 

Onde se lê: 
"estabeleçamos•• 

leia-se 
"estabelecer" 
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Onde se lê 
de que a danogogia conduz a conclu
sões apressadas e desarrazoadas 

leia-se 
de que há demagogia do govêrnc 

é conclusão apressada e desa.:Ira
zoada." 

O SR. PRESIDENTE Não ha-
vendo mais çuem peça a palavra sô
bre a ata, encerro a sua. discussão e 
vou submetê-la a votos. (Pausa.) 

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

O SR. LAURO LOPES (2. 0 Secre-
tário, servindo como 1. 0 ) procede à 
leitura do Si!guinte: 

EXPEDIENTE 

Sugestão do Sr. Newton Beleza, Su
perintendente do Ensino Agrícola e · 
Veterinário do Ministério da. Agricul
tura, sôbre orientação educacional. 
A Comissão da Constituição. 

INDICAÇÃO N. 0 51, DE 1946 

Sugere co Interventor Federal n·o Es
tado de São Paulo promover o rea
justamento econômico dos com.po
nimt"é-'S · da Guarda Civil Estadual, 
concedendo-lhes também os Legt.ti
mos direitos sociais de que se acnam 
privadOs. 
Requeiro, por intermédio da D.:P. 

Mesa, consultada a nobre .Assembléia, 
se oficie ao Exmo. Sr. Interventor 
Federal no Estado de São Paulo, Em
baiXadcr Dr. José Carlos de Macedo 
Soares, no sentido de promover, com a 
necessária urgência, o reajustamento 
econêmico dos cid!ldãos componentes 
da Guarda Civil daquele Estado, con
cedendo-lhes, simultânea:nente, os le
gitimes direitós sociais de que 'se acham 
privados, consoante ·os esclarecimentos 
alinhados na justificação que a êste 
instrui. 

. Sala das Sessões, 25 de abril de 1946. 
- Cc;mpos Vergel. 

Justificação 

"Os Inspetores Chefes, Inspetores, 
Sub-i..'"l.Spetores, Classe Distintas e 
Guarêas da Guarda Civil àe São Pau-

lo, representando os elementos d2. Cor
poração, seus colegas e subordinados, 
p~dem a Vossa Excelência, alguns i..llS
tan.tes da preciosa atenção para o que 
abaixo explanam, com referência à sua 
própria situação e da Corporação a que 
têm a. honra de . pretencer, situações 
que se refletem num dos setores da 
máis aita importância do Govêrno em 
bôa hora confiado a Administração de 
Vossa E-.hcelência. Fazendo-o devida
mente autorizados por seus superiores 
hierárquicos, os Excelentíssimos Senho
res Secretário da Segurança Pública e 
Senhor Diretor da Guarda Civil. pas
sam a expôr a Vossa Excelência o se
guinte: 

I 

. PJ.. Guarda Civil de São Paulo, Cor
poração criacl.a a 22 de ·outubro_ .de. ·-
1926, felizmente sempre tida no me
L.~or conceito da população paulista 
peles serviços que tem prestado a São 
Paulo e ao Br!3-sil, merecendo sempre, 
quer do laborioso Povo, quer das mais 
altas autoridades civis e militares, na
cionais e estrangeiras, as mais lison
geiras referências, a única Corporação 
civil do· BrasH-q.u.e_~teve a honra de lu
tar em campos da Itálíà- õmbro a- om- · · 
bro com os gloriosos Exército. Nacional, 
Fôrça Aérea Brasileira e Exércitos 
Aliados, no exterminio do odioso nazi
fascismo, constituindo volun:tàrianiente 
o Pelotão de Policia Militar ,da F .E.B., 
recebendo aí .também os mais honrosos 
elogios do DlJ.stre Comandante, General 
de Divisão João Batista Mascarenhas 
de Mol·ais, vem sendo alvo e>.."'POntâneo 
de referências por parte da ·b:rilllante 
imprensa e rádio paulistas que. r..a de
f e dos interêsses da população, cla
mam, pela melhoria da Guarda C1Vll 
de São Paulo, para assim eY..igir o po
li.ciamento que São Paulo justamente 
reclama e necessita. ..._ 

Não partem de. elementos da Corpo
ração t2.is reclamos. 

A Guarda Civil continua, como con
tinuará sempre, a servir ao Brasil. e a 
São Paulo, ao s::u !'lonrado Govêrno ~ 
ao seu Povo. 

II 

Sentem-se, entretanto, impelidos P?
las necessidades prementes da Corpo
ração e dos seus elementos, a vir à 
p:-esença .de Vossa Excelência, para so-
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licitar a benévola atenção para proble
mas sérios que nos assoberbam. Luta 
&. Gttarda CiVil hoje com a falta de 
elementos, pois conta com 1.143 vagas 
em seu Quadro, número que cresce dia 
a dia, pois além da falta de c::Lndidatos 
aptos, ocupantes de todos os cargos vem 
abandonando a Corpol:'ação em busca 
de outras funções onde possaiD. auferir 
melhores vantagens pecuniálil:LS, para o 
próprio sustento e dos seus, pois, em
bora a traídos pela Corporação, a que 
serviram - a maioria por muitos anos 
-. não podem nela Permanecer pela 
exiguidade de vencimentos que perce
bem,. pe~a falta de garantia do cargo, 
como doutras vantagens auferidas .por 
todcs os demais funcionários do Estado. 

m 
Sôbre a questão ''vencimentos", um 

dos maiores fatores do êxodo de ele
mentos e do desinterêsse pelo alista
mento, cremos já ser do co:ro4lecimento 
de Vossa Excelência. 

O elem-ento alistàojo, de'Pois do 
imprescin•dí-vel curso na Escola de 
Polícia, onde se habilita às funções 

. policiais, passs. a exercer suas fun
ções no policiamento de rua, ao · sol 
e à chuva, e~ondo sua vi::la à sa
nha dos delinqüentes, me.jiante os 
v.encim-entos mensais de Cr$ 
400,00, acrescidos d.-e UIIl s..bcn~. sim
pl-es gratificação de Cr$ 200,CO, sem 

·maior-es garantias de co:ntinuida.de, 
perlazend-o o total de C:-$ 600,00 
mensais; somente d-epois de algum 
tempo - anos talvez -·de árduos 
e honestos serviços, sem que tenha 
sofrido corretivos disciplinares, chega 
a ser guarda de segunda classe com 
ven-cimentos então de crs 450.00 e 
aind.a o m-esmo a;bono ou gratificação 
e sõm-ente depois de outros mais 
an-os ~ as vêzes maiS de d~z - che
gam a atingir a primeira classe e 
seU:S vencimentos, inclusive abono ou 
grat5.ficaç2..o, passam a ser de Cr$ 
700,00; finalmente, no quadro subal
terno, consegu-em por antigui-dade ou 
por merecim-ento, sempre de~ois do 
imprescindível curso na Escola de 
Policia, a elevação a Guarda de 
Classe Distinta, rondante, • com os 
irrisórios v-encimentos de Cr$ 562,50 
e abon-o e gratificação mensal de 

Cr$ 200,00, no total de Cr$ 762,50. 
Quanto aos postos superiores, que 

somente s~o al-cançados detpOis do 
obrigatório cU!"so especializado de 
policiamento na Escola cie Policia e 
que são os de: Sub-inspetor, com os 
vencimentos d·e Cr$ 720,00 e ma1s 
C:$ 400,00 de abono ou gratificação; 
de Ll'lspetor, com vencimentos d-e Cr$ 
880,00 com o mesm-o abono, e o mais 
alto cargo dos el-ementos uniformi- · 
zados, o de Inspetor-Chefe, com ven
cimentos de Cr$ 1.300,00 e abono ou 
gratificação de Çr$ 5-00,00, perfazendo 
assim os totais de Cr$ - 1.120,00, 
1. 280,00 e 1.800,00 mensais, respec
tivamente, vencimentos a,bsolutamen
te incoer€ntes com as suas respon
sabili,dades, as suas funções e com o 
atual padrão de vida, considerando
se ai-:u:La que todos contam com um 
mínimo de dez (10) anos de con
tinua exercício, sem a perda de um 
só d-os cursos especializa-dos de po
liciamento, tendo os Inspetores Che
f·es responsabilidades de chefia de 
100, 200 ou 40<> homens, alguns sob 
suas vistas como nas Divisões de 
Policiamento, outros destaca>Clos po:
todo o Esta,do, ccmo acontece com 
a Divisã-o de Trânsito Rodoviário. 

Assim e}::posta a· causa "vencimen
tos", ped·em a v. Ex.a as mais ur
g-entes providên.ci.as para qu-e sejam 
os seus ordenados elevados para um 
melhor equillõrio com o custo de 
vi·da atual, a e~emplo do que tem 
sido · fei·to e1.a outro·s setoreiS ·da ~ti
vida-de humana, submetendo ao ele- . 
vado critério d-e v. Ex. o. a tab~la 1 

abab:o, capaz, a nosso ver, de ate
nuar a aflitiva situação financ€iia 
em que se encontram: 

Cr 

Guarda - Referência -
xm . ............... 900,0C: 

Gtla.rda · ~ · R2'ferênci-a -
XIV . . ............... l.~OO.CO 

Guaroa - Referência -
XV . . .. " .. -........... 1.100,00 

Guar-da Referência ·-
XVIII . . .............. 1.400.~0 

I:1.spetor - Ps.drão J ..... o 1.800.00 
Inspetor Pa·drão K 2.200.{)0 
Inspetor - Padrão L .. -. 2.60:1.00 
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Es:a. tzbela, que . 2.presen-tam ao 
estudo de V. Ex.a, não representa um 
gr~=C.-e a.!lmento de ordenados se 
co!lSid·2rarmos o muito tempo que a 
Corpo::-ação vem sendo relegada a um 
plano secun-dário nêste as~unto, pois, 
esta:bi.liza·dos como ficaram seus or
den:3:dos em relação a todos os ou
tros setores, chegõu a Guarda Civil 
à aili·tiva situação em que se encon
tra, · sem poderem seus elementos 
aten-der aos mais comezinhos prin
cípios de stl'bsistência àos seus e sem 
poC-er a Corporação, e assim o pró
prio Govêrno do Estado, atender aos 
reiterados .reclamos da população que 
se sente insegu..---a pela f:alta de poli
ciam.ento preventivo que é notaria. 
em tôda Capital e em todo Es
tado. 

O.:;;o'!iiuno ·é citar que es~~ tabele 
vl..ria permitir um r.eerguim-ento nas 
ativida·des gerais do policiament-o, 
poi~, além de se obter a concorrên
cia de candi'ti.atos de fo.rma a pod-er
se ests;bel-ecer entr-e êles e preencher 
as vagas ora existentes com elemen-. 
tos ca.pazes, o que viria dispensar o 
aumento de eifetivo, teriamos dobra
da a eficiên~i>a do seTViço de policia
mento . . 

-IV-

Out:as providências entretanto es
peram todos os componentes da 
Guarda CiYil do justo e honrado 
Gcvêrno de V. Ex.a.. A Guarda Ci
vil, ccrporação de caráter exclusiva
mente civil, diretamente subordinada 
à Secretaria da Segurança Pública, 

·de confo-rmi'àat.ie com o que dispõe 
o Decreto-lei n.0 14.938, de 1.0 d.e 
setembro de 1945, não tem ainda. a , 
sua s!tua.ção devi-damente esclarecida, 
em desacordo com aquela d.iSI!)osição, 
que entrou em vigor na mesma data. 
.Asilin é que aos próprios inspetm.·es, 
nom-ea:ios, são neg3Jd-os outros direi
tos concedidos aos demais fl.mcioná
rics, tais como clsssificação em pa;.. 
drões uniformes de veneililentos, 
com-o ora apl"esentamos, isenção de 
pagamento d-e selos em suas petições 
a qu.e alude o Decreto n.0 14.021, de 
7 de junho de 1944, õireito a licença
p~êm!o de que trata o Decreto-lei 

n.0 15. Z(}l, de 12 de dez.e::nbro último 
e não se baseiam estri·tamen~ nas 
disposições do De-cre-to-lei n.o 12.273, 
de 28 de outubro de 194:1 (Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis>, 
embora ·sempre este cit~o. havendo 
ainda no próprio serviço administra
tivo da Co~;>oração e da S~retaria 
da Segtu"a-nça Pública, dúvidas quan
to a sua a.plicaçã.o por julgarem uns 
sar à . Oc.rpo:ação militar, militariza
da, para-militar ou qualquer outra 
espécie de unidoa.:ie, embora por todos 
os titu!os, por senso e por parecer 
e:nitido pelo próprio D. S. P. (Pa
re.cer n.0 314/4:2-210) e pelo citado· 
Decreto n.0 14.988, se}a a Corporação 
absolutamente civil e por c~nseguinte 
funcionários públicos civis ··os·· ·---seus - · 
compon~tes. 

Quanto aos elementos subalternos, 
classe distintas e guardas em geral, 
êstes não são nomeados, não são ex
tranumerári-os, n-em mensal.d.staG e 
não têm por conseguinte situaÇão de
finid'a por lei. Continuam na si
tuação de sim:f)les.._aij~ta-dos, sem 

. maior garantia de seus cãrgO-s .. que- -
o bom senso do Dir-etor da Corpo
ração, que determina ·a .renovação de 
alist2.mento d-e cada um d&stes, de 
três em três anos, mediante reque
rixento selado do int~ressado. Não 
têm assim situação assegurada. 

Houve J;X>r. bem V. Ex. a ainda. há 
pouco determi.."l!B.r a efetivação da 
maioria dos t:~-tr-anumerários do Es
tado; esta me-dida entretanto não 
atingiu aos elementos da Corporação, 
talvez peias dúvidas existentes. Urge, 
pois, Excelência, sej.a tal situação 
resolvi-da, d-e conformidade com o 
Decreto n.0 15.297, de 12 de dezem
bro de 1945, continua..."l.do como ex
tranumerários os guardas qu-e nã:o 
contem com tempo de serviÇO exi
gi:do, sen-do os d-emais efetivados·. o 
que virá solU"....ionar de vez tal si
tuação, pois que os Classes Distintas 
e Gu:::..."Õ.·as se ach-am em situação 
iDJferior perante todos os demais ser
vidores do Estado, sendo que os pró
prios serventes da Guarda Civil têm 
a situação delfinida de extr3.Ilumerá
rios, sendo subor-dinados aos demais 
elementos. 
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v 
Outros assuntos entretanto, os le

vam a presença de Vossa Excelência 
e ·um dêles s~ refere ao gôzo de fé
rias. Se, os Sub-inspetores, Inspeto
res e Insoetores ChefP.s, do quadro 
sut)erior <ià Corporação gozam férjas 
de acôrdo com o Decreto-lei número 
12.2':'3 de 2s-10-4l. (Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis) - 20 
dias anualmente - ainda de acôrdo 
c:or::1 o Parecer n. 0 314-42-210, .:10 
Departamento do Serviço Público, 
quando anteriormente gozav·am dês-: 
se d:reito de acôrdo com a mesma lel 
t!Ue rege tal concessão aos oficiais 
d.1. Fôrça Policial, os elementos subal
ternos, classe distintas e guardas ~m 
geral, continuam gozando anualmente 
15 e 8 dias, respectivamente, férias 
esta:; que não se acham reguladas 
quer por leis dos funcionários, civis, 
como verdadeiramente o são, quer 
por . le:S riúlita.res e nem ao menos de 
acôrdo com as leis que regem as tê
rias obrigatõriament-e ·concedidas por 
todos os empregadores do. país aos 
set!S empregados - funcionários, co
m~rciários ou operários. 

Pedem pois a atenção de Vossa Ex
celê:n;ia ·para êste assunto, por julga
rc:m que atenta contra tod~s as le!s a 
concess(ío de apenas oito dias de fé-. 
rias anuais a homens que traba
lham .diària.mcnte, sem horário fixo e 
sEm direito a descanço dominical, se
rr.ana inglêsa, feriados ou quaisquer 
outros dias além das folgas que por 
escala lhes cabem. 

VI 

é designada para tocar em festivida
des. 

Não julgam necessário encarecer a. 
Vossa Excelência a impossibilidade de 
ma.nutenção de tais elementos em 
cidades estranhas, mediante tal diá
ria para alimentação e pousada. 

Solic:ta!'iam então fõssem tais diá
rias elevadas · para: · 

Inspetor Padrão L Cr$ 
100,00. 

Inspetor 
80,00. 

Padrão K Cr$ 

Inspetor - PacL~o J Cr$ 
6(!,00. 

Guarda - Referência XVID - Cr$ 
40,00. 

Guarda - Referência XIII, XIV e 
XV - Cr$ 30,00. 

capazes, a nosso ver, de atender às 
suas necessidades quando dést~cados, 
diárias' essas- que poderiam s"'r , P.

dUZidas de · 50% quando se tratasse 
de serviços extraordinários na cidade 
da respectiva sed~". 

· ·Requerimento: 
S:-. P=esid:ente: 
Re::m-P.-iro .a. V. 'Ex. mande publicar 

no "Diário da -~emb1éi.a." a men
sagem· te!egráfi-ca que inúmeras mu
l.her·es de Sã-o Pa.ulo, moradoras no 
Bairro do Belém, endereçaram a 
est.3. Assem'!lléi•a. Sendo assunto d~ 
~lt.o in.terêsse econômico e social 
dêverá ser conheci·do· por todos os 
S'rs. Senadores, !Deputados e demais 
i:nt>~essados. 

Sala d.a-; Ses§ões. 25 de · abril de 
194:6. - Campos Vergal. 

A imprimir. 
Com referência às diárias de ali- E~os . senadores e Deputados: 

m~mtação em vigor há vários anos !'_a Não é desc-or.h~X:ida de vós todos a 
Corporação e que são de: situaçã.o aflitiva em que se encon-

tr.tm as donas de casa. iP·ois be-m. 
Inspetor Chefe - Cr$ 25,00. E' nessas tristes condições. que lall-
I:nspetor - Cr$ 20,00. çamos nos~·as vozes atra-res da As-
Sub-inspetor - Cr$ 15,00. semibléia Nacional Constituinte, con-
r.lasses Distintas - Cr$ 10,00. venddas de que o nosso querido 
Guardas - Cr$ 6,00. Brasil m.axha cada dia. mais pan. 
Solicitam também a atenção de uma. verdadeira democracia, e con-

Vossa Excelência. vencidas também que os hom~ de 
todos os partidos, representantes !e

Comumente são destacados elemen- . gítimos do :povo. não medirão esfor-
. tos da Corporação para policiamen- cos no sentido de solucionar os pro
to em cidades do interior e princi- blemas que se apresentarem, e. c!e 
pz.lmente os da Banda de Música, que cuja boa solução dependem a felic1-
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dade do ~ovo b:r?.silei:ro e o progr.esso 
de nossa -pátria. 

Assim, nob:::-es Senadores e Depu
tados. elei-eto:; pelo povo e :!)e!.as mu
lheres, as quais .sofreram tôda a sorta 
ãe provações no sagrado e m-emorá
vel 2 de <iezem'b-:o, aflitas e_ desespe
radas, vimos com .tôdas as fôrças ê:e 
n-ossas almas, expôr e l~mbr.a.r-vos o 
n-osso sofrimento, em face do n1.ais 
asqueroso e indigno sistema d-~ tripu
diar sôbre ()S sagrados direit-os · das 
criaturas h1L"''l·:a.-nas: o câmbio :negro. 

Se!l.ho::es deputados e sena-dores: a 
época é d.e democracia e de li•be:::-dade, 
deve ser C.·e compreensã-o e de modo 

· g.e..."'al não queremes cifen:der a nin
guém. 

Mas, Srs. deputados -e senadores, 
convenham qu-e a situação é horrivel, 
e que de modo a:gum poderá ficar 
sam medidas enérgicas e jmtas, 'para, 
de uma vez, -te...'"nli:nar êss es abusos que 
prejudicam :até. a ;próp:ria economia 
do organismo h'Um.ano, no que êle tem 

- ·de atividad-e e energia. Nós, mulhe
res, mães de família. é qu-e temos que 
arcar · com a l'.espcnsa:bilidade da ali
mentação de nossos filhos, esposos, 
pais, irm-ã-os, et-c. O câmbio negro da 
fe.:::-inha, . do .pã-o, tr.az-·n-os em continuo 
cies3-:ssossêgo: a preocupação de que 
não falte o pio aos nossos filhinhos, 
faz-n-os sair d-e madrugaci,s., à procura. 
do p:::-.eci·~o alimento. Acontece que 
nã:o do:mi·mos. e às v-êzes vamos tra
baihar sem 1a.:1che, rpois as mulheres 
que trabs.lham em turmas não podem 
fica: o dia inteiro sem <i·escanso. De 
outra :p.art~. esS!l.S modestas r-efeições · 
não são f-ei:as na hora. e a.:; crianças 
&3 ressent-em da. deficiên-cia a!im-en
tu. e mais as horas espaçadas que 
têm qu-e ii~ar sem :pão. 

Srs. -deputados e .se:.."1..~dore~ : o in
v·:r!lo se a".)!O::!:im.a e. con~uanto não 
c:1ia n•eve cin S~ PaÜ!::; é -p:::ejudic.ial 
às -crian~as se elas nã.o tiver-e-m aga
. sa:hos para ~~ &~riga: • .e. m-ais ainda: 
e enidemia de C!"U:"JZ e outr.as molés
tías- não são feitãs ns hora. e as 
c:-'.&.3.nças se ressentem da defi-ciência 
sillnenta.r. e dep~u:;eraà.as por uma 
a.lirnenteção in!ima de -vita.rr.J.:las, de
ficiente e mal esco1h.i'!ia.. .Isto já o 
disse () Sr. Car!os Prado. no .io=I!al 
uo Est.ado de São Paulo"~ e:n artigo 
intituls.do · "Outuno e Dütéria•·. 

iDt!ícil,· Srs. deput-ados e Se!l~:àores. 
~ ve-1"ttlos Jlestes t'empo.s um.s. c.rianç3. 
que saia brincand<> pelas ruas com 
duas bananas na mão. 

-. 

A banana está a dois cruzeiros ã. 
dúzia, e quanto às outras frutas, nem 
é bom ~ensar. Cerrai os olhos à v!
são que passa: êstes brasileirinhos, jo
vens escolares, sub-alimentados. que 
terão que ser os nessas valorosos ho
mens de amanhã, com qúe reserva po
derão contar sob o ponto de vista. !1-
sico? Srs. deputados e sena-dores: o'" 
câmbio negro é um círculo vicioso que 
mata acs poucos, que oprime. que en
vilece. Urge que vozes claras lancem 
um jato de luz nessas consciên-cias 

-ad-ormeci·das pela cccai:na da ganância. 

Se o câmbio negro é, como dizem. 
um círculo vicioso, :e que foi gerado_ .. 
pelas ci~unstâncias anormais da guer
ra., e, se em alguns países atingid-os 
pela devastação da mesma, ess2. :pest~ 
negra ainda continua, muito lamen
tamos ven-do que o sangue dos que 
tombaram nos cam-pos de batalha não 
merece o mínimo respeito e reveren
çia por parte dos que não têm co-
·ração. · --- -- -- . __ 

Em todo o case fazemos parte da 
U . N. R. R. ·A. e ajudamos os ne
cessita-dos; mas p{lr Deus; srs. depu
tados e senadores, sejamos nós, os 
brasil~iros, os primeires a dar lições 
de solidarieda-de humana nests hora 
amarga que o mundo atravessa . 

Srs. deputa-dos e s-ana-dores: entre 
vós toc-os, fraternalment-e dentro da. 
Assembléia Nacional C<>nstituinte, se
rã fãcil com boa vonta-de e tolerância,. 
achar uma norma eficaz contra <? 
câmbio negro, que é a infelicidade do 
pov0 e a morte de suas queridas crian
ças. 

Colocam<>s em vossas mãos a vid~ 
e o destino de mulhe:::-es brasileiras 
,que têm um único obj-etivo: ver o 
Brasil alcançar um pente de progresso 
material, a par do desenvolvL"Yllentc 
espiritual, porque temos fé e confian
ça que os hom-ens : que nos represen
tam, e ao povo, na Assembléia. Nacio
na1 C_o:J.stituinte, têm coração à altu
ra de sentir o amcr pela sua pá1:ria~ 
e uni-dos, trabalharão pela sua inrle
pendêiWia e felicidade de seu po\"o. 
pcrque querer um Brasil forte, índe
pendente, cem seus filhos alegr~;; e 
felizes, é ser humano, é ser bom, é ser 



2-í9-

patr!ota, enfim, é ser criatura eleit~ 
.de Deus. Confiantes, por um B!'asll 
forte, pela saúde de nossos filhos, .c:m
t:ra a carestia e o câmbio negro, por 
uma vida melhor, um mundo de paz, 
viva o nosso querido Brasil. Humi.l
dementf! nos assinamos, etc". 

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

o Sr. .Berto Cond<é envia à Mesa o 
seguinte discurso para ser dado como 
lido: . 

Sr. Presithmte: Inscrito que me 
a,cho para. falar sôbre matéria Cons
titucional, . em colocação numérica 
nã.o alcançável tão prõximamente, e 
agradàvelmente surpreen<lido pelo 
b:ilhante discurso do' ilustre Repre
sentante Senhor Brígido Filh•), ontem 
pronuncia-do, · advogando o problema 
do ensino primário, e como· dissertar 
ção, inclusa, aborda, em parte, o 
mesmo assunto, v-enho pedir a sua 

- inserção n·oo Anai~ . da Assembléia, 
aguardando a. minha vêz d·e USa!' 
a tribuna para aduzir-lhe novos ar
gumentos. 

A inclusão, em nossos trabalhos, 
· de &s1.mtos constitudonais, que pas
sam a figUrar em Ordem do Dia, uma 
vez por s-emana, foi, sem dúvida, uma 
d~liberação f.eliz d-esta Assem1>1éia. 
É uma ooortunidade. que se-nos apre
senta, . nÃ-o só de colaborar . perma
nentemente com a. Egrégia Comissão 
Constitucional, como, ainda, de pre
venir emendas que teremos de apre
sentar ao trabalho por ela, em tem
po oportuno, enviado a plenário. . 

Ca.da u..-rn de nós, pleiteando a.s elei
ções de 2 d:e dezembro últim.oO, assu
miu com o eleitorado - representa
ção l~tima d~ nosso JX>'VO - se
gundo a bandeira partidária. a que 
se filio-u, graves compromissos no 
sentido de advogar a inclusão em 
nosso estatuto fundamental da.s idéias 
consideratias indispensáveis à rea.O
zação das nossas aspirações politicas, 
sociais e econômicas. 

N-ao só o compre>mlsso pa.rt.i<l:á.rlo 
deve ma;nter ·o nosso em:pe:nho na de
f-esa do maior interêsse público, tra
duzido na missão, altamente honrosa, 

de normatizar a estruturaçãJ esta
tal para, caracte!izaã·as suas fi'nali
~~es, aparelhar o pais, tanto .no 
âmbito r..acional como no interna
cional, - mas a certeza de que do 
bom ou mau, feliz ou in!~liz desem
p~nho dêss·e encargo depende a. ga
rantia ãe so~breeÃistência do nosso 
?Ovo e a manutenção do próprio pais 
como expressão independente no con
c-êrto das na.ções. 

Jungido a êsse id<eal, no lll3.is es
trito cumpnmento do d·ever, anos
t~ndo tôda.s as criticas e consideran
do, embora, verdadeir2. temeridade 
ocupâr, tão humiLdemente, a preciosa 
atenção de uma assembléia expoente 
dv pensa:n1entc brasileil'o, necessá.rio 
se me afigura expressar aquêles an
sei·os que comandaram a manifesta
ção das urnas, qua.ndo, dentre tan
tos bem mais inc:-cados, recebemos 
um mandato que honrar-emos com 
o em'!)rêgo d:a abnegaçã0 possível de 
recl•ama:r-se à nossa resistência fí
sica e aos .escassos ra<:ursos intelec
tua1s. 

Sem esquecer que o desenvolvi
mento do Direito. notãvel no período , 
de- entre guerra. instauroo o princí
oio da racionalização de suas nor
mas, freQuentemel1t~ inVOCRndo a, 
colaboracão dos maiores juristas con
temporâ~eos para melhor . técmica. 
formal das constituições, a-creditamos 
que a necessária técnica legislativa 
não afasta. an·tes requ·er, a mais in
tensa colSJboraçã.o do senso comum. 
.A nosso ver, continua perfeitamente 
atu-al a grande verdad·e enunciad-a 
oelo constitucionalista brasileiro Se
iihor Ca.Tlos Maximiliano, quando 
pontifica: 

~SUpõe-se que a Constituição 
não é escrita ero linguagem ar
revezada e difícil. inçad.a de têr
mos · técnicos. e. sim. em estilo 
simples, claro, chão. como uma. 
obra do povo, a.dotà~a pelo povo 
e pelo mesmo povo lida e obser
vada." (Constituição Brasileira 
- n.0 74.) 

Amparado no critério d~ ·que a opi
nião popUilar pode e deve cola.boral" 
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na feitlll'a ela Constituição é que me 
a.nimo a vir a esta tribuna, depois 
da.s liçõ~ daqui emitidas, para dis
correr sôibre assuntos · s.tin.entes aos 
n().ssos atuais trabalhos, sem o receie.. 
de assumir atit uce completamente 
rejeitável. 

Convencido de que estamos dispas· 
tos a normatizar. por escrito, reg:-~s 
de Direito Constitucional que satis
:faç_am às exigências democráticas, 
popula:-es, revelad~ pelos usos, cos
tumes e prátic-as políticas, para a. 
realização de nossas aspirações so
ciais e econômicas mediante um es
tatuto jtaidico fundamental, a·esejo 
apenas dissertar sôbre aspectos es
senciais à garantia da evolução so
cial em nooso ambiênte, fim o mais 
importante, a nosso ver, que s.e pode 
confar.r a uma. Co!l.Stituição demo
crática. 

Atentando para a · ev~lução social, 
ao contrário de alguns autores que 
pretendem ser d.a· essência dàs cons
tituições a manutenção da estabili
da.de social, não penso, mõrment..a 
pa..ra o · nosso grau de adiantamento, 
f-iliar-me à corre'lllte do;; partidários 
das constituiçõês floexív-eis. Acreditv 
que. devemos caminhar para a. fel, 
tura de uma Constituição complexi
vamente rígida, se bem ca·paz de ad
mitir que a técnica do legislador O'!'· 

dinário não venha a ter de privà!-
s~ da· possibilidade de admitir e n-or
matizar as in.sondáV'eis transi'orma
ções que nos reserva o futur{l na, 
cio na. I. 

A nosso ver, a grande diferença. 
en-tre o Constituinte de ontem e o 
contemporâneo :-eside em que aquê
le estava con"r.ancido da perpetuidade 
cas norma.s presc:-itas nas constitui
ções, · ocnsiderava-as intangíveis, a 
ela.s sujeitando qualquer- aspec·to do 
progresso social, econômico ou jlll'f
cilco, ao passo que o Constituinte 
mod-emo conhece a velocidade, c·ada 
vez mais acelerad-a, da vida humana, 
o que o leva a procurar, quanto pos.: 
dval, ajustar o formalismo constitu
cional aos imperativos da evolução. 

Bem mais árdua, por conseguinte, 
é a missão do constitucionalista mo-

demo. É-lhe vedado realizar obra su
j~ita a modificações constantes, fruto 
dos azares políticos, ou consentir em 
transformá-la num tabú oposto a to
dos os progressos ãe que o homem, 
cada dia, é mais capaz. 

Colocado ante o imperativo de es
truturar a democracia como o regime 
do Estado de Direito, racionalizando
lhe as funçées, que devem servir a 
tôdas as aspirações razoáveis, impõe
s· -lhe a obrigação de sintetizar cs 
principies ccnstittlcionais de manei:a 
suficientemente conservável ante os 
reclamos que a evolução social ~m
porã ao legislador o~dinário do futuro. 

Se, entretanto, as normas acolhidas 
nas constituições modernas devem en
co::l.trar no seu enundado sintético a· 
necessária adatabilidade aos aspectos 
sociais, econômiçcs e políticos presen
tes e futuros, nem por isso continua
mos adstritos à feitura clássica de 
uma Constituição sintética. A fislo
nomia do Estac."o-moderno, __ cqtej2.da 
com a que regeu o constitucionaliSmo ·-· · 
c~ssico, já foi basta~te alterada pela 
complexidade da vida contemporânea. 

Sem precisar estabelecer polêmica 
a êste ·respeito, bastar-nos-á lembrar, 
para mostrar que as constituições mo
de·rnas não poC.em mais ob~decer a 
um formalismo sintético, que a evo
luçãc humana dos últimos tempos já 
não se satisfaz com a clássica "de
claração de direitos do hoinem e do 
cidadão", m!ls quer que nela se en-

. centrem assegurados os "direitos in
·dividuais e sociais". Presentemente, 
as constituições não se limitam a esta
tuir o funcionamento dos poderes re
presentativos da nação e suas re12.
çõe5 com .:1 indivíduo. Devem, ta~
bém, normatizar a in. ter-conexão dos 
\'ários grupos de indivíduos em que 
a sociedade se divide no desempenho 
dos mistéres a êles atribuídos para 
manutenção da própria coexistência 
socj.al. 

Nã,o é possível mais sL"r1tetizar-se o 
estatuto fundamental de uma. repú
blica. Seu fim - garantir não só a es
tabilidade estatal, mas, também, a 
harmonia social - implica no conceito 
emitido a propósito das constituições 
que sobrevieram ao con!lito mundial 
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de 14/19, pelo divulgadíssimo comen
tador B. Mirkine-Guetzévitch: 

"Não se trata, _ em nossa. an&
lise formal, de ver em que medida 
a vida justificou essas constitui
ções. Os textos éonstitucionais ex
primil"am 'não apenas o poder do 
número, o poder da. maioria 
para tomar a feliz expressão dum 
~scritor francês, G. Guy-Grand, 
"A democracia e o após guerra) 
- ai se vê aparecer não soment-e 
a democracia de fato, mas, tam
bém, a democracia de direito, q11e 
se traduz pela racionalização ju
ridica da vontade geral, a vontade 
do povo se justificando não apenas 
porque seja a vontade da maioria, 
mas ainda porque ela se manifesta 
em formas que garantem a ex
pressão mais razoável e justa dessa 
vontaC.e, identüicando o Estado 
livre com a verdadeira antropo
cra.cia." 

E, assim, determinada a conter e 
formular a garantia da expressão mais 
justa e razoável da vontade popular, 
não é possível a uma constituição 
moderna deixar de desenvolver~se ana
liticamente, quando, implicita e ~x
pllcitamente, deverá atentar para a li
ção que o mesmo autor nos transmite 
nos seus "Ensaios Sintéticos das Cons
tituições da Europa Moderna'': 

"As novas constituições foram 
redigidas em uma época na qual 
nenhum partido político pode 
.ignorar· a questão sociaL (Isto foi 
escrito em 1929). Que dirism0s 
agora? No século vinte, o sentido 
social do direito não é mais uma· 
doutrina .nem mesmo uma escola 
jurídica: é a própria vida. Tam
bém não é mais possível distinguir 
entre o b.dividuo político e o indi
víduo social. Assistimos à trans
formação não apenas da teoria ge
ral do Estado, como, aínda, da 
doutrinG', dos direitos individuais. 
O Estado não pode mais cingir-se 
a reconhecer a independência ·ju
rídica do individuo: deve criar U!ll 
minjmo de condições necessárias 
para assegurar sua independência 
social. 

A extensão dos direitos inclivi
duais, no sentido social, não se 
prende apenas às relações reci
procas -do trabalho e do capital, 
do trabalho e da pro::;>riedade, do 
trabalho e do patronato. As no
vas declarações de direitos t:~ro
curam en-globar a totalidade da 
vida soo!:al: a familia, a esco
la etc. Melhor dizendo: todo o 
conjunto das relações sociais . E 
assistimos a uma grande t-enta
tiva de racionalização da vida pú
blica." 

~ bem verdade que a maioria das 
Constituições então apreciadas !)elo 
publicista sofrerarn já o colapso con
seqüente à estupidez que desencadeou 
a guerra 1939-45. Esta serviu, porém. 
para mais imperativamente · conven
cer o -constituinte contemporâneo · da 
necessidade inadiável de conformar a 
estrutura JUrídica do Estado mode!'no 
de forma tal que, dentro dela, o ho
melh se encont.re plename::.1te garan
tido da utilização <.le suas capacidad~s 
realizadoras. · 

O constituinte moderno não pode 
contentar-se em repetir os principias 
políticos; vencedores, da liberdade, 
igualdac!e e fraternidade. Tern a . 
niissão, bem mais alta, de instituir 
juri-dicamente a liberdade, regula-r a 
vida econômica, garantir aos homens, 
com a igualdade social de tratamento, 
amplas oportunidades para' cada in
divíauo no exercício de suas capacida
des, e . estabelecer, com essas indis
cutíveis conquistas fundamentais, · o 
Estado-nação em que impere, de fs.to, 
a solidarieda-de humana. 

Não se trata, presentemente, de es
truturar uma sociedade fraterna, per
que esta, do donúnio da moral, escapa 
à nounalização jurídica. Trata-se de 
concretizar um estado político em Q'-1~ 
rein~ a solidaried!Lde entre os home!ls. 
~te, que- lhes est:í sujeito à vital 
interdependência, em suas mais varia
das atividades, é sucetível de ordena
mento jUI1-dico. 

Contudo - e aqui se encontra, tal
vez, a maior responsabilidade que re
cai sôbre nós - êsse orde~mento 
jurídico não pode ser mais satisfeito · 
pela feitura de uma constituição pu-



ramente politica, abstração liberalista 
dos tempos, incapaz de assegurar ao 
homem as condições 'básicas de ma:Ju
tenção da ha:Ítnonia sociaL Tal or
àenamento, a nosso ver, não se con
segue pela redução dos problemas so
ciais, multiformes, ao político aspecto 
genérico inerente a ca.da um dêles. 
lt m.istér tratá-los especificamente, 
evitando abstrações puramente teóri
cas, por mais atraentes que se nos afi
gurem. lt forçoso, sobretudo, evitar o 
pirronismo de unilateralizar as cons
tituicões ao mero conceito de estatu
tos ~xclusivamente políticos. 

As constituições modernas devmn, 
~ imprescindlvelmente, preceituar sôbre 

o desenvolVimento do indivíduo, de 
modo reaUstico, sob o aspecto político-

. sociaL ~ ante esta fiSionomia illâi.s./ 
cutivel das n.açOes contemporâneas que 
nos recusamos a acompanhar os mes
tres quando lhes conferem finalística 
estritamente política. 

Se elas devem, ao lado da qualifi
cação do Estado . a que regem, estru- · 
turar funcionalmente o exercício da 
soberania, âmbito político-jurídico, e 
prover os variados aspectos· existen
ciais do ·individuo para defendê-lo, de 
forma ininterrupta, não só das .. . v]c.is
situdes naturais como <ias resistências 
·ao próprio progresso, .não bá com<J 
teimarmos em desconhecer~lb.es a. 
qualificação de .leis fundamentais a. 
um tempo politico-sociais e econô
micas. 

1!-.J.n.da aqui divergini.os dos ·· tra. tadis
tas que pretendem negar ào Estndo 
a quali:!icação de organismo .r.clit.:.!'o
social e econômico, porque não· po
demos conciliar a idéia de quP. a sua 
lei básica, fundamental, dispor..ha es
truturalmente sôbre as relações so
cial-econômicas entre os indivíduos, 
enquanto êles pe1'IIlaneccm apenas, 
como entidade politica. 

A fisionomia qualificativa do Es
tado é que nos conduz a propugnar 
o sistema das Constituições analíti
cas, procurando evitar os precalços 
do arbftrio do poder inerente a tuão 
quanto as sintéticas tenham deiXado 
à margem de seus preceitos. 

Constituições analfticas,. no · sentido 
de que devem atentar .para .os xnulti-

forznes e complexos · fatores do pro ... 
ble:ma politico-social e econômico. mas 
redigidas sem pormenorizações leg,t!>
lativas, e, portanto, sistematizando 
sintéticos preceitos fundamentais. 

Seria longo, e, quiçá, inútil, na. 
presente fase dos nossos trabalhos. 
Srs. Constituintes; seria ~ongo, qw":' 
çã. inútil, se não Inuito acima de nossa. · 
capacidade intelectual. discorre!" sô,.. 
bre um esquema do . que entP.ndemos 
como inel'ente ao texto da const.ituiw 
ção a ser por nós elaborada. 

Alguns dos assuntos, porém. dos que 
não podem se!" esquecidos, d~vem ser 
aflorados nesta. dissertação, de qu~ só 
nos justificamos. ante a benevolên
cia da Assembléia em ouvir-nos; pela 
invocação do mandato que. nos foi 
itnposto pelo sufrágio de concidadãos 
nossos. ··-

Como de longo tempo e para o fu:.-
. turo. a :finalidade máxilna da estru
turação do Estado consiste, ainda., etn 
promover o bem comum. Não há dis
crepâncias quanto à tese. Quanto à 
maneira viável de realizá-Ia dispu
tam, porém, as várias, escolas, se betn · 
que, cada dia m.ais, se consolide a. 
opiriião de cru e na:--democ_t:~i.a se en-. · 
c ~ntra a chave mestra da. incógnita- · 
Politico-social. "" . 

Entretanto, desgraçadamente, o dis
sídio se manifesta logo à collceituação 
da própria democracia. Muitas · têtn 
~~do, com efei.to, e ainda são, as for
mas governamentais, as diretivas so
ciais e econômicas a que o vocábulo 
tem sido aplicado. 

Toma-se necessário, portanto, 
QU!llldo enunciamos que perseguimos 
&. instauração de uma democracia, de
finir ·o nosso znodo de conceituar a, 
-própria democracia. Parec~ que já 
passou a época em que se julgava 
realizá-la através de wn aparelha
mento capaz de funcionar barmonica
mente ·para o fim de garantir ao ho
mem a "igualdade perante a lei"; em · 
que, para. o mais a~plo exercido da 
liberdade "individual, era o Estado ~sw 
truturado como entidade distinta da 
sociedade e exclusivamente destinado 
.a maz:tter ce.rta concepção de ordem, 
que se manifestava quando, em face 
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dalguma divergência séria entre dois 
indivíduÕs naturais ou coletivos ou 
-entre êstes e o próprio ·Estado. se re
clamava sua intervenção policial ou 
judidária. Hoje, determinando r,a!s 
ou quais diretivas governamentais, 
compreende-se a democracia como 
um sistema orgânico-social capaz não 
-de garantir uma igualdade teórica ou 
uma liberdade ·falaz, mas de assegu
rar a "justiça social", através de 
1:ujo conceito tanto a. igualdade como 
a liberdade se transformem em cs-

. "Plênclidas concreti.?.ações para o indi
-víduo, mantidas pelo funcionamento 
razoável ílo Es.tado. 

Ninguém. mais ;pensa ctue bn.stn. ins
erever no estatuto fundamental o 
principio jurídico de igualdt\de pe
rante a lei para considerá-lo cl~mocró.w 
tico. Todos conhecem a.s d1!erQnço.s 
natuaris e sociais que vem. de lougn. 
data, agra.vando, cadn. vez mnts, ns 
desigualdades individuo.is de qun'-

. quer origem. O concelto de dcmor.rn
cia. evoluiu, determinn.ndo nos contem
porâneos a preocupaçtio .·i.lc encontrar 
uma estruturação cstntnl cnpn~ de
corrigir, até onde o.lco..ncc o potir.r t'lu
mano. a .tnanifestação dcs!gua.l dos in
dividuas. com rnaiorio.. de ro.zli.o \lque
las que têm origem na. flslonornia so
<:ial, que dependem, quase exclusiva
mente. do uso que o homem faça 
-de suas faculdades naturais . 

O qÚe cum"Pre ao Estr:.do mocicrno 
não é reconhecer a 1gua.ldndc dos in
dividuas perante a lei, mli.ntendo-os 
em condições desigual no convívio r,l')
cial. Cumpre-lhe ordcno.r-Rc de ior
ma que a todos se propicie idOnt1cn. 
o-portunid~de de. rea.lizo.çü.o dns suo.s 
legitimas aspirações .. 

Deixando de parte n di,;:rer~si\o dou~ 
triná.ria, que nos levo.rfil multo longe, 
passamos à objetlvaçl\o de ulgunü .ns
pectos a nosso ver tnn1H snllcntcs da 
essen.cialiodade do Estado Moderno. 

Não se concebe mniM o E~lndo gen· 
odanne, Chamado somente n. tntervir 
entre os individuas qunndo o n~turnl 
attito de interêssc~ nmet\ÇI\ perturba· 
çóes que, neccssàrinmcntc, t'lrLo co~
rigidas, acabariam comprometendo-lhe 
a. própria establlidn.do. 

A função do Estado Moderno é, fo
calizando, reali.sticamente, a coexis
tência dos homens em sociedade, evi
tar ou prevenir os atritos inmviduat~. 
de tal forma assegurando · a cada um 
a plena expansão de sua person.all
dade. Esta função requer \Llll3. com
plexidade ·de preceitos que assentam 
nos ensinamentos de todos os ramos 
d.a ciência. A ação premunitória do 
Estado supera, presentemente. sua. ati
vidade corretiva, barmonizadora da 
coexistência social. 

Não é por outra razão que as cons
títuíções modernas, ainda quando com
prometidas no f<>rmalismo jurídico ex
-positor das instituições estatais, con. 
tém princípios reguladores da defesa. 
ce expansão demográfica; da es-:ru
tura e amparo das famílias; . da ·for
mação intelectual e moral do indi
viduo; de sua. capacidade para a ob
tenção, uso e gôzo d{)s bens materiais 
cu intelectuais, ~ujo apropriamento lhe 
é permitido; da regulamentação do 
est-ado de relação :profissional entre 
os individuas; de uma série, eil!fim, 
d.:. institutos que fo.ram deixados pe
las antigas constituições a.os azares 
da igualdade e liberdade :-estritos a 
concepções me:-amente político-jurí
dicas. 

Só qus.ndo, !'epetimos, o exercicio de 
alguém. pretensamente fundaiCio na 
liberdade comtlm, ocasionava atritos 
entre os indiviuuos, intervinh2. o Es
tado, com seu aparelhamento policial 
ou judiciário, para. corrigir os dano
sos eieitos do evento. E sabemos como, 
por vêze.s, era falaz tal cotteção! 

O Estado planiiicador da coexistên
cia social se impõe. hoje, para. que em 
âmbito prev.ia.mente deliinitado, todos 
possam movimentar-se, sem provoca
çã-o àe atritos, usando assim de uma. 
igualdade real entre todos e desfru
tando de uma essencial liberdade res
l.i.zadora. • 

Não concebemos o Estado. a. demo
cracia moderna sem uma planifica
ção social, tal como a preconiza o 
professar da Universidade de Londres, 
Karl Mannheim, e como a reputa em 
várias de suas inestimáveis obras o 
grande cérebro do trabalhismo ingLês. 
E:arold Laski, cujas idéias parecem 
também dotadas daquela fõrt.a de ex-
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pansão que impregn<>u as escolas polí
ticas e econômicas que, no sécul'o pa~
~do, irradi:a.ram da .Inglaterra para. 
todo o . mun<io. Diz o m~mcionado ex
poente do · trabalhismo britânico; 

"Em resumo, liberdAde é o oonne
cimento de que cada um de nós con--· 
ta. ao · mesmo tempo, COtnO fim e 
instrumento, com amplo espaço na 
sociedade, pel"'nitindo-nos realizar 
nossas próprias decisões, experimentar 
con<>sco mesmos, por-nos à prova. se
gundo nossas inclinações. Assi!n, nas
ce nossa liberdade da sensação de um 
a.mplo horizonte que podemos sonda!', 
de abertas oportunidades e ocasiÕês 
nas quais podemos encontl'M:' a ver
dadeira significação de nossa. vi-cia. 
Um homem é livre na sociedade quan
do o funcionamento das ·inStituições 
que a regem lhe assegura. sua espe
rança criadora que o convide. a levar a 
têrmo uma finalidade em que encO'll
tra sentido e euforia <Ha:rold Lask1 
- "Reflexões sôbre. a Revolução G.e 

. Ncssos Tempos") . 
No p.rimeiro plano da programação 

do estabelecimento de uma sociedade, 
verdadeiramente igual.izante, entre os 
indivíduos, para a conquista de uma 
democrac-ia planifica.uora, compreen
demos os problemas da educação, inclu
indo em seu ãmbito a :instru~ de caca 
um. Parece-nos ' de todo insu.ste-ntãvel 
que, dado o valor socia1 da educação, 
se ~e possível :manter uma demo
cracia onde . sô aos ricos é possivel 
aspirar aos mais elevados graus do 
conhecimento humano. cerreu à 
grande maior!a ·'dos habitantes . dum 
pais o direito de pr<>t:,"Tedir mediante a 
aquisição de conhecimentos úteis u.ão 
só ao pr6ptio individuo mas à sua ne
cessária colaboração sochl. é ignorar 
a primaz finalidade da democracia. 

Não há, não pode ha.ver democra
cia onde não se dote a, tQ<Ios os in
divíduos do direito de alcançar todos 
os c~nheci.mentos. Não há, não pode 
haver democracia que não adote- para 
usar a fraseologia moderna - uma 
política educacional que a cada um 
:prodigalize o desenvolvime!D.to de suas 
aSJ?irações v~onais. 

Não pode haver govêrno democrá
tico onde a maioria, da população na
cional está privada de concorrer aos 
pleitos de · composição dos seus po-

deres representativos por falta de ins
trução básica, ·mfnima., por incapaci
dade de discernir entre os candidatos 
ou partidos que disputem a. direção 
do Estado. 

Alegam-se, entre nós, bem o sei, 
motivos não só de ordem econOmica~ 
como financeira· e geográfica, como 
impedientes · da alfabetização inten
siva de nosso povo. Quero, entre
tanto, manifestar que esta questão 
envolve verdadeira. causa de honra. 
nacional para cuja vitória devemos 
mobilizar todos os recursos materiais 
e todas os indivíduos aptos . . 
. A alfabetização total da populà.Ção; · 
embora a julgue insuficiente para a 
realização ideal da democracia, trans
mudarâ, tenho certeza, a fisionomia. 
politico-social ·de nosso país. Aos go
vernos municipais, estaduais e ao fe-· 
deral; a todos os jovens ou adultos 
que já saibam ler e escrever, o nosso 
apêlo para -eerr-àrem_fileiras no exér
cito . da alfabetização, se-quérem,-como· . 
creio firmemente,' viver, em futuro 
próximo, numa verdadeira democra
cia. A tôdas r as associações, quaisquer 
que sejam seus fins estatutários; a 
nossa exortação, repassada. de todo o 
ardor cívico, para que trabalhem. den
tro de suas possibilidades, transfor
mando os edifícios em que , estejam 
instaladas em· casernas do exército de 
alfabetização, nesta cruzada educa
cional pelá. pátria. Com os voluntá
rios dêsse exército de honra, com a 
utilização de todos os edificios, em 
horas disponiveis, para sua gloriosa. 
b::-.talha, o Brasil poderá. ter a certeza 
de que, em curto prazo, todos estarão 
efetivamente int egrs:.dos em sua. vida 
política, primeiro avanço para o rea
lismo democrático. 

A segunda etapa, a da difusão dos 
conhecimentos de humanidades e 
a disseminaçáo do ~nsino profissio-
nal urbano e rural, bem como a úl
tima, da prodigalização do ensino su
perior. oferecem maiores dificulda
des. Nem por isso, entretanto, desisto 
de implorar a esta egrégia. Assembléia 
que, a qualquer sacrifício, acrescente 
na futura Constituição ao princípio 
da ·obrigatoriedade e gratuidade do en
sino pri.Inário, o dever do Estado de. 
prover e o direito do cidadão de uti-
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lizar-se do ensino gratuito. desde que 
demonstre desejo sincero e .. capacida
de efetiva de realizar o próprio pro
gresso intelectual. 

E', para mim. desde já o anuncio, 
insatisfatório o preceito contido na 
letra b do parágrafo único do ·art. 7.0 · 

do ante-projeto elaborado pela pre
clara oitava sub-comissão constitucla
nal, quando, no plano nacional da 
educação, manifestá a "tendência à 
gratuidade do ensino ulterior ao pri
mário". Creio que, no mínimo, de
ver-se-ia estatuir "a obrigação do Es
tado de custear o ensino ulterior ao 
nrimá.rio para qualquer indivíduo que, 
desprovido · dos necessários recursos 
próprios, demonstre capacidade efe
tiva de aproveitamento -dos mesmos", 
estabelecendo-se, assim, uma hipótese 
que, embora não satisfaça integral
mente a nossa idealidade, consistente 
na gratuidade do ensino em todos os 
graus, oferece, entretanto, mais am
plas oportunidades de progresso ao 
Brasileiro. 

Ao lado do aparelhamento potencial 
do indivíduo para colaborar em uma 
sociedade democrática, tal como a 
acabamos de advogar, reclamando 
uma politica educacional que a todos 
garanta a realização de suas inclina
ções vocacionais. a estruturação do 
Estado. Moderno impõe princípios e 
existência de órgãos capazes de man
terem o que já se convencionou en
tender por - segurança social: . 

Extingue-se, entretanto, o nosso 
tempo regimental para ocupar a pre
ciosa atenção desta egrégia Assem
bléia · e, se bem estimemos acima de 
·tudo a própria conciência do dever 
cumprido, não queremos, colimado 
que foi nosso primeiro int-ento de ad
vogar o direito do bom~m à gratui
dade de aprendizagem em todos os 
graus, por mais tempo abusar da be
nevolência ãos representantes ã.o povo, 
sujeitando-os à nossa digressão, ne
cessàriamente defeituosa quanto nós 
próprios. 

Para outra ocasião, que oportunida
de nos seja oferecida, ficarão outros 
aspectos da constitucionalização a 
nosso ver verdadeiramente democrá
tica.. 

Fazemos. pois, ponto no apêlo aqui 
deiY..ado aos Senho:-es Constituintes 
para que. acima. de quaisquer injun
ções partidárias, certos como estamos 
de que todos desejam dotar o Brasil 
de uma constituição à altura dos seus 
destinos, inscrevam, dentre todos. 
como o primeiro. mais importante~ 
mais fundamental de seus preceitos~ 
. - o dever do Estado de fornecer e o 
direito do cidadão de usufruir o en
sino gratuito, em todos os graus, por
que êsse é o mais seguro alicerce da 
uma verdadeira democracia. 

• O SR~ PRESIDENTE- O Sr. Mu-. 
nhoz de Mello encamiilha à. Mesa 11ma 
representação d·e funcionários do Mi
r.a.l.Stério da Fazenda, que será enviada 
à ·comissão da Constituição. 

Acha-se sôbre a mesa o seguinte 
requerimento: 

Requeremos a inserção na ata das 
sessões da Assembléia Constituinte de 
voto de profundo pesar pelo faleci
mento do antigo deputado pelo Estado 
de Minas Gerais Camilo Felinto 
Prates. 

Sala das Sessões, 25 de Abril de 
19L. - Bias Fortes. -Israel Pinhei
ro. - Alfredo Sá. - _MiZtcm. Cam
pos. - Philippe Barbt. - M ago.Zhães 
Pinto. - Carlos MarigheUa,. - Se
verinO dos Santos. - Euclides Figue-l
redo. - Jurandir Pires. - José J'l!a
ria Lopes Cançado. - Lycurgo Leite 
Filho. -José Monteiro de ca.Stro. -
Aureliano Leite. - Gabriel de R. 
Passos. · - Daniel Carvalho~- - Ro
drigues Seabra. - Mauricio Grabois. 
.- Milton Prates. - Gustavo Capa
nema. - Octavio Ma.ngctõeira. -
Acurcio TOTTes. - Arthur BeTna7des. 

Celso Machado. Jusceli·:z.o 
Kubitschek. -Benedito Valadares . -
Mario Brant. - Fernando de Mello 
Vianna. - João Henrique. - Luis 
Carlos Prestes. -João Amazonas. -
Renau.~t Leite. -Duque de 1.1esquita. 

Christiano Machado. José 
Alkmin. -Rodrigues Pereira,. - Lair 
To3tes. - Bernardes Filho. - Pedro 
Dutra. 

O SR. BIAS FORTES- Sr. Pre
sidente, peço a. palavra, pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE- Tem a. pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. BIAS FORTES <Pela ordem) 
- Sr. Presidente, traduzindo~ neste 
instante, o pensamento dos Deputadas 
e Sena.dores de Minas Gerais, . com 
assento nesta casa, venho solicitar 
de V. Ex.a. a inserção nos "Anais,, de 
um voto de pesar pelo falecimento do 
Sr. Catnilo Felinto Prates, que exer
ceu, durante anos consecutivos, o man
dato de representante do povo minei
ro na Assembléia ProVincial do Esta
do, no Senado e na Câmara. Federal. 

Terminado o seu curso de humani
dades na cidade de Ouro Pl'êto, im
possibilitado, por deficiência. finan- · 
ceira, de prosseguir o curso superior, 
Cam.ilo Prates dedicou-se ao magis
tério na nossa teria, prestando os 
IDais assinalados serviços à juventu
de mineira. Posterio.nnente, seduzido 
pela vida. da imprensa,· tornou~se jor
nalista competente na defesa de tôdas 
as causas que interessavam ao povo 
Dlineiro. · 

Verificada pela sua gente sua gran
de vocação pela. Vida pública, foi êle 
convocado para representante de Mi
nas na Assembléia Provincial do nosso 
Estado, onde, com a lucidez de seu 
es:pirlto, com a .firmeza de sua argu~ 
mentação. prestou colaboração efi
cial~ às leis daque~ épo'ca. 

O que se destaca, Porém., de sua fi~ 
gura, naquele teDJ.po, Sr. Presidente, 
tem de ser rememorado nesse instante 
em que aqui nos reuniinos para dar 
uma Constituição ao povo: foi a in
dicação que teve opo:tunidade de 
oferecer. e que eu quero fique trans
crita nos "Anais" desta Casa. 
. Apresentou éle à Assembléia. Pro
vincial, em 1888, uma indicação para 
ser remetida à Câ.Inara Federal, em 
que S. Ex.a. fixava quatro postulados 
notáveis, e que devem ser relelllbra
dos no instante presente: 

u A Câmara dos Deputados da 
Provincia de Minas Gerais, em 6 
de jUlho de 1888, preocupou-se' 
com a questão da união interna
cional e a arbitragem, tendo sido 
apresentada e apl"ovada a seguinte 
indicação: 

"Indicamos que a assembléia. 
provincial represente à Oâma.ra. 
dos Deputados, ao Senado e ao 
govêrno sôbre a necessidade ur
gente que sente todo o brasileiro 
da· adoção quanto antes das se
guintes medidas: 

l.a. Federação das provínc!s.s 
com tôdas as suas conseqüênctas 
naturais. 

2.a. Completa emancipação admi
nistrativa do município. 

3.a. Revisão da Constituição polí
tica. do império etn. todos os artigos 
inconciliáveis com os principias li
berais e democrãticos. 

4.:~. Organização da paz entre to
dos os paises da .Ainérica· do ..N_Qr~ •... 
Central e do Sul, de modo que as 
questões internacionais sejam re
solvidas por meio de arbitra
mento." 

Esta indicação, Sr. Presidente, '!)ar 
si só revela o espirito e a inteligência 
de Camillo Prates, e, acima de tudo, 
os dotes liber..a.is que formavam o seu 
coração. e o seu ~çarâter: --· - - .. .. .. . . . 

Proclamada a República, !oi êle no
Ineado Presidente d.a intendência. de 
Monte.:J Claros, sua terra natal. onde 
prestou os mais r~levante~ serviços, 
como também à parte do norte mi
neiro. 

Era um. homem d.e . partido, lutador 
e ~temerato, e, depois das réfregas 
e pelejas eleitorais, demonstrava ser 
verdadeiro amigo, até de seus adver
sários, aos quais não negava justiça 
e, por isso mesmo lhes reconhecia to
dos os direitos. 

Tendo situação preponderante .::ta 
ConstitUinte mineira, fazendo parte 
da Convenção dos ll, p~ revisão do 
projeto e entesta.ndo, no plenário, com 
figuras inconfundíveis como AfonsG 
Pena, - Camilo Prates foi, nessa fase 
da polftica de nossa terra., uma honra 
para as tradições da. democ~ia. e 1o 
liberalismo. Nesta Casa, onde ponti
ficou com grande senso, deixou êle 
traços inapagãveis nos Anais do Par
lamento Brasileiro, em virtude da. 
atuação decidida. que teve na def-esa 
dos sãos principias da Democracia. 
~. pois, para um cidadão dêsse porte, 

conhecido de muitos dos Constituintes 
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que aqui se encontram atualmente, se 
bem que desconhecido de alguns, mais 
novos, pertencentes a outras gerações, 
que venho solicitar, em nome do Es
tado de Minas Gerais, e de seus Re
presentantes nesta Oasa., seja con
signado elD. ata um voto de profundo 
pezar, com a. afirmação de que nós, 
mineiros, em tôdas as épocas e em 
todos os tempos, não esquecemos os 
que serviram, com abnegação, des
prendirilento e patriotismo, à causa 
püblica e legaram a seus filhos um 
único patrimônio, o patrimônio mo
r.::.! de seus nomes! (.Jl!uito bem; muito 
bem. Palmas. O oradt:Jr é a.bra.çado e 
cu:mprimentado pelos seu:. colegas.) 

O SR. PRESIDEN'l'E - O ilustre 
Representante, Sr. Bias Fortes, refor
çando reQuef.Unento da nobre banca
da do Estado de Minas Gerais, nesta. 
Casa, pede seja inserto. na áta de 
nossos trabalhos de hoje, um voto 
de profundo uezar em homenagem à. 
memória do ex-Deputado Federal Se
nhor Ca.tnilo Pra tes. . 

Os Senhores Representantes que 
concordam. com o pedido, queiram le
vantar-se. (Pausa) 4 

Foi concedido. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. Milton Campos. 

O SR. :r..m..TON CAMPOS -Se
nor Presidente: Eu me sentiria omisso 
no meu dever de Representante do 
eleitorado mineiro, se, no exercício do 
lllalldato, me desinteressasse da vida 
e do destino do meu Estado. 

Esta alta tribuna., a que subo com o 
sentimento da responsabilidade que 
ela. impõe. não pode ser apenas uma. 
cátedra. onde se exponham teorica
mente os principias da ordem jurídica.. 
E' também uma tribuna do povo, em 
que devem repercutir os clamores e 
os anseios de que o sistema represen
ta.tiv~ nos :fáz porta .vtozes (Muito 
bem). 

O SE. LINO MACHADO -=-Sobre
tudo nesta hora, em. que estamos a 
votar uma Constituição. A Constitui
ção é o refl~xo das alegrias e das dO-

. res do povo. 
O SR. :MILTON ·cAMPOS - Agra

dêço o aparte do nobre coléga.. Fell-

zes seriamos se nos pudessemos limi
tar ao debate abstrato das questões 
constitucionais, como se o nosso pro
blema fôsse apenas uma opção entre 
soluções controvertidz.s da. teoria po
lltica. Nosso dever, porém, é traba
lhar com as rcg,lidades, e eu não sei 
se -seria própria da representação na
cional essa fuga às palpitações da atu
alidade política, econômica e social pa
ra a e..xclusiva preocupação, sem dú
vida elegante, mas certamente arti
ficial. com as abstrações. Nem me pa
rece vantajoso estarmos a levantar, na 
lei máxima, a estrutura democrática 
do Pais, e ao mesmo tempo nos desin
teressarr:0.Js da. prática dêsses ·princí
pios e mque nos inspiramos. 

E' JUSto, polS, que tenha eco neste 
rec~t~ a axnarga decepção da. opinião 
pública em Mina-s Gerais. 

O Sr. Presidente da República, ao 
empossar-se em suas altas funções, 
anunciou o propósito de ser o Presi
dente · de todos os Brasileiros. Esse 
propósito, que é louvãvel e próprio c:1o 
regime presidencialista, afasta a 1dé1a. 
de governo !ac1oso, e era natural es
perar-se que os agentes do govêmo 
federal nos Estados, orientando-se no 

· mesmo rumo, procurassem iniciar Vlda. 
11ova, releóando para o passado os 
métodos anti-democrâticos em vaga. 
a.urante a ctita<iura. 

Em Minas, porem, ta! não sucedeu. 
O Interventor nomeado supreendeu 
os m1ne1ros com uma conduta. intei
ramente !nesperada na. altura em que 
andavam os acontecimentos. Foi ma1s 
do que facloso. Foi p~rsonalista. Mal 
se empcx:sou, procurou repôr nos postos 
cs homenS que os E:xerciam ante_"'ior
mente a 29 de outubro. Tinh2-Jõe a 
1mpressáo de que era o próprio Go
vernador de então, afastado do poder 
em meio ao júbilo do povo mineiro, 
que reassumia o seu posto. Sobretudo 
em relação aos Pre!eitos. verificou-se 
uma restauração em massa, que. pela 
sua indiscrim.inaçào e volume, reve
lava a intenção regresststa.. 

O SR. ALFREDO SÃ - Se êles 
toram repostoS em massa, é porque 
foram demitidos também em massa • 

O SR. MILTON CAMPOS - Sabe 
mUlto bem V. Ex.• que a. exoneração 
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foi uma imposição das circunstâncias 
em que se instituiu o Govêrno tran

. sitório, a. fim de colocar nos Municí
pios Prefeitos que pudessem a.dminjs .. 
trar com isenção. -

O SR ... JOSE CANDIDO- V. Ex.a _ 
pode acrescentar que q~i todos êsses 
Prefeitos eram presidentes de diretó
rios de partidos polittcos. 

O SR. MILTON CAMPOS - De
pois do Estado Novo, quando muitos 

· Prefeitos se haviam impopularizado e 
contra alguns se levantavam acusa
ções da maior gravidade, não se pro
curou saber se êles eram máus e se 

• eram procedentes ou 1mprocendentes . 
as acusações contra êles levantadas. 
Nada diSso. O que se prentendeu fa
zer, e realmente se fêz, foi a. reposi
ção_ ttnediata e indisc11roinada, como 
a. significar que se apagavam da his
tória do Brasil todos os episódios que 
pareciam encaminhar para. outros ru
mos a nossa evolução: o movimento 
militar de 29 de outubro, a memorâ
vel campa.nha de Eduardo Gomes, as 
eleições de 2 de dezembro, a abertura' 
da Assembléia. Constituinte, a insta
lação de · um govêmo legal com l.ne
quivoccs compromissos ' democráticos. ' 

O SR. OTAVIO MA..-,.yGABEIR.A -
V. Ex.3. não está. falando apenas em 
nome de seu partido em Mina.s, . mas 
no da. União Democrática. Nacional, 
no do BrasU inteiro: 

O SR. :MILTON CAMPOS - Hon-.... 
ra.-me sobre maneira. o aparte elo ilus
tre llàer da União Democrãtica. Na
cional, que dá às minhas palavras 
uma autoridade que, inicialmente. 
elas não podiam. têr. 

TUd.o isso está na. conciência. dos 
cidadãos .e é do conhecimento de ta
dos pelo ' noticiário da · imprensa · e 

-pelos debates nesta Assembléia. E foi 
certamente por isso que o sr. Minis ... 
tro da Justiça fêz preceder sua via
gem oficial· a Minas, em dias de mar
ço. d~ uma circular em que recomen
ciava aos Interventores precisamente 
Q contrário do que se vinha. fazendo 
em sua terra natal. 

Detenhamo-nos nêsse documento. 
·Determinava êle aos Interventores. em 
nome do Senhor Presidente .da. -Repú .. 

blica., que "assegurassem as mais am
plas garantias aos direitos dos cida
dãos". 

O Sr. Aloisio de Castro - E• maté
ria. · constitucional o que V. Ex. a éstá 
arguindo neste momento? •· 

O SR. MILTON CAMPOS - Se V. 
Ex.a tivesse ouvido o começo d~ meu 
discurso teria percebido que eu anun .. 
ciei, prêviamente, que não vinlla tra· 
ta.r de matéria constitucional. Estou 
falando na hora do eXpediente e ser .. 
vindo-me de uma tribuna. que perten
ce ao povo e aos seus representantes. 

O Sr. Otávio Mangabeira - Nada. 
há de mais constitucional do que fa .. 
lar das ga.ra.ntia,s, dos direitos e liber
dades dos cidadãos, <Muito bem>. · 

,á Sr. Paulo Sarasãte -- - E'- -a pri
meira vez que se reclama pelo fato de 
um orador se ocupar de assunto polí
tico, pois aqui. se tem falado, pela or
dem, até sôbre açúcar, ca.na, etc. 
. O Sr. Lino Machado - A Cons
tituição, aliás, é :reflexo do que se pas
sa no pais. ----. O SR. r.aLTON-- CAMPOS - De 
com-eço, ccmforme assinalei~ 'dissé ·que -
Dão vinha versar matéria constitucio
Dal. O nobre Deputado que me inter
rompeu naturalmente não ouviu essa. 
decla.l'ação. 

"Para esse :fim - acrescenta.va. 
a clrculal; a. que me vinha referiti
·do - cumpre não convocar, para 
os postos de mando ou para os 
ca.rgos que se relacionam com a 
segurança e a oràem pública, ele
mentos ·facciosos qué não saibam 
ser homens de partido sem des
respeitar a. opinião politica adver
sa. e sem oprimir conctência.s. Per-

' de a estima pública e fere o sen
timento de justiça dos próprios 
correligionários aquele que, no po
der, se torna instrumento de suas 
paixões ou serve ao espírito . de 
vindieta dos exaltados. Reconhe
cendo ao a<lv.ersé.rlo os seus ·di
reitos e apreciando sua. atividade 
eomo elemento vital ao funciona
mento do regime, o govêmo só po
de ter à.umenta.das as fUeira.s dos 
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' que o apoiam e impôr-se ao res
. peito dos que se lhe opõem". 

E a circular terminava.. a êsse pro
pósito, com a recomendação de sele
ção mesmo dentro de, espírito de par
tido: · 

"Dentro do critério partidário, 
que todavia, não dee prevalecer 
quando. ha.ja interêsse de ordem 
superior, será sempre possível uma. 
seleção que consulte às conveniên
cias do poder público.,. 

Sr. Presidente, não nos :façamos de 
tludidos. Toda gente percebe que um 
dos principais destina-tários da circUlar 
era o Interventor de Minas, pois o 
próprio Govêmo Federal estava. farto 
de saber, pelos protestos na imprensa, 
nesta Assembléia e perante êle pró
ptio, que em Minas se praticava aqui
lo mesmo que a. circular mandava se 
evitasse. 

O Sr. Lopes Cançaão - Sabe V. 
Ex.a perfeitamente, que o interventor 

. de Minas fêz ouvidos moucos à cir
cular e continuou a agir da mesma. 
fortea. · 

O SR. MILTON CAMPOS - Essa 
circUlar não foi revogada. E a situa
ção de Minas, entretanto, é como a 
daquele Quartel de Abrantes, em que 
tudo continuava como dantes ... 

Toda Via, se se pretender restabele
cer a verdadeira democracia no Bra
&il; se se deseja. que as próximas elei
ções, de que vão surgir os poderes es
taduais, sejam livres e honestas, é pre
ciso qne a ·circular não fique apenas 
como documento histórico a testemu
nhar uma. bôa. intenção, mas prevaleça, 
-como no:ma de govêrno para ser cum
prida. 

E se rea!mente o . fosse, enorm.e
1 

passo teriam.os. dado no caminho do 
nosso aperfeiçoamento cívico só com 
o reatamento da. tra:lição po!itica. de . 
Minas, lastimavelmente interrompida 
durante os oito longos anos de govêr
no ditatorial, e a.in.cla. agora. esquecida.. 

Considero indeclinável dever de meu 
mallda.to. Sr. Presidente. clamar sem
pre que a Mlnss dêsse periodo esteve 
adormecida e desfigurada. . Foi mais 

um prolongado desmaio daquela "for
mosa. estrêla. do sur·· da a.postroie. tãc.t 
oportuna de Francisco Otaviano. 

Em verdade, qu~m reconheceria Mi
nas naquele govêrno unipessoa.l e ca.
prichoso, que baniu as boas in:fluên
cias e se consumiu nos · arranjos su
balternos que lhe asseguravam a per
manência.? Quem a reconheceria na.
quela integral sujeição ao ditador, que 
passou a contar com Minas para to
dos· os · atos que lbe acentuassem o 
predomínio, ainda. os que se a visinha
vam do desatino ou contrariavam os 
superiores interesses do Estado? 

Minas não era a desordem na ges .. 
tão dos interêsses públicos, a impro-: 
vjsaçáo das soluções, o distürbio dos 
má.us exemplos, nem. o abandono de 
escolas e da assistência soeial em pro
veito de cassinos e de obras suntuá
rias, quiçã perniciosas. 

O Sr. Lopes Cançado - Muitas 
das quais, apesar de suntuãrias e inú
teis, não foram pagas até hoje. 

O SR. MILTON CAMPOS. - Quem · 
conhece a altivez, o equillbrio e a edu
cação política de N..inas, não ba de 
compreender a perseguição aos signa
tá.ri.os do manifesto Mineiro de 1943. 
só porque, exercendo com a. maior 
modera,ção o direito de opinar sõbre ~ 
problemas da hora e os destinos -do 
pais, lançaram a sombra de uma con
trariedade no semblante do ditador. 
Nem os assaltos e· as intervenções em . 
estabelecimentos particulares. Nem as 
afrontas às instituições mais reSJ)ei
táveis, como a. Ordem dos Adv~os. 
· Bem sabe V . . Ex.4 , Sr. Presidente, 
que Minas não é isto. 

Nunca fôra uma. fôrç·a. passiva. a. 
. serviço do despotismo, mas uma. · po
derosa energia. a. serviço da Pátria.. 
Cara.cterizou .. a. sempre, ao lado do 
amor à. liberdade, o profundo senti
mento de equilibrlo e justiça. (Apoia
dos). 

Não incursitlna.rel pela história. mi
neira. Sejs-m.e :relevado. entretar:.to, 
que recorde a atitude da velha. Pro
víncia em face do nosso primeiro Im
perador. Em 1822, a.in.da regente, êle 
era o prlncipe cavalheirt-SCÇ), predesti
nado à libertação da Pátria.; não fal-



tara.m . demonstrações de júbilo a ce
lebrar sua primeira. visita. Já. em 1832, 
seu poder pessoal se acentuara em 
despotismo: sua segunda. visita encon
trou a Pravinci.a hostil; os sinos do
bl'3.l'am · a finados pela morte de Ci
oero Ba.<ia.ró, que tombara. em São 
Paulo pela liberdadt:; as graças ho
noríficas, com que êle procurava se
duzir os mineiros, eram publicamente 
recusa(}as; e o Ministro Maia, da im
perial comitiva, assistiu de corpo pre
sente à derrots. que o eleitorá.do lhe 
in!Ungiu. E. a esse tempo. dois ouri
ves de Diamantina funcliam tipos mi
la.grosos que. pelo "Eco do Serro". 
combatiam os abusos do poder. <Mui
to bem). 

Relembrando com tanta insistência 
& tr'31diçã.o mineira, não pretendo re
clamar pare Minas qualquer suprema
ela nas glorias do passado ou nas in
fluências do futuro. Desejo a.:penas ad
vertir que, tendo sido sempre, no pas-
sado mais Temota, uma grande fôrça 
~ serviço d:a. Nação, MiD.as foi também 
um dos esteios da República. O ideal 
republicano sempre encontrou aquêle 
Esado a seu serviço. E agora. quando a 
democracia se reestrutura entre . os 
notórios perigos que a ameaçam. não 
é ·sábio. não é patriótico e não é pru
dente dispensar-se essa colaboração. 
uti1izs.ndo~a. não como apoio das as
pirações democráticas, mas como cam. 
po esterU da cobiça personallsta. 

Na partilha das v'anta.gen.S, com que, 
à mesa da Vitória, se saciam os mais 
famintos, seria injUsto entregs.r-se 
qua.lqu.er terr:itório da nação como re
com-pensa aos ca:pitães-mores, como se 
se doasse uma capitania poUtlca. Além 
de injustiça.. seria desatino se essa 
capitania fosse Minas Gerais, -porque 
então se faria. apodrecer um dos :mais 
rtjos pilares da democracia entre nóS. 
E todo o edi!iclo estana abalado. 

Não é, pois, em nome de Minas que 
recla.Ino e advirto. 

O Sr. Otávio Mangabeira - Em no
me da Nação brasileira.. 

O SR. 1\DLTON CAMPOS - E' em 
Dome do Brasil-d~mocrá.tico. (Mt.:.ito 
bem; muito bem. Pal'JTI,(!.S. O ora4or i 
cumprimentado). 

. ~ · . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
~vra o Sr. Mmihoz d~ Rocha. 

O . SR. MUNBOZ DA ROCHA -
Sr. Presidente, venho fazer algumas. 

• considerações sõbre parlamentarismo 
e presidencialismo, assunto já. tantas 
vezes aqui debatido, principai.tnente 
~om os <tiscw:sos óos nO'bres represen
tantes Sr. José Augusto, cujo passado 
'democrático não tem jaça e represen
ta honrosa tradição do Parlamento 
Brasilei!"o, e Sr. Raul Pilla, grande 
voz do sul, que integrou, desde o pri
meiro instante, o movimeno da resis
tência. democrática. 

Venho, apenas, situa-r o 'Pl'oblema. 
das nossas tendências, da nC?~.a ._f!)r
macão,····entim, da. Vídá. .... bràsl.Ieira. E. 
deSêJo .. fazê-lo - ou tentar fazê-lo 
quer preocupação de encontrar o tal. 
sistema salvador que venha resolver 
tôdas as nossas desinteligên~ _todos 
os nossos desentendimentos pollticos 
e tõdas as angústias nacionais, pois 
se, em relação aos pontos essenciais da 
democracia, temos todos o dever da 
intransigência, quanto à adaptação· 
d.êsses pontos ao ambiente brasileiro .. 
nossa. atitude deve ser completamen-
te diferente, ~ra podermos aprovei
tar, de--tadO;--á.-. .e.xperiência. do pas-. · 
sado. E quero fazê-lo, Sr.- Piesidente~ · ·· ·
sem aquêle sentído polémico, tão usual 
entre· nós, sentido que faz atribuir a 
um sistema tôda.s as excelências e, ao
sistema contrãrlo, todos os erros. 

o presidencialisme>, como se p:rati
cou no ··BTãS:iie---nà América Latina, 
e quero crêr, que entre nós, de xn<Jdo 
mais atenuado que nos demais países 

· latino-americanos, é a _ jnca_p~-~~~ 
da .. critiea. d~ co~'Y.<;ne;.et:, ~ :por :meios 
suasórios, arredar uma palha ou mo
düicar num mmmetro s.s intenções do- . 
govêmo. Tivemos grandes . presiden
tes, de Jaj,•ga. experiência politíca e no
tável espírilio público. Tivemos ns. 
presidência do Brasil, homeos de forte
-vocação para o serviço social. o supre
mo objetivo <io govêmo e a sua razão 
'de ser. Foram patriotas e sinceros. 
Serviram: justamente e dignament€ à 
causa. do Bra.sU. Muitos fara.m sen
slve!s à opinião. Mas pelo funciona
mento da máquina governamental se·. · 
encontraram na contingência. de viver·· . 
isolados; verda~eiramente segregados ·.: 
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-de qualquer opinião ou idéia discre
:Pan.tes do ambiente presidencial. A 
opinião pública, mesmo quando o pre
~ldente se mostra\•a sensível aos seus 

. :reclamos e predisposto a acatá-lo, em 
alguma· ecisa abstr!lt2. e· indefinível. 
Nã.o se corporífi~ava, não se impunha, 
não tinha. meios de impôr-se, e exigir. 
!Não se oi"ganizava, não tinha elemen
. tos pa-ra organizar-se na disciplina 
e coordenação de um partido e vil-, em 
seguida., pleitear a. realização de uma. 
idéia ou de um programa. Quando os 
presi-dentes, sensíveis à opinião, pude
ram conhecê-la e, mais ainda, advi
nhá-la, na sua manüestação meio 
caótica, e in-decisa, freqüentemente 

' tentaram segui-:la. Era, entretanto, 
um ato <:ie manificência presidencial. 

Podia haver ~u nãv sensibilidade à 
opin3w pública, que as coisas -·mti
nua~am do mesmo mcüo. A opinião 
nã-o tinha :õ.-çg, para iml)or-se, e, até, 
não sa.bia bem o que pretendia. 

Mas passando do setoc da opinião 
J)ública tomada de u..-n modo geral, 
como média d-e t-en-dênci:a.s e julga
mentos, para o d:a crítica. de deter
minados atos, já se transmuàa. por 
completo, o aspecto das relações com 
o P<ld-er público. A crítica é impoten
te, ainda a mais s.vizada e sensata. 
Morre sem éco nos meios palacianos. 
O presidente gue J)Odia .ter subido com 
ás melhores intenções dêste mundo e 
dà outra vat: .sen-ão ~rca<io pelos do 
seu grupo. isolad<:~, resgll3.I'(iado pela. 
gente de sua grei. O espírito de clan 
a~ba dominando. A critica.. ainda. a 
l:Ilabi aviza..da e sensats., é a}lontada. 
como il"uto àe àespelto e desconten
tamento, por pretensões ou interêsses 
~ontl."atia.dos. Cetca-se o };)residente ; 
:por um e<:lrdão sanitásio, verdaüeira \ 
barreira ilnpermeável MS inimigos, \ 
senão aos .nã'O familiares. A cr.itics. ~ 
tende a mitar·s~. e acaba., a.zedan<io. : 
.A oposiçá.<) desorga-nizada toma-se 
agressiva.. Os gru.-poo se divi<iem diante 
orlo presid-ente segregad() do gm.nde 
~úmero. Os que o ce-cam, os <le sua 
convivência, o envenenam e acabam 
itr:itanào-o i.."'Tevogàvelm.ente contra os 
s.dvei"sãrios. ~la fslta de um contact:o 
l:S.ZOável d~ q'Ue pode sair o bom en
tendim.ento, as separações entre ad
-versários politioos aumenta-m progr~s--

sivamente. Pa;ra. os familiares, que· 
frequentemente o conhecem nas suas 
lutas· íntimas, o Pres1dente é um heroi, 
um gigante, um incompreendido pelos 
seus conte:::npot'â.neos. Para a crítica 
impote-nte e des~erada, é àestigura.
do como um bandido. ·E a naçã.o, en
tre os panegiricos de uns e ss :rasas
descomposturas àe outros, fica d.es
conhe<:endo o Presidente na seu t.a.
m.anho natural, situado na sua época., 
scfrenrlo os e-mbates das · contingên
cias que o · rodeiam. 

Dadas as condições em que se de
se·nvolveu o nosso pres1(lenc.la.lismo
personalista, é, na ve~de, necessário 
que o Presidente assuma atitudes he
róicas para realizar o que eu penso 
que sej9., de fato, um govêrno forte, 
no nosso :meio: - aquê!e que resiste, 
que sabe resistir ao cêrco dos amigos 
e às suas solicitações, que sabe al
trapassa.r as .barreiras que o isolam do 
conrocto com a Nação. 

Em vista · clêsse isolamento e do :12c;s
so feitio -personalista, é quasi \Inl:>?S
sivel que o govêrno dispense um tra
t.a.rnento, já não digo, igual. senão 
isento de desigualdades grttantes a 
correligionários e a-dversários. .Oi-vi
de-se, assim, a Naçà<>, em dois seti<lres . 
perfeitamente distintos, o dos que es- · 
tão em ' ccntacto com o poder e gn- · 
za.m do seu trato e beneficios e o cios . 
que n~da r-ecebem por se terem situa- · 
do politicamente em posição de desa- · 
gre.ào à c.crrente do~nte. Isso, õem 
constar, a grande massa humana, a 
que se ref~riu o nobre del)utMo Otá
vio !;fanga.beira., e que permanece à 
margem ele qualquer consulta. e de
cisão. E~sa indi:fe:re:n~a da. gra;nàe 
massa hum2.na, entretanto, su:pera a. · 
qualquer orgs:nizac;áo de govêrnc.. nos 
nossos padrões atua.iS. Será. ·vencida 
pelo tempo, QWlndo o 1>3--:Uperismo tôr 
sendo superado pela melhoria do pa
drão de vida, àa saúde e da educação. 
o que é uma obr~ ciclópicA, de várias· 
gerações, de trabalho intenso e persis ... 
tente. uma. vez, que a nessa popula
ção, já respeitá"1el em número, está 
distribuida. por uma área ccmtinent.3.l 
em que os bras.Ueiros se dissolvem, e. 
por assim dizer, se escond~m uns dos. 
outros. 
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Acontece ainda que é do President-e 

~ue tudo depende. ~le é o dono do 
cofre das graças e encontra em tõrno, 
resistências muito frouxas. Tende ao 
-exagêro das suas atribuições, à hiper
trofia das suas funções. Se há resis
tências isoladas de uma ou outra von
tade mais · decidida, vem. logo o de
sagrado do poder com a queda ineme
diável na desgraça política.. 

A fôrça incon.strastá.vel do Presi
dente, sem nenhUm. contra-pêso que 
o venha . a tolher. é um convite . cons
tante 810 exagêro das suas a:t'l"ibuições, 
é um convite gostoso ao uso de di
tatorial do poder. Convite que o Pl'e
·si-dente paxa não aceitar necessita 
possuir uma conceJlção notável da es
trutura democrática d.às inst'!:tuições e 
um enorme pod~ de resistência n.o 
.sentido de não descambar para. am
pliação do poder pessoal. 

Mesmo nos Estados Unid'os, de for
mação tão diferente da nossa, onde 
.apesar da decisiva contribuição demo
. gráfiCa. de povos de outras origens, 
i pexmanec-eu õ espirito anglo--saxôcico, 
i--o Presidencialismo tem sido acusado 
i de uma ditadura. quadriena.l. E' ver
.\ &de que, em vista da sua psicologia 
1 .nacional, é uma ditadura absoluta .. 

:mente diferente das nossas, passagei
. !raS e sucessivas. também. mas não 
_pôde eximir-se da pecha de ditadura. 

Seria. excusado distinguir entre a. 
·ditadura presidencial assim ba.tizarta. 
por extensão, e a ditadura sim.pl~-5-
.mente -dita.dura, em que desapaTeeem 
os direitos e as liberda.des ..tSSenciais. 

Cumpre observar, por um dever ru
dim.ent~ de justiça, que os males rio 
.nosso presideif-cialismo na sua maio-

- ria, foram copsumad.os, não obstante 
as boas intenções, o patriotismo, a. 
dignidade ~os presidentes. A roda. co
meçava a rodar num sentido e era 
dificílimo fazê-la estacionar para., P.tn 
seguida, dispô-Ia a girar em sentido 
contrário. · 

. ~es males do presidencialismo !o
ram atenuados com ·a federnção, quan
do nos Estados, os respectivos gover
nos nã.o representavam o poder cen
tral, mas expressavam a auto.nomia. 
·de unidades federa-das, com os seus in
terêsses próprios e 8.s . suas peculiar;. . 
..dsdes. Pelo menos, nos maiores Es-.. 

tados, chegava amortecida s. autori
dade presidencial, -pela sua. coexistên
cia com os poderes autônonws dos 
governos locais. A a.utorí<iade es~
dua.l, os poderes estaldus.is e-r.a.m. aque
les que se faziam sentir imediata
mente, resolvendo probl-emas, criando 
soluções que iam rE·percUtLr de ma
neira direta na vida. cotidiama. de âm.:. 
bito regional. E afinal, a vida regio-\ 
nal é ainda a que conta. Somos· ainda, \ 
de algum modo, aquelas ilhas, a.que- ·. 
les núcleos isolados· de civilização a : 
que se referia João Ribeiro e a que ; 
Gilberto Freire deu atualidade socio- :; 
lQgica. Vivemos ainda, , f:: é natural ,:_ 
que seja assim, pela esca·ià- con.ti.nen:-_' 
tal do nOISSo território, em diferencia.~ 
ções regionais, agravadas por uma. dis
tribuição desigual de flarescimenr.o 
1000nômico. O . govê!n.o central não 
pode igUoalar' nem em poucos ser- . 

'viços públicos, o aspecto de Estados 
vizinhoS. Passe~se de um .para outro 
Estado, e tu._do se modific9.. desde o 
aspecto das cidãa&.).com. todos cs seus 
serviços urbanos, o seu apareiifiãmen•· · 
to escolar visivel aos viajantes mais 
desatentos, .até ao sist-ema dário. E' 
sôbre essa· Vida reg1onn.l que os go
vernos estaduais a1iua.m dixeta.ment~ 
interessando as popula.ções numa m
tensidade com que o govêrno !etntral 
não pode competir. E' o motivo que 
amoneeeu as repercussões de 9.tua.ção 
-do gcvêi'Ilo da União. restrita. a ..... -.s 
problemas · de ordem nacional e 6e1-al 
que, em vista da autonomia. dos Esta
dos, . defendida enêrgicament..c nas 
~des unidades, e da descriminaçã.o 
bem especi!icaõa das competênc~":;, 
chega v.a ao povo, à. grande mas3S.. 
muito amortecida e _ atenuada, amor- ._ 
tecendo-se e atenuandll-se, em con
seqüência. os excessos do presidencia
lismo. 

O SR. PRESIDENTE - Lem'ht"o a.o 
nobre Representante estax finda · a. 
hora do ~ente. 

O SR. MUNROZ DA ROCHA 
;Nesse caso, ~Sr. ~ente, peço a 
V. Ex. • . considerar-me inscrito para,. ' 
prosseguir na. primeira. oport~dade. 
<Muito bem. Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE _:_ Está. :Imda. 
-a hora. do Expediente. 

Passa-se à. 

ORDEM DO DL ... 

Comparecem mais 146 Senhores Re
presentantes: 

Partido SoCial Democrático 

Acre: Castelo Branco. 
Amazonas: Alvar_o Maia, Valdemar 

·Pedrosa, Leopoldo Peres e Pereira da 
·suva. 

Parâ: Magalhães Barata,' Duarte de 
"Oliveira, Lameira .Blttencourt e Carlos 
N-ogueira. . ' 

Maranhão: Clodoinir Cardoso, Odi
·lon Soares, LuiZ Carvalho, José Nei
.va e Afonso Matos. 

Piauí: Renault Leite e SigefredQ 
Pach-eco. 

Ceará: Moreira da .Rocha. 
R. G. do NOii."te: Mata Neto. 
Pa.raiba: José Jo!ili. 

. P.e!'Ilaiillbuco: Novais Filho, Etelvino 
Lins~ ~ta Pôrto, Ulisses Lins, Fer
reira Lima, Bat"bosa Lima e Pessoa 
Guerra. 

· AlagOas: TeiXeira de Vasconcelos,. 
Góis Monteiro e,Silvestre Péricles . 

Sergipe: Leite N.eto e Graccho Car
doso. 

;Bahia : Pinto Aleixo, Lauro de Frei
tas, Vieira de Melo, Altamirando Re
quião e Eunálpio de Queiroz. 

· Espfrito Sànto: Atílio Vivaqua, Car-
1os Lí.ndemberg, Alvaro Castelo e As
drubal Soares. 

Djstrito Federal: Jônas Correia e 
José Romero . 

Rio de J"aneiro: Aznara.l Peixoto, 
Eduardo Duvivier, lieitor Collet Acür
cio Tôn-es, Brigido Tinoco e 'Miguel 
Couto. 

Minas Gerais: Benedito ValaAdares 
J'IWeelino Kubitschek, RodrigueS sea~ 
bra·, João :a:enrtque, Gustavo Ca
panema e Milton Prates. 

São Paul~: Cirilo JtlD,ior, Antônio 
Feliciano, Costa Neto, José .Arlilando# 
Horácio La.fer e Ataliba ~ogueini.. 
· Mato Grosso: Ponce de Arruda. 

.. . . 

Pal'aná.: Flá.vio GUimarães, Fer
.na.ndo Flores, Munhoz de :Melo e Ara
m.is Ataíde. 

Santa Catari-na: Ivo d'Aquino, Alta
miro Guimarães, Robert.o Grossem
ba~er e ~ Jordan. 

Rio Grande do Sul: Adroaldo cos
ta, Teodollliro Fonsceat Batista Lu
zardo, Antero L e í v as, Bittencourt 
AzambUja, Glicério Alves e Herófilo 
A.zambUja. 

União Democrática Naéional 

Pará: Agostinllo Monteiro. 
Maranhão: Antenor Bogéa. 
Piaui: Esmarag<lo de Freitas e Adel

mar Rocha. 
Ceará: Paulo Sara.sa.te, Beni Carva

lho, Fernandes Teles, Leão Sampaio e 
Edgar de ArrU-da.. 

Rio Gr-c.nde d<> N-orte: Feneb:a de 
Sousa. 

Paraíba: João Agripino. 
Pernambuco: Lima Ca.calcanti, Alde 

Sampaio, João Cleofas e Gilberto 
Freire. 

Alagõas-: Freitas Cavalcanti e Mário 
Gomes. 

Bahia: otávio Mangabeira, LuiZ 
Viana, Nestor Duarte, Aliomar Ba
leeira e Rui Santos. 

Espírito Santo: Luís Cláudio. 
Distrito F e de r a 1 : Hamilton No

gueira, Hermes Lima e Juxandir Pires. 
Rio de Janeiro: José Leomil e Soares 

Filho. · 
Minas Gerais: Ga,briel Passos. 
São PaUlo: Mário Masagão e Paulo 

Nogueira. 
Mato Grosso: João Vilasboas e Agrí

cola de Barros. 
:Ssnta Catarilla: Tavares d'Ams.l'al 

e Tomás Fontes. 
lUo Grande do Sul: Flores da Cunha. 

e Osório Tuiutí. 

Partià.o Traba.litista Brasileiro 

l3ahia: Luiz Lago. 

bistrito Federal: Vargss Neto, Gur
gel do Amaml, Sega.das · Vialls., Be-
nfei~ Fontenele, Baeta Neves, Antônio 
SUva e Barreto Pinto. 
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Minas Gerais: Leri santos. 
São Paulo: Guaraci Silveira. E:tomeu 

Fiori, :Serto Condé e Eusébio Rocha. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: G reg 6 r i o Bezerra, 
Agostinho Oliveira e Alcêdo Coutinho. 

Distrito Federal: Mauricio Grabois. 
Rio de Janeiro: Clauclino Silva. 
São Paulo: José Crispim, Osvaldo 

Pacheco e Caires de Brito. 
Rio Grande do Sul: Tr:iino Correia. 

Partido .Repu.õlicano 

Pernambuco: Sousa Leão. 
Sergipe: Durval Cruz. 
Minas Gerais: Bernar·d:es Filho, Má

rio Bra.nt e Artur Bernardes. 

Partido Popular .Sindicalista 

Pará: Deodoro Mendonça. 
Ceará: Stênio Gom-es e João Adeo-

dato~ · 

Partido Democrata Cristão 

Pernambuco: A.."l'llda Câmara. 
São Paulo: Manuel Vitor. 

Partido Libertador 

Rio Grande do SUl - Raul Pila. 

O SR. OTÃVIO MANGABEIRA -
. Sr. Presidente, peço a palavra, p~la 
ordem. · 

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

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
<!'ela ordem) (Palmas> - Sr. Pre
sidente, o respeito à opinião dos que 
de nós divergem é uma condição es
sencial à. vida democrática e à. boa. 
ética nos parlamentos. 

E' dentro dêsse princípio, ou sem 
ofensa a êle, que, em nome do Par
tido que tenho &. honra de repres~
tar nesta Casa, não desejo que a~::
cor:t"am 24 horas, sem que revele a 
tristeza com que Vi ontem adotado 
pela. maioria encarregada de elaborar 
o projeto de constituição da Re
pública "' aumento para seis anos 
d& duração do mandato presidencial. 

Dentro dos poucos minutos em ·que
posso falar pela, ordem. ainda assim .. 
reconheço, forçando o Regimento .. 
mas sem maior prejuízo para a nmr
cha dos nossos trabalhos, pois pro
curarei não ir além do tempo regimen
tal de que disponho, quero. apenas.dei
xar dito que, no nosso modo de enten
der, que será desenvolvido quan(\o o as
sunto vier a plenário, já. tendo s1do, 
aliás, brilhg.ntemente exposto pelos. 
nossos representantes naquela Comis
são, notadamente pc:- um voto escrito 
do Sr. Prado Kelly . .• 

O Sr. Prado Kelly - Obrigado a 
v. Ex.a.. 

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
- ... a medida de que se trata en
volve graves perigos;--- dil:i~- !Jl_e_~o -
gra vissimos, para o país, êle própriop 
e para a nova ordem democrática que 
ora tratamos de estabelecer. 

Parece-nos mesmo que, em boa. re-
gra., em .. bom senso - dadas, sobre
tudo, as circunstâncias que nos são 
peculiares e oportunamente meneio~ 
naremos - a. dilatação do pexiodo, 
ainda-que.-.ti.~ess~. . cabimento, nunca. 
jamais se deveria ·aplicar;· imediata--- . 
mente, ao governante, na vigência de 
cujo govêrno fôsse ela proposta e · 
aprovada, para que não pairasse sõ
bre êh sequer sombra de suspeita. 
de haver contribuido, direta ou indi
retamente, com o prestigio de sua au
toridade, para uma reforma de tal 
monta, em seu próprio beneficio. 
(Muito bem) • 

Não hesito, por outro lado, em ob-
servar que, se fôr adotada a suges
tão - e faço votos ardentes por que 
tal . não aconteça - o primeiro a ser 
atingido pela sua inconveniência. é 
o pr-óprio Chefe de Estado ·(muito 
bem) , a quem estão confiados, no 
momento, os destinos da República. 

Não ponho em dúvida a sincerida
de ou a elevação d~ propósitos dos 

, nobres Representantes que entende
ram de · tomar a resolução que la
mento. Sinto-me, pois, à vontade pa
ra· dizer que se· existisse entre êles 
algum est,írlto maquiavélico, sexta 
muito para admitir que a sua. inte:l.
çã.o, no intimo, fôsse a. de, a pretexto 
ou sob o titulo de fortalecer o pxe-
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sidente, de fato golpeá-lo criand~ 
lhe mais uma fonte, quiçá. a maior de 
tõdas, de dificuldades e de crises. 
~lém. das crises e düiculdades que já 
tanto o assoberbam. 

O Sr. A.cúrcio 1'õrres - Permite
me V. Ex. a ·um aparte ? 

O Sr. Bc::rreto Pinto - V. Ex.a deve 
explicar muito bem isso. porque foi o 
])ai da emenda. 
O Sr. Acúrcio Tôrres - Quero sen
tir-me honrado com o aparte que vou 
dar ao· nobre orador. 

O SR. OTAVIO MANGABEIRA -
Agradeço a V. Ex. a 

O Sr. Acúrcio Tórres - Digo a. 
v. Ex.l'·. Sr. Representante OtáVio 
.Mangabeir::L, expressando, neste par
ticular, por inteiro, o pensamento dos 
nossos colegas que, na Comissão, 
votaxam a emenda, por mim apresen
tada, estabelecendo o período presi
dencial de seis anos que, quando o 
projeto chegar a. plenário, para nuis 
amplo debate. mostraremos à Nação 
as razões que nos levaram a estiPular 
-o dito prazo. 

O Sr. Barreto Pinto - Vai ser 
muito difícil: 

O SR. OTAVIO MANGABEffiA 
- J'á. declarei, e repito, que sou o 
primeiro a respeitar à. sinceridade de 
propósito dos autores da medida. 

O Sr. Acürcio Tôrres - E foi es
sa a!irmativa de V. Ex. a, sempre co
locando os debates . em terreno supe
rior. que me levou a dar o aparte com. 
que V. Ex.a. me honrou. permitindo
me que o desse. 

O Sr. Aureliano Leite - Não se
ria demais que V. Ex.. a. revelasse des
de já. as razões que pretende apre ... 
sentar mais tarde. 

O Sr. Acúrcio Tôrres - A maioria 
da Comissão as trará ao conheci
mento da Nação no momento prO
prio . em que se travar o debate em 
tórno do projeto. 

o Sr. Aureliano Leite - j,~áo vejo 
razão para conservá-las secretamen
te. Deviam ser expostas desde logo. 

O Sr. AC'Urcio Tôrres - Peço mil 
perdões ao nobre Representante pau
lista, por não poder satisfazê-lo ago
ra. 

- O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
Sr. Presidente, sendo, como sou, mem
bro da Mesa, não desejo infringir o 
Regimento. 

Venho ap~nas. falande pelo ordem, 
fazer as cieclaraçóes qtte considerava 
indispensáveis, convencido, como es
tou. de que o aumento, para seis anos, 
do período presidencial, é um grande 
mal, para o Bra.sU e para a demo
cracia brasileira. 

Faço justiça à Assembléia e ao Sr. 
Presidente da. Re:públlca. Estou cer
to de que o debate, para que apela o 
nobre Representante pelo Estado do 
Rio de Janeiro, esclarecerá a matc;
ria, e, uma vez, a matéria esclare
cida, o voto desta Assembléia será 
pela manutenção do quadriênio, e 
nunca, sobretudo, no sentido de dila
tar o período, em favor do Presi
dente que se acha no momento no 
Govêrno. (Muito bem; muito 'lJem. 
Palmas.> 

<Durante o discursa do Senhor 
Otávio !v.tangabeil:a, assume n. 
presidência, o Senhor La'Ul'o Lo
pes, 2.0 Secretário.) 

O SR. GREGóRIO BEZERRA -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem.. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o not-:re Representante. 

O SR. GREGóRIO BEZERRA 
<Pela ordem) - Sr. Presidente, pedi 
a palavra pela ordem para ler um 
telegrama vindo do interior do Esta
do de .Pemambuco1 do Município de 
Sertânia, nos seguí.ntes têrmos: (lê) 

"Comunicamos ontem vinte ho
ras n1.unerosos reacionários inva
diram depreds.ram sede comité vi
Z:.nho municipio Sertânia espan
cando 'barbaramente camaradas 
iniciaram aulas escolas pt. Poli
cia, chegou dw.:.s horas após in1-
ciando singUlar inquérito inglês 
ver pt. Hoje manhã nazi-fascistas 
incendiaram móveis livros do
cumentos pt. Pedimos cientificar 
Assembléia ambiente ameaça. ter
ror rei..'la inte=ior nordeste con
trariando declarações Presidente 
Dutra assegu...raria máxima garan-



tia todos partidos vg. impossibili
tando. organização partido povo 
face absoluta falta garantia 
Sauàs- João Marq~ Silva, .Se-
cretá.."'io. • · 

Srs. Represent2.nteS, ainda ontem~ o 
nobre Representante Sr. Brigido Tino
co mostrou, c~ente, nesta Assem
bléia., ·que um dos grandes males da 
Nação Brasileira. é o analfabetismo. 

Não se justifica que, no instante em 
que o Partido Comunista do Brasil, 
fazendo to<ios os sacrifícios, mesmo de 
ordem econômica, procura instalar cé
lulas. escolas, comités em nossa Pá
tria, por to.dos cs Estados e Municí
pios. concorrendo, assim, para auxi
liar a alfabetização do p_ovo - não ,· 
se justüica que grupos . fascistas e rea.
cionârios · pretendam não sõmente aca
bar coin essas escolas, mas~ com ati
tude cínica e criminosa~ atentar con
tra a vida dêsses abnegados compa
nheiros, cidadãos verdadeiramente pa
triotas que procuram melhorar a si
tuaÇão de seus irmãos ou, melhor~ 
abrir um pouco os seus olhos à cla
ridaçle, pois c homem anal:fabet6 é. 
sem dúvida, um verdadeiro cego. 

Não se compreende como as auto. 
rida.des ·do MUllicípio de Sertânia: per
mitam ou se tornem coniventes em 
atentados dessa naturezà. Já é tem
po, Srs. 'Representantes, de o nosso 
Govêtno agir mais criteriosamente fa
zendo que seus auxiliares cumpram 
as promessas do Sr. Presidente d~ 
República: e é tempo, sobretudo, d~ 
os Chefes de Policia, de ·Pernambuco 
ou de -qualquer outro Estado, obedé-

·· . cerem, de fato,- à carta~cular do 
Exmo. Sr. Mini..c:tro da Justiça, em 
que são asseguradas absolutas · garan
tias a todos os partidos políticos. 

Aproveito a oportunidade, Senhores 
Constituintes, pS-.""3- comunicar qu~ 
ainda· há. poucos dias, na cidade Pau
lista ou, melhor, nos feudos dos 
Lundgreen, os gazeteiros da "Folha do 
Povo" foram barbamente· espancad~ 
pelas ruas: A policia. chamada a in
~. deu as costas a êsses atenta~ . 
doS; e, o que é pior, pedidas garan
tias ao Chefe ·de ·Policia. do Estado, 

êste mandou ao local um Delegado 
:para averiguação dos fatos. A refe
rida autoridade, em lá chegando, além. 
de não tomar qualquer providência 
contra os agressores, ainda ameaçeu 
de prisão e espancamento a quantos 
pretendiam prestar declarações, nar
rando a verdade. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao
nobre Re"Oresentante que -oeu tempo 
·está. esgotado~ 

. O SR. GREGORIO BEZERRA -
Sr. Presidente, encerro áqui minhas 
consideraÇÕeS. W!uito bem; muito
bem) 

O SR. PRESIDENTE- Há sôbre 
a mesa o seguinte requerimento, que 
será objeto de deliberação, oportuna
mente: 

Requeiremos . urgência ~ra-imecll.ata . 
discussão e votação do requerimentO" 
n.o 74~ de 1946. · 

Sala das Sessões .:... Rio de J anei!'o, 
23 de Abril de 1946. - Israel Pinheiro. 
- Alfredo Sá. - Milton Prates. - · 
Bia.s Fortes. -Celso Machado. -
Novaes Filho. - a.ss. ilegíveL -
Duque de '"M-e8!Iu.i:tcz....___. Antonio Fe
ZiciaM. - José João A.1idillüt,:-~-Ho--- .. _ 
racio Lajer. - ass. . ilegível 
Glycerio Al'Ves. ~ Juscelino Kubits
chek. - Asdrubal- Soares. - J. lJ!. 
de Mello Junior . . - ass. üegi\·el. 
- Janduhy Carneiro. - Novelli Ju-. 
nior. - Rena:u.lt Leite. -· Paulo 
Fernandes. - Lauro Monteneqro. -
Renato Azevedo. - assinatura ile,gf-
vel. - Euzeõio Rcx:ha. · 

O SR. PRESIDENTE - Tem a. 
palavra o Senhor Aluizio Alves. 

O SR. ALuiZIO ALVES - .Senhor 
Presidente, Srs. Constituintes: Na 
sessão de 11 do corrente tive oportu
nidade de tecer algumas conside ... -a
ções .sôbre o grave e importante pro
blema. da valorização humana, cha
mando para êle a atenção da Assem
bléia, nesta. hora voltada para o sin
cero empenho de elaborar a nova. 
carta constitucional. 
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A.ilalisando dados esta.tisticos ia
contestáveis. procurei chegar à.s ~
guintes conclusÕ'-...s: 1) Não há, para. 
uma nação democrática, maior -.:>l'o
blema do que o .da defesa. do seu c9.
pjtal humano; 2) No Brasil f.l.in·'13. 

• uão se adota uma politica · social de 
eficiente valorização humana; 3) 
A Constituição de 46 dev-e assen
tar rumos definitivos de uma po
lítica social, com base nos qua
tro graves deveres criados para o 
Estado pelo direito do nas~er. o da. 
defesa. da vida., o da educação, o do 
traballlo e o da justiça social. 

Tivemos, então, ensejo de, exami
nando a situação da pró.:,wa Metró
pole do . pais, fixar os êrr~s em que 
temos incidido ao longo de todo o re
gime republicano, êrxos pelos quais 
chegamos à situação ·de ;e.r-.ro.os :tua
s~ uin deserto, com cinco hã.bi"'antes 
por quilômetro quadrado. e, ainda, as
sim, permiti.r:D:ios, criminosamente, que 
aumentem, de ano para ano. os coe· 
ficientes d-e mortalidade' infantil. en
quanto diminuem os de natalidade. 
Diante dêsse quadro, de cõres tão 
trágicas, não há. como negar que a 
Pátria está em perigo~ porque c seu 
homem vive em abandono e contra 
o seu futuro se pratica o maior es
cândalo e autênti-co roubo - o · de 
mnbares de crianças tragadas pela. 
morte. 
· Sr. Presidente: Repito, SP.m receio 

d-e êrro, que, no Brasil, não há pro
blema maior do que o da. assist.an.cia. 
à maternidade e à infância.. E.~ami
nando-o, desta tribuna; no propóstto 
-construt.!vo de . inte:ressar a. oplnião 
nacional no seu debate, é inõispen
sá.vel dividi-lo, pelo menos, em duas -
fases: a da subordinação a.dntinis
trátiva e técnica, até 1940, e a· ia. 
autonomia, a partir de 1940. 

A primeira preocupação oficial 
>:onsiderável nêsse rumo data de 1920, 
.quando, fazendo a. reforma do Regi
mento do Departamento. Nacional de 
Saúde, o Govêrno criou a seção de 
Bigiêne Infantil e Assistência. à · In
fânci~ transformada, em - 1923, em 

. . 
Inspetoria. de Higiêne Infantil, com 
mais amplas atribuições. 

Qual a situação do problema. n€ssa.. 
época? 

Tenho aqui dados estatísticos da.. 
Capital Federal: A mortandade ma
terna, de 1917 a 1926, apresentava o
coeficiente de cinco pol' mil, ou me
lhor, de um. por duzentos; a morta .. 
lidade infantil, em 1927, era d.e 154.5 
por mil, e. em 1930, de 162,8. 

Quero :prestar, neste aumento, ho
menagem de justiça a diversas ins
tituições particulares que. antes mes
mo do esfôrÇo oficial, em vários Es
tados, começaram a :prestar serviços
lelevantes à maternidade e z infân
cia pobre, salientando de modo es-. 
pecíal o e~fôrço de uma. !.nstituição. 
de minha. terra o Institl!-to de · 
Proteção à Infância, de Natal. 

Esta, Sr ~ Presidente, são as esta
tísticas, por volta de 1930. Agrava-se .. 

_ 1iessa época, as condições sociais do
povo, e o movimente revolucion~":'io 

é reflexo muito vivo da. inquietação
e da aspiração a uma. Ia.rga. renova
ção politico.:.social. Tanto é B.S;i.;.\ 
que em 1932, na noite do Natal._ o
Sr . . Presidente da República, decla~ 
rando ao pais que o coeficiente de· 
mortalidade infantil no Rio só era. 
comparável · com o das grandes cida
des tropicais da Asia e da Africa,. 
anunciava um mov.imento de prote-
ção à · ir..:fância.. : 

Instalada. a. Constituinte de 1933, 
exaltamos o corajoso esfôrço para dar 
a.o problema um relêvo singular, co
mo êle me:recia; e é assim que a 
constit1úção de 34 incumbia, obriga-

. tõriamente,à. União, aos Estados· e aos 
Municípios amparar a. maternidade e 
a infância, e, · no . art. 141, mandou 
destinam 1% de suas renlias para. 
ta.fs serviços. Não foi cumprida. Pior 
ainda.: ~uela. Constituição foi ras
gada, brutalmente rasgada. ~ •• 

E as estatisticas, nessa. época, a.. 
que alturas a tingiam? 
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Quanto à mortalidade materna. 
tnhamos, em 1903, 4.8; em 1926, 5,0; 

·c jS. em 1935, 8,36; a nati-mo't'tali<U
de infantil, em 1S28, era de 73:0 e em 
1934, 92,91; a mortalidade infantil, 
em 1930, apresentáva 162,6 por mii e 
.já em 1934, 175,3 • . 

· CAPXXAIS 1934 

I 
Manaus . . ............. ·I 148,83 

. Belém ......... . . . ...... 169,41 
·.São Luís • .............. 185,47 
Teresina ...........•.... 1.022,92 
Fortaleza • •...•..•...... 171,'78 
Natal . .. " .................. 747,98 
João Pessoa. • • •.....•.•. 244,29 
·Recife ......... · . . ., ...•.. . . 219,62 
Maceió . .. . .............. 
Araca.jú .•••.• . ••. . .• . .•. 1.304,23 
. Salvador . • .•...... . ..... 321,89 
Vitória . ................. 129.68 

·Niterói . ................ 172,62 
Distrito Federal •.. . .... ·I 175,25 
São Paulo •.•.••..••••. . ·I 141,29 
Curitiba. .- •.•. • . . .•••.•. ·l - 122,61 

. 'Florianópolis . ., ...•.••... 193,64 
Pôrto .Alegre . . .......... 181,44 
Cuiabá. .•••.•..••.•.... .. 202:70 

· G-oiânia • • •.• ••.••..••.•• 
Belo Hori2onte ...•.. . ... 169,42 

Nesta época, justo e também salien
. ta.r que um. homem, um grande · bra
·sileiro; já sonhava com a solução do 

- problema. - o Professor Olinto de 
Qliveira, a· quem s~ deve inegavel

. -mente grande parte das iniciativas 
destfuadas a amparar as mães e cri
anças do Brasil. Aos seus esforços, à 

.-.sua pert.i.nãci.a, .Podemos dizer que se 
deve a transformação da Inspetoria 
de Assistência Infantil na Diretoria. de 
Proteção à ~Iaternidade e à. In!ã.ncia, 
e; mais ainda. as medidas subseqüen
tes. 

Em 1937, Olinto de Oliveira fez uma 
viagem à França. Suiça, Austria e 
-:Itália. ein. observação de seus servi-

-l 

Isto no Distrito Federal. Das de
mais ·capitais brasileiras tenho aqUi· 
um quadro correspondente ao períOdo 
1934-1937, e pelo qual verificamos 
que Natal, por exemplo, à.presen <;an
do, em 1934, o coeficiente de 741.41• 
já em 1937, oferecia 870,19 • . -

l '\ -. 
.... ___ 

1935 1936 193f·- -· · 

I 

238,33 I 219,24 1Ó4,74 
244,35 193,44 141,56 
488,65 224,25 .223,51 

1.054,15 773,52 763,83 
254,6 - 268,26 l 305,76 
388,23 T:tn-:ro--· .. -... _· _8_'t<P9 __ . 
289,41 381,81 329,08 - . - .. 
235,78 381,10 311,92 

847,38 681,56 
651,39 695,18 648.80 
331,36 274,73 309,00 
371,13 276,21 176,78 
179,34 190,28 177,67 
176,08 186,54 170,26 
147,83 157,80 134,39 
132,95 144,23 111.34 
303,72 268,39 282,44 
234,73 188,73 255,80 
131,75 218,24 147,15 

292,07 - 389,67 
136,87 155J78 149,00 

· ços e de seus problemas. sociais. E de 
lá, num relatório curiosissimo, trazes
ta conclusão definitiva - ~ neces
sário dar, aos serviços de maternida
de e infância autonomia técnica e au
.tonomia adminj strativa. · 

Tinham.os o exemplo da Argentin~ 
com a Diretoria de Maternidade e In
fância; da Bélgica. com a Obra Na
cional da Infância; do Canadã, com a 

. Divisão da Infância e de Higiene Ma
terna; do Chile, com a Diretoria Ge
ral de Proteção da Infância e Ado
lescência; dos Estados Unidos, com o 
'"Bureau" da Criança; da Colômbia," 
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cotn o Departamento de Proteção à 
Infância· e Maternidade; do Para
guai, com o Departamento da Defe-

. sa da Criança; do Uruguai, com o 
. Conselho da Criança; e, da Venezu
ela, com o Conselho Venezuelano da. 
Criança. 

Iriicia-se, então, em nosso país, a 
grande batalha pela autonomia dos 
serviços técnicos e administrativos da 
prot~ção ~ iD.fância e à mate.rnida.de. 

~qui Sr. Presidente caberia uma 
longa história - a história da ·grande 
luta dos bastidores politico-admin.L~
trativos, que envolve em suas diver
sas etapas uma sene de debates • 

.avanços, recúos, golpes entre a cha
mada corrente sanitarista advogando 
que o problema era, sobretudo, um 
problema médico, e, portanto deveria 
ficar restrito ao tratamento dos · Cen
tros de Saúde; e um gru)Jo de idea
listas comandados pelo Próprio · pro
fe~sor Olinto de Oliveira, sustentan
do que a questão era de caráter emi-
nentemente social e em conseqüência, 
·merecia fôsse encarada por órgãos es
pecializaàcs e .autô!lomos. 
· Que -nos en:;inavam os outros paí
ss~? Que conti'ibuição para esta con-· 
trc;,·;érsia ofer~ciam as noss2..s estatis
ti~as? ' 

Depõe o Sr. Alfredo 12alá.aios, no 
Senado Argentino, que. em todos os 
países, enquanto se cuida\Ta. do pro
blema sob a visão restrita da medici
na, cresceram os coeficientes da mor
talidade infantil, chegando~se ao fa
to inconteste de, ·criados hospitais e 
asnos, dentro deles atingiram a ao 
-e 96% - as cifras de mortalidade in
fantil. 

Dai, a grande pilhéria trágica · de 
M&ltllus: a produção de . a.11mentos 
-cresce em progressão aritmética; o nú
mero de nascimentos cresce em pro
gressão geométrica. Evitemos a. ca-. 
tâstrofe. Multipliquem-se os llaspi-
t .,.;.,. n·o,.., I ' "-= para c ~ça . ..• 

Jl-inda sôbre este assunto o nosso 
·, professor Oscar Clark apresenta três 

.exemplos clássicos: o da li'iança, o da 
. Inglaterra e o dá Nova · Zelândia. Na 

França. a partir de 1844, fundaram-
.se creches, dispemários de cria.z:u;.as, 

-
consultórios de lactan.tes. Mas, não 

. se cuidava do problema da educação. 
E na guerra. de 1914, as cüras de mor
talidade ass()mbravam os americanos · 
que para lá mandaram 400 educadoras 
sanitárias. E, com essa medida, o 
coeficiente de mortalidade intantil 
baixou, dentro de alguns anos, de 
126 para 60 por mil. Na Inglaterra, so
mente depois de medidas de educação 
e melhoria de níveis econômicos, ve
rificou-se um descrécimo de 32% na 
mortalidade infantil. E na Nova Ze
lândia, País de mais baixa mortalida
de _infantil do mundo, metade da in
glêsa, de 14 mil cria~cas, nascidas em 
1926, e atendidas por éducadoras, mor
reu apenas uma. E rsto me faz lem
brar o contraste doloroso com uma. 
cidade do interior do Rio Grande dO 
Norte, onde de 1.0 de Janeiro a 30 de 
abril de 1939 nasciam 113 criancas e 
.mon:i.am 114,' isto é, todas -as ci-lan
ças · ali nascidas e mais uma, que es
capara ela ceifa no a...'"lo anterior. 

O Sr. Aureliano l-eite - lss() foi 
um caso esporádico na vida do Rio 
Grande do Norte? 

O SR. ALUIZIO ALVES -Acre-
. dito que não, meu ilustre colega~ por
que as estatísticas oficiais, ainG.a no 
ano p~ado, acusaxn que, no Rio 
Grande do Norte . . a mortalidade in-. 
fantíl atinge a quasi 60 %. 

o Sr. Aureliano Leite - Perguntei 
a V. EX. Nada afinnei neste sentido. 

O SR. P.J.., UIZIO AL v'"ES - E a 
:resposta está. dàda. Mas, Sr. .Presi
dente, além .... daque.z~s exemplos, a.s 
nossas estatísticas, organizada~ pelo 
Serviço to:ederal de Bio-Estatística "êm 
confirmar que o tratamento dC> l)rc· 
blema de assistên~ia à maternidade e 
à in!ântia apenas <:lo ponto de vista 
sanitário não podia oferecer solução 
eficiente, e assim é que a mortalidt\
de materna, s eem ·1903, era de 4,48; 
em 1926 era de 5,0; em 1935 de 8,36; 
a nati-tnorta.lidade. se, em 1929, era 
73,10, eltl 1938, apresentava o coefi
ciente de 95,71, por mil; a mortalida
de que, em 1920, era de 154,3, já em 
1939, subia a. 192,4 - Vejamos dados 
.n:mis camplet.ps: 
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Na Capital Federal 

Mortalidade materna 

1926 
&.,0 .. 

Na ti-mortalidade 

Nasci-

mentos 

39.042 
35.066 
30.612 
20.659 
28.864 
30.783 
33.898 
33.997 . 
33.025 
35.512' 

Mortalidade infantil 

Nascidos 

vivos 

33. 718 
33.282 
35.076 
32.'737 
33.889 
32.959 . 
35.591 
34.672 
35.461 
36.188 
35.066 
30.612 
29.679 . 
28.864 
30.783 
33.898 
33.997 
33.025 
34.189 
33.131 

·:. · .~ ~ ~ : -·: .. :::.,. _·· ... ,· .. · .. : .. . . - '• : .. . .. ·_:·: . .. 

1935 
8,36 

Nati- COefici-

mortos ·entes 

2.854 
3.010 
2.756 
2.768 
2.709 
2.891 
2.688 
3.137 
3.165 
3.399 

73,2.0 
79,06 

'~ --- 82 59 
... - -85;31"" 

--. -----
óbitosde O a. 

1 ano. 

5.203 
5.503 
5.992 
6.093 
3.826 
6.089 
6.298 
5.357 
5.S20 
5.894. 
5. '702 
5.811 
5.342 
4.904 
5.395 
5.969 
6.342 
5.623 
6.228 

·s .376 

85,80 
92,91 
92,54 . 
92,2'7 
95,8a 
95,71 

~ ---

Coe!i-

Cientes 

154,3 
165,3. 
170,8 
186,1 
157,1 
184,7• 
176,S· 
154,5 
164,1 
162,8. 
162,6 
189,8 
180,0 
169,9 
175,3. 
1'76,1 
186,5 
1'70,3 
182,2 
192,4.: 

<Daidos extra.iclos do livro "PuericUltura'', ·de Martagão Geste.iz'a.) 
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o Sr. Ja:nilui. Carneiro - ~ses 
coencientes de mortalidade materna 
estão sujeitos a uma causa de êrro, 
que é o registro de nascimento, regis
tro que, em nosso pais, é feito com 
muita. . precariedade. Sabe o nobre 
orador que o indice de mortalidade 1n- . 
f:J.ntil é tirado tomando-se por base o 
número de nascidos vivos, como o de 
mortalidade materna. é calculado pelo 
registro de óbito. Se êsses registros 
não são bem feitos, estão sujeitos a 
erros, como já afirmei. 

O Sr. Aureliano Leite - Se não 
temos ·outras fontes, deve~os dar va
lidade aos dados com que o orador 
argumenta. 

O Sr. J anduí Carneiro - Não quero 
dizer que êsses dados sejam inverídicos. 
São falhos. 

O Sr. ·Ha.miltcrn. Nogueira - Os 
nossos coeficientes podem não expri
mir a verda-de, mas só podemos argu
mentar com êles. São dados todos for
necidos pelo único serviço orgairlzado 
- o Serviço. Nacional de Estatística. 
Mesmo que tenhamos de fazer um 
réajustamento, como aconserha o pro
fessor Giorgio Mortara, é o Serviço 
Nacional de Estatística que ainda te- · 
mos 'como fonte de informações. Por 
êle, o coeficiente no Rio de Janeiro 
é lamentável, pol'que acusa proxima
mente, 140 a 145. 

O SR. ALUISIO ALVES - Eu po
deria. responder ao nobre deputado 
Jandui Carneiro da mesma forma que 
o ilustre senador Hamilton Nogueira, 
porque, em verdade, o registro civil 
no Brasil ainda é um sonho. Entre
tanto, é de lamentar-se que os fndices 
sõbre mo~lidade infantil propore~~ 
nal apurados sõbre o número de óbl
~s que, fatalmente, ·têm de ser regis
trados, venham confirmar quase sis
temAticamente, os dados da mortali
dade infantil organizados sõbre o nú
mero de crianças nascidas vivas. 

O Sr. Jandui Carneiro _- A com• 
paração de V. Exa. é imperfeita, 
. quanto a indice de mortalidade infan
til, porque depende de uma compara
ção com o resto da população do país. 
be sistema percentual pode dar mar
gem a enganos. 

O SR. ALUISIO ALVES - Sã.o as 
fontes que temos para examinar o 
problema. 

O Sr. Jandui Ca.rneirc- Realmen
te o Serviço de Estatfstica Federal 
fornece os dados a todos nós, a quem 
quer que os peça. Acontece, porém, 
que embOra êsses dados sejam e~tos~ 
sempre suscitam dúvidas no tocante 
ao coeficiente de mortalidade. Todos 
eles devem ser acompanhados de re
tificações necessárias, sálvo na ques
tão de registro civil de nascimentos, 
ao qual estão subordinados os dois 
coeficientes. 

O SR. ALUISIO ALVES- oe.sae 
que V. Exa. ainda não aceita a pro
va de mortalidade infantil propor
cional, pedirei para ouvi% as minhas 
considerações, ao longo das quais 
verá que utiliZarei outro processo para. 
provar que a mortalidade infantil no 
Brasil re.presenta uma hecatombe: 
são os resultados de inquérito a que, 
no Rio Grande do Norte, procedeu 
o médico puericultor Manuel Vilaç&, 
e que não podem ser contestados pelo 
critério que orientou a sua. investiga
ção. 

Em 1940, Sr. Presidente, o govêmo, 
espanta'Clo com a situação do proble
ma, criava o Departamento Nacional 
da. Criança, destinado a promover as 
providências relativas à proteção da. 
Infância, da maternidade e da adoles
céncia. 

Por onde andavam os coeficientes 
-da mortalida-de infantil, nessa. época? 
E' o próprio Ministro da Edueação, 

. hoje nosso ilustre colega, o Sr. Gus
tavo Capanema, que· o dizia em sua. 
exposição de motivos: · 

"Sabemos que o principal fator 
de nossa. deficiência. demográ
fica é a. mortalidade infantil, que 
entre nós atinge a cifras :verda
deiramente pasmosas" ... 

Sr. Presidente: além dêste autori
zado depoimento, tenho aqui os <lados 
estatísticos de 1938 a. 1940, e, todos 
êles, se mantém na mesma altura fei
ta a ressalva. da deficiência do regis
tro civil. 
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- Mortalidade infantil no Brasil 

Período 1938-1940 

Capitais 

Manaus ............ . ................ . 
Belém ... . ........................... - · 
São Luiz .................. : . ....... . 
Terezina •••••...•.•.......•.....•.•.• 
Fortaleza .........•.................. 
Natal .•.....•....... . ................ 
João Pessoa ........................ . 
Recife ............•.... . ..•....•....• 
l~eió .................... . · .......... . 
Aracajú .....•.•.......•...•...•... . .• 

. salvador ........... -..... . • .........• 
Vitória ..................•........... 
Niterói ...................•... · • · . ·· · · • 
Distrito . Fedel"al ... ~ .....•.........•• 
São Paulo .......................... . 
Curitiba ...•.....•.•.......•......... 
FlorianóDoli:l .••.•......••......•.... 
Põrto Alégre ............. • ......•.... 
Cuia:bá •...•••.•••.•..•• • •.••.•••••.• 
G-oiâllia . • . • . . • •.•......••. - .•••.••.• 
Belo Horizonte ..................... . 

O Sr. Jaandui Carneiro - Neste 
sentido ·estamos de acôrd.o. Os índi
ces de mortalidade infantil são eleva
dos. Fiz uma. ponderação, apenas, re
lativa aos casos de êrro. 

O S'R. ALUISIO ALVES - Há' 
ainda uma palavra que não devo dei
xar de trazEr :pa::-a aqui: a do Sr. Bar
ros Barreto, durant:: muitos anos di
retor do Departamento Nacional de 
Saúde Pública. Diz êle: 

"0 Rio e Nova York tinham, 
em 1900, coeficientes de mortali
dade infantil nos arredores de 
200 por 1. 000. Mas enquanto Nova. 
York baixava. o seu, ezn 1911, pa.ra. 
125, em 1920, para 85, em 1930 
para 56, tenào chegado, em 1938. 
a 47, o do Rio, no mesmo periodo, 
oscilava entre 180 e 200 por 1.000, 
nunca tendo vindo aquém de 151 
. 'Por 1.000. E, em 1940, era. 174,7". 

Ora, Sr. Presidente: até 1940, 
J)eríodo a que se referem os dados que 
-apresento, os serviços de materni
dade estavam sob a. orientação di
reta. do Del)artamento Nacional de 
Saúde •.• 

l~S3 

254,35 
225,22 
247,97 
474,17 
214,43 
301,89 
170,96 
275,67 
665,36 
662,30 
298,21 
320~89 
183,88 
lô2,16 
138,18 
139,20 
268,18 
239,74. 
127,45 
297,95 · 
149,84 

1940 

101,40 158,04 
197,84 201,70 
204,05 239,67 
133,17 148,E4 
221,36 243,01 
337,09 353,32 
221,40 190,76 
270,36 268,43 
380,88 440,98 
364,83 285,32 
199,94 224,60 

65,75 102,99 
182,78 179,60 
192,44 174,17 
142,6S ·~ .. -... __ l23,SB 
116,50 110,21 
256,49 268,45 
250,09 219.19 
173,81 120,80 
282,18 . 279,37 
161,81 157,5;5 

Ó D~artamento Nacional da. 
Criança, jUSfiçw·-seja. --feita, _ realizo.u 
até agora uma obra interessãnte! 
Propaganda, estímulo às iniciativas 
particulares, realização de Seman~ 
da. Criança, de inquéritos, cursos para. 
médicos e auxiliares. Mas, a solução 
do problema de assistência à mater
nidade e à. infância pelo· seu VUlto, 
.: ige no .Brasil, sobretudo, uma con
dição: amplitude de recursos finan
ceiros. 

A Constituição de 1934 determi
nava. que a UniãO. o~ Estados e os 
Municípios, reservassem de sua. re<::eita 

· geral 1% para ·assistência ~ · materni
dade e à infância. 

A Constituição de 37 não inclu!u 
ésse dispositivo~ ficando o.:; recursos 
do Departamento Nacional ci.s. Cri9.n
ça. ao arbítrio ocasional dos feitores 
das leis orçamentárias . 

Vejamos, agora, a düereuça., ~m 
dinheiro, entre êsses dois ~ritérios, 
para assiualar que, adotado o pri
meiro, poderíamos ter diminuído a. 
"mancha negra" da mortalidade in-

·. fa.ntil e, com o segundo. o de 1940. 
expusemos à. desmoral.izà.ção, que não 
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se. consumou graças ao devota.rnento 
de seu diretor e de seus auxiliares. 
o ~eliz Departamento Nac~onal da 
Cl!iança.. 

Os dados aqui interpretados s~ !"e
ferem, inicialmente, ao ano de 1s.;o. 
Esqueçamos, para diminuir as côres 
dêsse escândalo, as cifras de 1934-
1939: 

Ano 

' 1940 
1941 
1942 
!943 
1944 
1945 
194-ô 

1934 

29. 503. 500,00 
29.281. 000,00 
28 . 989.020,00 
33.451.150,00 
53.194.800.00 
66.372.000,00 
82. 00~. 500,00 

Totais 322.801.970,00 

1940 

4. 000.000,00 
Nada 
Nada 

2. 000. 000,00 
5. 000.000,00 
5.000. 000,00 
6.000.000,00 

22. ooo. ooo,no 
Eis ai sr. Presidente: s<:lmando es4 

tas parcelas, a União, pela Consti-
. tuição de 1934 destinam ao proble
ma de assistência à maternidade e 
à infância 322.801,970 cruzei!"os, quan
do na. realidade, até agora, pelo sis
tema seguido de 40 para cá, a União 
deu apenas, 22 milhõ:;5 de cruz~rros. 
Uma diferença não muito pequena: . 
trezentos milhões de cruzeiros, isto é. ' 
vinte milhões de cruzeiros nor ano! 

E os Estados? E os MunicíPios? 

R€.alizei demorada investigação. 
Em nenhum Estado, em. nenhum mu· 
nicípio do .Brasil, foi cumprida a c::Us
posição coiÍstitucional de 34. Decidi
damente. aquela Carta nascera com 
tr.i.ste destino, o mais triste que pode 
ter um documento dessa significação: 
o desrespeito· silencioso e cotidiano à 
vontade ali expressa. Praza aos céus 
que o mesmo não aconteça ã. Carta. 
de 4G ••• 

Com a guen·a., apareceu a. Legião 
Brasileira de Assistência e é jUsto 
salientar o amparo que essa insti
tuição prestou à maternidade e ~ 
infância pobre do Pais. Agora e.~
clusivamente destinada à. matemids.
de e à infância, é c!e se esperar ·que 
seus recursos sejam bem aplicados 
e que. de hoje a. alguns anos. possa
mos ve.rificax. e exaltar o resultado 
de seus trabalhos. 

·· .. ·: . . · .. ... 
, · . . - · 

Lamentarei, entretanto, se tal não 
acontecer e devo confirmar que não 
<ll:mento grandes cspe~anças, pcrque 
vejo ,que, em torno daquela entidade 
nesta hora, já se agrupam em alguns 
Estados interésses político-partidários, 
querendo desviar o dinheiro do povo, 
arr(cadado por uma larga ação so
cial, através de atividades eleitorais. 
Permita Deus que tal não aconte
ça. 

A Campanha de Redenção da. Cri
ança, obra benemérita da fundadora. 
da r. .~.A. S:ra. Darcy Varg.?..s, a quem, 
num prejto de justiça, rendo homena
gem respeitosa, levou a efeito, real
mente um trabalho interessante ... 

O SR. PRESIDENTE - Lembro 
a.o nobre orador que está a find~ seu 
tempo. 

O SR. ALUIZIO ALVES - ... pro
movendo, com a cooperação eficaz e 
inteligente dos ~Diários Associados", 
tendo à frente o Sr. Assis Chateau
briand, uma campanha para obteu-· 
ção de fundos destinados à constru
ção r:m todo o pais, de milhares de 
centros e postos de puericultura. 

Na realidade, foi wn trabalho útil 
e é de desejar que seja continuada 
norque dêle muito terá de esperar íl 

Brasil. 

Srs. Constituintes: não poderei. 
chegar ao término de minhas cons1-
deraçõ~s porque o Sr. P:esidente jã. 
avisou que o meu tempo est~ findo. 
Voltarei a ocupar a tribuna. Entre
t:m.to, nesta oportunidade, renovo à. 
Assembléia Constituinte ·um apelo no 
senttdo de que, na elaboração da 
nossa Lei Magna, tenhamos bem v.l- · 
. ~nte o dever de amparar a cna.n
.. ~a ~ a mãe brasileiras, porque so
mente concretizada estas aspl.!"açoes, 
v Brasil do fnturo não se envergo
nhz.rá dos nossos trabalhos, de 
.aossa atividade e do nosso patriotis
mo. <Muito bem. Muito bem. Pal
mas). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a. 
palavra o Sr. Paulo Sa.rasate. 



O SR. PAULO SARASATE - ae 
o ~eguinfle clisc'Urso) - sr. Presidente. 

No momento em que c povo brasi
l-eiro. como lllll náufrago à. procura. de 
terra, está eom suas a·tenções polariza
das não apenas na instituição de uma. 
ordem política em bases democráticas. 
mas, igualmente, na recuperação da 
economia nacional, profundamente re-. 
volvida, em seus próprios alicerces, 
pela onda de erros e imprevisões da 
ditadura, um problema existe que não 
pode ser olvidado pela Constituinte 
de 46, cuja diret.tiz, nesse particular,· 
deve segUir o caminho acertado e pa
triótico da Constituinte de 34. 

Refiro-me, Sr. Presidente, ao -pro
blema econômico por excelência. do 
Nordeste, que outro não é, ain-da ago
ra, sinão o do ·combate às grandes es
tiagens, com o aproveitamento _ra,
cional da terra e a valorização do 
llomem nordestino, à custa da açuda·
gem, da irrigação, dos transportes e 
demais serviços a cargo do Poder Pú
blico na chamada "área das sêcas". 

Não se trata, evi-dentemente, de uma 
questão local que os repres·entantes 
daquela região pretendessem arrastar 
para o · debate, forçan-do as portas ãa 
nova Carta Política - como poderia 
Afigurar-se a observadores menos avi
saoos e superficiais - pdr isso que, 
totalizando uma área de 670. 000 Kin2 
e interessando diretamente, segundo o 
diagrama oficial, a cêrca de 6 milhões 
de in-dividuas, com profundos reflexos 
na economia de oito Estados da Fe
deração, ou seja mais de um têrço da 
população brasileira, é irrecusável que 
o problema das secas tem caráter na
cional e deve ser encarado sob êsse 
aspecto no panorama. das nossas co
gitações. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Peço a 
V. ;exa. para, na pril:neira oportuni
dade, incluir nos trabalhos de irriga
ção os poços artezianos. 

O SR. PAULO SARASATE -Vossa 
Excelência verá. no decorrer do meu 
discurso que essa sugestão, em parte, 
já está prevista, pois encaro o assun
to globalizadamente. Mas, Sr. Presi-

dente, assentada essa premissa, pro
ponho-me aflorar o assunto sob os 
seus principais ângulos. em defesa 
daquilo que constitui para nós outros, 
representantes do Nordeste. um dos 
pontos capitais de nossas atiVidades 
nesta Assem·bléia: a reintegração, no 
texto constitucional, da matéria. re
ferente às sêcas, concretizada no ar
tigo 177 da Constituição de 34 .•• 

•. O sr . .Matias Olimpio- E hã. razão 
para isso, porquanto a Inspetoria se 
desempenhou admiràvelmente de sua 
tarefa e nós estamos colhen-do os 
frutos. ~ 

O Sr. Ernani Satiro - Aliás, não 
acredito haja representante de. qual
quer Esta.do do Brasil que se oponha 
ra. uma providência a ê5se respeito. 

O SR. PAULO SARASATE- Agra
deço os apartes de Vossas '·Exc~l_ências 
(lendo) • ·-- -- --

... e sõbre a qual silenciou inexplicà.
velmente a carta de 37. Tanto mais 
inexpllcàvelmente quanto é certo ter 
si<io no govêrno do Sr. Getúlio Var
gas, sob a égide do preclaro ministro 
José América' de Almeida, que mais 
alto se elevou a coluna das verbas 
aplicadas no Nord.es~e. através da Ins
petoria Federal de Obras -Contra- .as . 
Sêcas -(Gráfico n . o 1, anexo). 
r . 

\ AS SÊCAS E A CONSí'lXOIÇÃO DE 34 

Até se transformar no art .. 177 da 
carta Política de 34, o disllositivo 
constitucional sôbre as sêcas tem a 
sua história. 

Foi o Ante-projeto mandado organi
zar pelo Govêrno Provisório, em seu 
art. 128, que .primeiro abordou o pro
blema - em tênnos constitucionais. 
Tratando da orientação a .ser dada ao 
ruralismo, no ca-pítulo "Da. Ordem 
Econômica e Social", estabelecia num 
parágrafo que "a defesa contra a 
sêca será pen:nan.ente e os respectivos · 
serviços custeados pela União". 

Tomava corpo assim, com a chan
cela. de . brasileiros da. projeção dos 
Srs. Afrânio de Melo Franco, João 
Mangabetta., Góis Monteiro, Castro 
Nunes e Temistocles Cavalcanti, a 
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idéia em ..Orno da qual se articulara 
a "SOCiedade dos Amigos de Alberto 
Tôrres'', fiel às lições de seu egrégio 
patrono, que sentira,- cÕmo nenh~ 
outro, a necessidade de se dar ao 
BrasU uma. organização política e so
cial de -acôrdo com as nossas peculia
ridades, pouco importando que nos 
afastássemos, a êsse respeito, dos clás
sicos sistemas em que temos bebido 
inspiração. 

No plenário da Assembléia foram 
apresentadas quatro emendas, a que 
desejo fazer expressa referência para 
àemonstrar, sobretudo, o interêsse que 
o assunto despertou na passada Cons
tituinte. 

A primeira delas, do representante 
cearense Pontes Vieirn e que levou a 
as~;inatura de vários outros deputados, 
incl:.sive do nosso ilustre colega Fer
nandes Távora, mandava que o inci~o 
do Ante-Projeto fôsse traDSformado 
em dispositivo autônomo e se lhe 
ajuntasse o seguinte: 

"Parágrafo único. Por intermé
dio dos Ministérios da. Viação e 
Obras Públicas e da Agricultura, o 
govêrnc da República intensifica
rã, ininterruptamente, o serviço de 
açudagem pública e particular, 
com os respectivos canais de ir
rigação, fazendo constar dos or
çamentos as verbas suficientes, 
.que .persistirão enquanto não !ôr 
debelado o mal nordestino". 

A .segunda emenda, de autoria do 
Deputado paraibano lrineu Jof!lly, 
propunha dois artigos concebi-dos nes
tes têrmos: 

"Art • . (a) . A defesa cont1-a. os 
e!eitos da.~ sêcas no Nordeste será 
permanente e a UniOO dispenderá. 
com as obras e serviços de assis
tência quantia nunca inferior a 
quatro por cento <4%) do orça
mento total da União. 

§ 1.0 Do orçamento total da União, 
dois e meio serã.o gastos em obras 
normais do )!ano estabelecido e 
um e meio !arão parte de uma 
caixa. de sêcas, a fim de serem 
atendidas com brevidade as · po
pulações dos Esta.clos quando fo-

rem decla.ra.dos os flagelos da& 
sêcas. 

§ 2.0 O G<>vêmo providenciará. 
para que no primeiro semestre de 
cadS. ano sejam publica,das minu
ciosas informações sôbre a quan
tia dispendida no ano anterior, as 
obras terminadas ou em andamen
to, a importância gasta ou que é 
preciso se gastar e quanto foi con
sumido com a verba pessoal, in
clusive técnicos. a 

Art. (b) . Os Estados e Muni
cípios afetados pelas sêca.s serão 
obrigados a consignar em seus or
çamentos 1gua.l quantia de qua- . 
tro por cento, principalmente para 
atender a assistência aos flage
lados" 

Consubstanciava essa. emenda, em 
suas linhas gerais, a · sugestão contida 
na brilhante tese que o Dr. Alcides 
Bezerra apresentara ao "Primeiro 
Congresso Brasileiro dos Problemas do 
Noroeste" e que apontava a seguinte 
redação pax:a os artigos 'da Lei Magna, 
atinentes ao problema. das sêcas: 

"A defesa contra a sêca obede
cerá a um plano sistemático e 
será permanente, custeados os res
pectivos serviçes pela União. 

- Os Estados da zona flage
lada ficam obrigados a reservarem 
pelo menos dez por cento de suas 
rendas, nos anos de bom invern<>, 
para. fazerem face às suas despesas 
ordinârias e à assistência dos fla
gel.M1os nos ..1.nos de sêca. . 

- A caixa das -Sêcas serão re
colhidos cinco por cento da receita 
da República até que as obras .se 
ultimem". 

O Sr. Coelho Rodrigues - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. PAULO SARASATE - Com 
toao o prazer. 

O Sr. Coelho Rodrigues - A assis
tência aos flagelados pode ser feita 
com tôd.a facilidade pelos poderes pú
blicos. E' a antiga lição de José, no 
Egito, de que, durante o tempo das 
vacas gordas, se deve guardar pa..-a. 
o tempo das vacas magras. Há :far
tura em anos de inverno, quando o 
feijão, por exemplo, pode ser ven.õi-
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' 
do; oomo em 1945, â C:r$ 16~Óo o· ~o. 

· o ' lavrador, . entretanto, não tem ande 
guardá-lo. E' preciso haver celeiros 
'Públicos pa.I"a, na época das sêcas, se
reDl alimentados os !Ul.gela.dcs • . 

· quer das emendas citadas, o relator · 
da Ordem Econômica. · e ' Social, S!'. 
Euva.ldo Lodi, aventou à Comissão-

. constitucional uma. !Cl'Illa genêrica. 
para o dispositivo: 

O SR. PAULO S.AR.ASArr'E - O 
aparte de V_ Ex. a é muito elucida
tivo. E o nobre colega verá, no de
correr de minha pãllda oração . •. 

O Sr. CoelhD Rodrigues - Brilhante. 

O SR. PAULO SARASATE - • -. 
que justamente en<:arei a questão do . 
nordeste, não apenas nos têrmos da 
fome, como problema humanitário, 
mas, sobretudo, no seu aspe'!to eco
'nôm1co, essencial à vida. <iaque2a IJO
plllação <Muito bem.) 

- Mas, Prosseguindo, Sr. Presidente, 
quero assinalar que foi do sr. Xavier 

. . . d~ Oliveira a iniciativa ela. terceira. 
emenda, a. qual, b~eada num dos 

..... 

. ltens da mensagem que E.pitácio Pes
soa. dirigira ao Congresso, em 1919, 
mandava redigir do seguinte · modo o 
preceito constitucional: 

"Custeados e executa.dos pela 
União, consideram-se permanen
t~s os serviços das o bras contra 
as Sêcas, sendo-lhes destinados 
anualmente pelo menos 2 % 'da 
Receita geral da República. •• 

A última emenda. a'J)resentada na 
primeira discussão, àe autoria. do nosso 
ilustre colega senador Ferr.eira d~ 
Sousa, transferia a matéria para. as 
"Disposições Transitórias", com a se .. 
~~ redação: · 

"Art. - A União reservará 
anualmente 5 % das suas rendas · 
para a formação de uma Cab".a. 
Especial com que custeará as -obras 

·contra as sêcas do Nordeste, fi .. 
cando os Estados flagelados com a 
obrigação de para ela concorrel: ~ 
com igual percentagem, a ser em ... 

·pregada. exclusivamente no seu 
território. · 

Parágrafo único. :&ste disposi
tivo vigorará por "Vinte anos. sa.tvo 
se, durante êsse tempo, não tiver 
a. União cumprldo tooo o seu 'Drn
gra.ma em relação ao problema,,, 

Afastando-se da feição especifica 
do Ante projeto- e sem. adotar qual-

"0 combate aos flagelos ·na
tU-""B.is, em defesa da economia 
púbüca, constitue dever precípuo 
da União, a qual organizará e 
executará os necessários planos, 
em cooperação com. os Estados ili
teressa,dos. " 

Além d~ não aludir expressamente· 
às sê-cas, a forma pr...,posta. não men
ciOlla.Va o caráter perl:nanente dos ser
viços. propugnado eomo ponta fll!l.
dalllental pelas popUlações nordesti
nas. Mas o Sr. Vàsco de Taledo, que. 
era o outro membro da. sub-comissão, no parecel:' que também emitiu sôbre 
a ordem econômica. e soe~ conside
TOU a questão com .xna.lor amplitude, 
sugerindo wna redação da qual i tia · 
aproximar-se. bastante o texto defini
tivo. 

...... 
Outra foi, porém, a. orientação se-· 

guida no Substitutivo da . Comissão 
· Oonstitucionàl. Preferiu-se ai capi
tula.r a - ma..t_éria. nas ·"Disposições 
Transitórias", ãtiãvés---do- seguinte __ ~r~ . 
tigo: 

".Art. - Para os efeitos do ar .. 
tigo 7, n.0 9 (competência priva.- . 
tiva da União) a União assentará 
o plano Sistemático· das obras e 
constituirá uma caiXa. espooial, a 
que será. -levado anuallnent~ não 
menos de 2 % dos impostos arrew 
ca.da.dos, cabendo a · cada Estado. 
ou município, da zona beneficiada. 
pelas obras federais, aplicar _1gu.'ll 
percentagem de suas "rendas om 
senriçós da mesma natureza. De
corridos dez anos, será por lei or
dinária reVista. a percentagem. s.ci
ma. estipulada. , 

Ainda. não foi êsse, entretanto. o 
pODto de v'.sta vitorioso. pois. den!z"e . 
as 34 emendas apresentadas com a.s 

· 3.3sinaturas da maioria. dos membt'OS 
~ Comissão e consideradas acel;as 
pela mesma. sem discussão nem voto. 
figurava a. de n.o 22- subscrita pelos 
Srs. Pereira Lira, Cunha Melo, Al .. 
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berto Sureck, Valdemar Falcão, VasC!o 
de Toledo, Nogueira Penido, Cunha 
Vasconcelos, Deodato Maia, Pir~.> 
Gaioso, Fernando de Abreu, V...arqucs 
dos Reis, Góis Monteiro, Nero de Ma
·cédo, Adolfo Soa:res e Generoso Poncc 
Filho - a qual restabelecia integral
mente a redação lembrada pelo Sr. 
Vasco de Toledo. Sujeita. a ligeira al- . 
teraçãc. e transferida da "Ordem Eco
nômica" para as "Disposições Gerais", 
foi essa redação que figurou no Pro
. jeto submetido à segunda discussão 
da Assembléia <artigo 190.) 

Fo!,'am. quatr<>, a.i.n-da, agora, a.s 
emendas aJpresentad:as acêrca do as
sunto: n. o 362, do Sr. Lino de Mo
rais Leme, propondo ligeira variante 
p~a o artigo 190; n. 0 741, do Se
nhor Leandro M~i-el, da qu·al fd 
aêeita - · im-prôpriamente creio eu 
- a. sugestão n<l s~ntido d~ aludir..:se 
às "sêcas Iios Estados do Norte" e 
não apenas "dQ Nordeste,;· n .. 0 996, 
do Sr. Levi Oarneiro. mandan-do su
pri:mir o art. 190 e seus pará.gra:fos; 
n. 0 L954, do Sr. Pach~o d~ Oli
v-eira e outros, mandando dizer 
"ârea~· em vêz de "zona.". . 

Deten-do-me sôbre essas emendas, 
como Já procedera com as de Pri-: 
meiro turno, tive em .mira evoea.r 
.oo noznes de quantos fixaram suas
vist-as na . sorte · das populações nor
destinAs, fazendo jus à nossa graJti
dão, e pôr à m<>stra. igualmente, que 
nenhuma voz se leva.ntou no seio da 
ConstitUinte · de 34 para se opôr à 
inclusã;o do problema das sêcas · no 
texto constitucional. 

O Sr. Nestor Duarte - O proble
ma não é a.penas nordestino, Exce
lência, mas de todos os Estados do 
Norte. V. Ex.a deve estendê-lo tani
bém à. Bahia. 

. O SR.. PAULO SARAISATE- Con
cordo, mas· o a.parte d~ V.. Ex.a nã.o 
se refere propri-amente à minha. ar
gum-entação, porque o trecho da. Ba

. bia atingido pelo flagelo está inclui
do na. · "áres. das sêcss" em· razão 
de suas con-dições físicas. 

O Sr. Nestor Duarte - Seria. me
lhor v. Ex.• não defen-desse uma de
signação restritiva.. Devesnos a.bra..n-

- . - ····.J" 

ger tôdJa a. va..str~a. do N<lnte d<> : ~:~·::~~ 
Brasil. ~ -.:..-.: · .. ,.. 

O SP... PAULO SA:R.ASATE - A. ·:: : -~:·; 
emenda que apresentarei atende per- · · · · :.: · 
f-eitamente a.o apart-e de V. Ex. a .-:.. 
Falo apenas em "área das sêcas". · .:\:_; 

O Sr. Ernani Sátiro - Aliás, o -.; ... ;. 
propósi·to de estab8leoer o critél'io .;~': 

.".~.:~ 
de serviço· permanente de amparo ao .. :::-
Nord·este está a exigir que usemcs .. _: 
outra expressão que não .a. de obras 
cont1"a as sêc.as, para que não se lhe -. ·::1: 
dê ca:::-áter se-nti...'nental- de proteção.- --
aos f1ageUiàos, mas ãe obra de reden- · 
ção nacional. .. ~ ... 

O SR._ PAULO S....utASATE - Per
feitamente. 

Agm-a, Sr. Presiden·te, volta;n-do(j ·à. . ·:<.:~ 
Constituinte de 34, quero chamar a ·. ·~ 

atenção para a emenda 996, do Se- .,· .~: 
· nhor Levi Carneiro, que d-eterminava. ·· · ···· 
a supressão do art. 190 do Pro-j-eto . · :.,.
e seus parágrafos, o que motivou um· · ·~·~ 

a~lorado protesto do rel-ator Deo-
da·to Maia. Entendia êste, e com ·· ~ .. 

. -· · justas razões, que "não se suplica __ .-: 
uma graça mantendo em nossa lei :. ,~ 
fundamental o plano de àtuação can~ · J\:; 
tra. as sêcas. Reclama-se um direi~ · '; ::~.' 
to, que não é segundoO a nenhum ou- · . ~"i 
tro, pois é o direito à vida que a. .. ::·: 
todos 2;Ssiste e ao qual correspond-e . .:_ ~-~ 
uma obrigação d-e que a União não -~ -: 
se exonera sem prestar o auxílio· ne- · . · :, 
cessãrio." . 

Não se pense, todavia, oonío pa.r.e- · 
ceu ao Sr. Deodato Maia, que tivesse .. ·- ~ 
parti-do do S.r. Levi Carneiro a i<!éia. 
de deixar o problema à margem da · '· 
C onst!ttiiçã.o. O que êle pretendia. ~ .. -. 
e ::>assou despercebido ao relator, er& . · ~ 
que o a.Ssunto fig-.ll'asse na.s "Dispo- · -·.· 
sições Tralnsitórias'"'. nos mesmos têr- :;.-: 
m-os propostos ~ comissão Constitu- · . .'.? 
cional. con!orme se evidencia de 1lDl3. · :

autra emenda. su1:1., sob n. o 1.002. _ . · · '. 

Fazen-do agora esSa. retifi~. .., 
quero reivindicar o apôio d-o aeslta.do . · .... ~ 
jurista. para. a causa do Nordeste. que ::·f 
mereceu, dessa forma., integral sol.i- - ·· . ~ 
darieda.de dos Constituintes de 34, . · ·:·~ 
nu-ma unanimidade que atesta. à elo-: . , .:. 
qüência o reconhecimento da. N.a.ção ;- : 
aos di...-eitos irretQI!'Qufveis daquela . · .. ~ 
gente - exemplo vivo de resi.stêllcia ._; 

-. 



-e oomba.tivid·ade, a. constante .servi~o 
do Br--caSU. ~ 

· Retomando, ainda. uma. v~. à his
tória. do dispositivo, resta-me lem
br~ que, no pa.reoer do Sr. Deodato 

. 'Maia, a. percentag-em prevista passou 
a. ref-erir~e à "receita tributáda. 
sem a.pliea.ção especiar' e não mais 

· à "receita total da União,,. 

Aprovada. e5sa fórmula em plenãtlo. 
ticaram assim redig]:d<>s, em definitivo, 
'()s preceitos da Constituição de 34 
acauteladores da continuidade e da 
eficiência dos- serviçOs contra as se-
~~s e seus ruinosos efeitos: • 

"Art. 1 '17 ..:_ A defesa contra os 
efeitos das secas nos . Esta <los do 
Norte obedecerá a um plano sis~ 
teii;uítico e será permanente, fi~ 
can-do a cargo da União, qu-e dis~ 
penderá, com as obras e serviços 
de assistência, quantia nunca ·in~ 
ferior a quatro por cento da sua. 
rooeita. tributária s-em aplica~ão 

· ~ial. 

§ 1.0 - Dessa percentagem. três 
quartas partes serão gastas em 
obras normais do plano estabele
ci-d-o, e o restante será. depositado 
em caixa especial, a fim de serem. 
socorridas, nos têTm.os do artigo 
1.0 , n.0 n, as populações atingidas 

, pela. -calamidad~. 

§ 2. 0 - o Poder Executivo man
da-rá. ao Po-der Legislativo, no 'Pri
meiro semestre de c~àa ano, a re .. 
la.çã,o 1)0nn.enoriZada dos tra "blnos 
termina-dos e em andamento. daS 
qua.ntia.S despen'Cli'Clas com o ma .. 
tel'ial e pessoal no exercicio s.n .. 
terior e das necessárias para . s 
continuação das obras. 

§ 3.a - Os Estados e Mun1c1 .. 
pi~ C<>mpreea<liàas na área asso• 
la. da pelas se<: as empregarão qua
tro por cento da sua receita tri
butária sem aplicação especial na 
a.ssistkncia e<x~nômica à. popuhção 
respectiva. 

§ 4.0 - Decorridos dez anos, 
será por let ordinária retista a 
pel"Centa.gem ~ima estipula. da." 

::MATÉRlA . DE OBDEK CO:NS:tli'DCIONAL 

Cons.agrou-se assim, Sr. Presidente,. 
com o "placet" dos mais ilustres e 
aca.tados constitucionalistas brasilei
ro-s, presentes à. Assembléia de 34c, a. 
tese de que o problema <ias secas. · por 
sua. natureza e amplitude, pode e deve 

· ser equacionado dentro da Constitui
ção, sem ferir-lhe as susceptibilida'<ies 
jurídicas ou o preci9sismo técnico. Ao 
argu.z:nento de que uma C<lnstituição · 
não deve baixar a minúcias, sobrepai
rando numa. esfera mais alta, onde ·só 
haja lugar para a ordenação política 
do pais, responderam os constitUlntes 
de 34 com uma penetração extez:siva 
nos pr<l blema.s sociais e econômicos, 
chegando a. exageros de <ietalhes que 
não se recomendam, em verdade, ã. 
feitura. da Carta Constitucional que 
se está plasmando .a.tuàlmente, mas 
que, em certos pontos, sàlll.enie-1!:" ·l)rt;;. - · 
meira vista. poderão ser considerados 
como tais. 

Está nesse último caso, p~isamen
te. a matéria do artigo 177. Não é 
mister, -para prová .. lo, renovar a aTgu
mentação expendiàa pelo Dr, Alcid~s 
B~zena, na~tese ·a qu~ já the enseJo 
de alu-dir. baS'tãn:d~-1eliJ.brar,~ collltl · êle 
o fêz, que, assegurando a Constitui-- -
ção o direito ao trabalho, de acõrdo 
com ()S im-perativos do Esta.d<:1 Moder
no, se impunha, taiXlbém por isso. in
cluir as obras contra. as seca.s no te'lt-
to constitucional, de modo permanen
te. S<lb pena de que êsse direito se 

. t!"S.nsformasse numa burla para <:ts 
nordestinos . 

Dir-se-ia que, dentro da sistemã
tica da. Constituição d'! 91, o problema. 
das secas poderia ser objetivad<:l pela. 
União, eis que lhe assistia, "ex V1n ào 
a!tigo 5.0, "in fine", o direito de ?res
ta.~ socorro aos EstMos que o solle1-
t~zn · em caso de calamidade plíbll
ea. Não é mais êsse, porém, e felb:
mente, o ufacies,. sob o qus.l deve ser 
·e tem sido encarado o assunto. em 
nossos clla.s. ~ao se cogita, já agora. 
de socorrer populações famintas, por 
dever de bu:na.nidade, mas de contri
buir. através de serviços çomprovada
mente reprodutivos, para que a paisa
gem fisica. e social do Nordeste. retifi-
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cada. pela ação do. homem, possa. incor
porar-se de maneira decisiva. ao poten

cial econômico do Brasil. Não é uma. 
-esmola. que se pede, mãos estendidas 
e olhar suplicante, mas o direito de 
concorrer ativamente para o progresso 
nacional, .ajudando o pais a libertar
se, pelo seu próprio esfôrço, do esta
do de penúria em que tem vivido, com 
as suas populações sub-nutridas, mor
rendo de fome numa terra opulenta e 
dadivosa! <M!tito bem.> 

O Sr. Osmar de Aquino - O que 
V. Ex. ~~o diz está dentro da boa 
técnica consti~ucional . Por isso, sem
pre extranho que se fale, hoje, em 
eonstituição sintética. De acôrdo com 
a moderna tecnica, representa maté
ria constitucional tudo aquilo que me
rece maiores garantias. 

O SR. PAULO SARASATE - Nem 
poderia deixar de ser assim; e V. Ex.;. 
celência tem o exemplo .histórico da 
Constit;uição de Weimar, que iniciou 
as Constituições não sintéticas. 

Sendo os fenômenos sociais a do
minante do mundo moderno e estan
do o fenômeno das sêcas, pela per
manência e extensão de seus efeitos, 
futimamente ligado com o "fades" 
social do Nordeste, não vejo como 
desprezá~ lo n-o texto constitucional, 
por amor ao rigorismo técnico, ma
ximé quando os constituintes de 46 
não TJarecem dispostos a dotar o pais 
de uma Constituição ultra sintética, 
como desejariam alguns, mas a enca-
rar de frente, na própri..a lei funda
mental, os problemas cardiais da na
cionalidade. 

O Sr. Erna.ni Sátiro - Coube-me o 
:prazár de abrir. na Constituinte de 
46, o debate em tômo do conteúdo 
das Constituições, achando ser um 
êrro estarmos a invadir o campo do 
direito privado, público, penal, admi
nistrativo nas suas sub-divisões tôdas. 
Mas isto ' não quer dizer que feche
mos a Constituicão a exigências des
sa natureza. ~ matéria pacífica, com . 
a. qual todos eRtamos de acôrdo. 

O SR. PAULO SAP..ASATE -Exa
tamente. Por isso mesmo falei em 
Constituições ultra-sintéticas e não em · 
Constituições sintéticas. 

O Sr. Nestor Duarte- Como diz o 
nobre orador,. o problema das sê
cas no nordeste é eminentemente 
brasileiro e não ~regionaL Muito se 
fala, no Brasil, na unidade nacional 
e nos perigos possíveis contra essa. 
unidade. Se quiséssemos atentar, com 
uma visão mais objetiva, para tal 
problema, diríamos que os maiores pe
rigos para a unidade nacio~l decor
rem da desigualdade econômica. da 
disparidade de bens físicos existentes 
no Brasil. No dia em que dermos ao 
norte uma corrente imigratória que 
venha igualar a densidade demográ
fica do sul, e no dia em que alcan
çarmos melhor paisagem física do nor
deste, com serviços como êsses que 
v. Excia. acaba de sugerir e devem 
constar do texto c;onstitucional, tere
mos assegurado, de modo material, in
tervindo no problema econômico, a 
famosa unidade· brasileira. Perdoe-me 
o nobre orador um aparte dêste ta
manho, mas como nunca tive ense
jo de ocu~ar a tribuna, eu me per- ~ 
mito pedir, aos colegas que a usam, 
me consintam encaixar meus apartes 
em seus discursos ... 

O SR. PAULO SARASATE- OS 
apartes de . V. Ex. a ab~ilhanta.m 
sempre os discursos de humildes ora-
dores, (não apoiados), como eu. . 

Para provar que é oportuno, malS 
dó que nunca, examinar o assunto, 
vou aluJir a · 

4 .ANT:::-PROJ'ETOS E DUAS OMISSÕES 

Dentre os ante-.projetos trazidos_ à 
Assembléia, a titulo de colaboraçao. 
desta-cam-se, pela expressão intelec
tual de seus signatários, !> · do profes
sor Sampaio Dória e o do Instituto · 
da Ordem dos Advogados BrasUei
ros. 
~ de notar que em ambos. como 

acontecera na Carta de 37, foi omi
tida qualquer referência ao problema. 
das secas. 

No trabalho do ex-ministro da Jus
tiça o fato se explica, em parte, pe-

. Ia s'ua deliberada intenção de perma
necer fiel à Constituição de 91, ~ 
ponto de esquecer que a norma vi-· 
gente, no Brasil, não é mais a de es-



perar a _ União pelo S. o. S. dos Es
tados á fim de socorrê-los em face 
da: calamidadeS p\ibllcas. . . · 

Quantq ao projeto do Instituto dos 
Advogados - corporação que merece 
o nosso maior aprêço pelas suas vigoro
sas atituües em defesa das liberda
des democráticas e pelos inestimáveiS 
serviços prestados à .nossa c'Ulturá ju
rídica - forçoso é lamentar o olvido 
em 9ue conservou a questão do Nor
deste, quando é certo que dedicou. 
um titulo especial à Ordem · Econô
mica e não se anece1ou de descer a . 
particulatidsdes que os misoneistas 
poderiam acoimar de contrárias ao 
espírito de 91 e à boa técnica consti
tuciona1. 

PAR.'\. · A .LEGISLAÇÃO ORD::!N~ 

Ninf;-uém faria a injustiça.. aos au
to;-es dos dois ante-projetos, de atri
bmr-lhes a intenção de golpear as 
obras contra as secas pelo fato de 
não admiti-las na. Constitttição. Na
turalmente que o seu ponto de vista 
respeitável mas incompatível com ~ 
aspirações do Nordeste, é o de que a ma
téria. escapa às atribuições . do legis
lador constituinte, confinando-se, pe-
3.4 sua natul'eza.~ na esfera. do legisla
dor ordiná.rto. 

A ponderação sena de . admitir nos 
.. primórdios da República quando o 

fenômeno das secas era.' visua.tizado 
, num horizonte restrito e as obrigações 

da União para com a região assola
da se fiXavam na s\..mples Jistribuição 
de gêneros . e ::pass&.gens aos !lagela.
d?s. Hoje, que uma · realização gran
diosa se ostenta na região das secas 
positiva.ndo ·o caráter nacional dos' 
serviços e clamando pela sistemática 
~versão de recursos no seu prossegui
mento, já não colhe absolutamente o 
~~to. Temos que· olhar, de pre
ferencla, para a feição econômica. das 
obras e esta nos indica que elas es .. 
tão identificadas com a produção na
cional, com a distribuição racional · 
da.s terras irrigadas, corn o desenvol
~ento dos transport.es, com a fixa. .. 
çao do homem brasileiro no "hinter
land", com. o aperfeiçoamento dos 
p:ocessos agronômicos, com· a educa
ÇaO do sertanejo - vale dizer com os 

mais importantes problemas do Bra-
sil e d~ seu povo. · 

Deixa.r para. a legislação comum a 
obrigatoriedade da .tas..~..stência ao 
Nordeste e a fixação do mintmo Indis
pens3.vel a seu :financiamento é .. su-

. jtitar um empreendimento que de.:. 
manda esforços ininterruptost através 
de longos anos, aos azares da des
continuida-de administrativa· e à pos-

. sibilidade de u:na reduçáo de. gas
tos que se torna tanto mais admis
sivel quanto é conhecida a atraçã~ 
dos nossos administradores pelo corte 
de despêsas :reprodutivas,- em. troca, 
muitas vêzes, de realizações súntuá
rias, incompatíveis· com as reais ne
cessidades do país. 

FAI.EM OS ALGAIUSMOS 

A existência de um plano sistemá
tico e o cará.ter perm3.ne~ das ooras 
contra as ·secas, ao lado a·e"'-1lfilplo:;. . 
rêcursos financeiros para a sua exe
cução, constituem, como já ficou dito, 
os pontos essenda1s do problema. ~p 
por assim dizer, uma "questão. fecha-

. da" das populações ·nordestinas e, pa. ... 
ra justüicá-la, bastará desvendar à. 
Assembléia, através dos algarismos, 
o panorama... .do Nordeste · antes e de
pois de. 1931. ··rstõ- é:-- a.o- .temp9 . em 
que. o combate às secas era admitido-
como um gesto largo da União às viti
mas do flagelo e na fase em ciue o pro
blema, sob a influência catastrófica da 
seca. de 32, foi colocado, afinal, em 
seus precisos têrmos e incorpor~u-se 
vitoriosamente às preocupações na-

. cionais, dentro do critério consagraqo
pela Constituição de 34. 

Até 1931, que ha,ia de positivo no 
Nordeste, em ~atéria de açudagem? 

Não indo avante a tentativa de Epi
tácio Pessoa e reduzida:) as despesas 
da Inspetoria, de 1925 a 19ZO, para a 
~.gnificante me<iia de Cr$ 7.303.084.0()
<quadro n.O 2) - era. apenas - norem 

.bem os Srs. ConstitUintes - · de 621 
milhões de metros cúbicos ·o a.rm.a.zena- . 
mento dos açúdes públicos construídos 
até a v i t ó r i a da. revolução· de Ou
tubro - 91 açuà:es, de 1906 a 1930, 
acumUlando em média 6,8 milhões. 

I?e 1931 a 1944. foram construidos 
32 açUides públicos, acumula.ndo 1.977 
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milhões com um arniazena.mento mé
dio de 61,8 m.i.lhões. 

Fora.m os seguintes os principais · 
açudes públicos construídos a partir 
de 1932: 

- '' Curems.", na Paraiba, com 720 
mi1hões de metros cúbicos; 

- "General Sampaio", no Ceará, 
armazenando 322 milhões; · 

- "Piranhas'>, na Paraíba com 255 
milhões; . ' 

- ·"Choró", no Ceará, com 143 
milhões. 

- "Jai-bara", no Ceará, com lO'! 
milhões; 

Mas não é só a grande açuóagem 
que tem modificado a fisionomia do 
Noroeste, concorrendo, de maneira sen
sivcl, como se verificou em 1942, para 
atenuar o efeito das estiagens. Os 
pequenos aÇudes, por sua vez,- cons
truidos pelo r e g i m e de coo-peração 
entre a Inspetoria e os . poderes públi
cos 1 o c a. i s ou particulares - "sem 
constituirem, em geral, centros de ir
rigação sistemática. contribuem pode
rosamente, . pela utUiZa.ção intensiva 
que se ·taz das suas va.sante.s, e mesmo 
com agua.da..s, para a solução exten
siva. do problema das sêcas, pela ga
rantia. .segura que oferecem às populs.
çôes e rebanhos. " 

. IntegraliZan-do o plano geral da. Ins
petoria, hoje De.pa..~a-mento Nacional 
de Obras Conta as Sêcas, a construção 
de pequenos açudes tomou conside
rável incremente a parth' de 1931. Os 
::36 reserv2tórios existentes em 1930, em 
todo o Nordeste, foram elevados para 
225 em 1944. Construíram-se, portanto, 
189 açudes com o au.~io da União. no 
r.>ericxlo 1931-44. represando 426 mi, 
lbões de metros cúbicos. Sendo a 
<!:Cumulação anterior rupeuas de 30 mi
lhões. verifica.-se que mais de 93% da. 
acumulação total foi obt.ida na nova 
fase · de tra:ba.lhos da Inspetoria. <grá
fico número 4) . 

O Sr. Medeiros N et.o - O ponto de 
vista de ·v. Ex.ll com referência ao.s. 
pequenos açudes reflete o conceito 
geral de todos os governos do Nordeste. 

O SENHOR PAULO SAR.ASATE -
Obrigado a V. Ex. a • .. 

. . . ... . ...~_~ ··.;. . " ' :, :: :: 

A perlm-açã.o de poços, para a.pro
veítam~nto dos lençóis subter.ânecs. 
iniciada em 1909, também foi grande
mente intensifica.da desde c;.ue se ve
rificou o aumento das verbas desti
nada. às verbas contra as secas. Atê 
1930, era àe 796 o número de poços 
perfurados, com a va.sâo horária tota~ 
de 2 milhões de litros. De 1931 a 1S44, 
foram perftlr3dos 1. 245 · poços, com a. 
vasã-o de ·quase 5 m.llhóes. 

Se nos voltarmos para os senriços 
rcüoviS.rios, · cuja signiticação, para a 
econc.IJ:1..i3. nadona.l, não é roi.stér en
carecer, veremos quão bem emp:-egados 
!-oram. .nesse particular~ os recursos 
federais destina-dos à d~esa contra a 
ação das sêcas. Traçado depois de 
1930, o plano rodoviário da Inspetoria, 
cuja espin...~ dorsal é a Rodovia Trans
nol'destina, ligando Fortaleza a Sal
vador, a-brange uma extensão de 9.05S 
quilômetros, dos ql:lais apenas 1.448 
quilômetros estavam entregues ao tra
fego em 1930. isso mesmo em con
dições técnicas geralmente consi-dera
aa::; precárias. De 1~~1 a 1944 :foram 
construidos 4. 185 quilômetros de boas · 
est:radas, além de 673 quilômetros de 
reconstruçõ~s. 5.167 -o·bras d 7arte cor
rente e 1.368 pontes e pontilhões de 
concreto armado foram integrados nas 
ro:iovias construídas, com a e.""ttensão 
total d-e 13.656 metros (Gráfico n.0 5) • 

m que levar em conta, por outro-
bd.o. a. credito das obras de No:deste, 
a · oriação, em 1932, ds Co.:niSsáo de 
Serviços Complementares, que supe- . 
rintende atualmente os seguintes de
partamentos agronômicos: 

- Instituto' José Augusto Trindade. 
em S. Gonçalo, Paraiba, para pes-. 
quisas e ~pe:-imentação azricola. 

_; Quat-:-c postos agricolas para de
monstração e fomento da · la votll'a irri
gMia. distribuição de mu..das e sementes 
e arie-lltação técnica dos il'rigantes. 
~es p os to s estão localizados nos 
açudes ··s. Gonçalo" e "Condado'", 
na. Para.iba; no açude "Lima Campos'' 
<Cea!'á) e à margem do rio S. ?ran
cisco (!có) em Pernambuco. 

- Quat!'o centros de assistência e 
fomento àe lavoun. irrigada. locali
zados nos açudes "J~quizn Tá.vora•• 
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e "ForqUilha" (Ceará), "Cruzeta.'' e 
"'MUDdo Novou <Rio Grande do Norte> • 

A Comissão Técnica de Piscicultura., 
. também instituida. em 1932 e destinada 
à orientação científica. da criação de 
peixes nos a. ç u de s públicos e par ... 
tieulares, é outm realização digna de 
a.prêço, no adimirâvel conjunto das 
obras do Nordeste, cUja. intensificação, 
por parte dó govêrno !ooetal, é tarefa 
de suma importância e oportunidade, 
quando se impõe, mais do que nunr;s.. 
o soerguimento da economia pública. 
e particular através da. valorização dos 
nossos campos. 

AINDA RÃ xtriro QUE FAZER 

' Mas, se já é sensível, em confronto 
com o passa.do, o que se tem levado 
a efeito no Nordeste, muito mais vasta, 
por sem dúVida, é .a obra a. emtpre-· 
ender, o que. documenta à evidência 
qu:anto andavam afastados da reali
dade, na CGnstituinte anterior, os que 
ádmitiam como de 20 anos o prazo 
para a solução definitiva do problema. 

Basta frisar - e foi de propósito 
que não feri o assunto na. relação dos 
trabalhos executados - que a. xça.iorla 
dos açudes públicos ainda. não corres
poooe integralmente aos SQUS obje
tivos, à. falta. das respectivas rêdes de 
irrigação. 313 quilômetros de canais, 
dominaDdo uma área de 10 mil hectares, 
foram construfdos de 1931 a 1944. Mas 

· reservatórios da ilnportância do "Jai
bara'' e do "General Sampaio". e 
vários aç.uóes menores, ainda perma
necem sem função, a. não ser o a,pro
vei~nto das cba.maiias culturas de 
vasa.ntes, orientadas peJos Postos Agrí
colas e que muito valem -=- é preciso 
reconheCer - como fato.r de amparo 
às populações ~-

Nos Estados Unidos, os açudes ter
minados em 1936 jã se encontravam, 
seis anos depois, em plena fase de 
a.proVleita.men.to econômieo, mercê da. 
irrigação, fornecimento de energia elé .. 
trica, _água. potável e outras utillda.des6 

Entre nós, o n d e · são restritas as 
possibilidades do erá.rlo ·e notórias as 
:resistêneias do meio, geralmente con
servador e refratário a uma forma 
elevada de cultura agricola., como a. 
cUltura migaãa., é explicável. por isso 

mesmo, que só em 1945 tenha sido 
iniciada a rêde de irrigação do "Ge
neral Sampaio'', que desde. 1935 é um 
soberbo lago artificial coan mais de 4 
mil hectares de boas te:rras, capazes 
de resolver, em gr.ande parte, o .pro
b!ema alimentar· da ca.pi.tal cearense 
cW. qual dista apenas 1~6. quilômetros: 

Tendo aumentado de alguma 
forma o volume da produção agri
cola do Nordeste, a partir de 1933 
em consequência das facilidades ro: 

: doviá.rias criadas pelas obras contra 
as sêcas, muito mais expressivo será. 
êsse . aumento, em quantidade e em. 
qualidade, quando dispusermos de 
irrigação em larga escala, à altura 
das possibilidades da r!'~ã;o ;--- _ _ __ ... 

O Sr. Ferna.ndes Táoora -V. Ex.a 
permite um aparte? Não é somente 
a falta de irrigação que se nota nos 
trabalhos do Nordeste. Infelizmente, 
até hoje, a. eletrificação não foi apro
veitada de forma alguma, como uma 
das grandes obras que se deveriam 
realizar. 

--------- -~-·----- . 
. O SR. PAULO SARASATE- - -- 'S, 

·JUStamente, o ·que defendo. E, em 
complemento ao aparte do nobr~ 
Deputado Fernandes Távora, é de 
acentual' ainda,- no que se refere à. 
inigação do Nordeste, que uma obra 
social àe ma.Tcante significação · terá. 
de concretiZar-se em tômo dos gran
des açudes, tão cêdo se disponha o 
Poder Público, autorizado pela Cons
tituição, s. traçar e executar o plano 
de desapropriaÇão e loteamento das 
terras irrigáveis, de conformidade 
com ;;.s exigências de seu · aproveita..
mento técnico e econômico. 

Será êsse, fora de dúl'ida, um em
preendimento de vulto, que, -va.le!ldo 
a principio como veiculo de civlliza.
ção e tra.ba.lho racional, se ostenta.:-ã. 
em tôda. sua efici~ncia quando os ca
nais de irrigação se extenderem atra
vés das grandes reservas de terra. 
i.rrlgável do Nordeste, que sã.o as pla.
nicies aluviais do Jagua,ribe, do Assú 
e do -Acaraú. 

~ovos AÇ'tll)ES E :rs.mADAS 

Afóra a dissemina~~ dos canais de 
irrigação, · desapropriação e lotes.-
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menta raeiona.l das terras irrigáveis 
e seu aparelhamento técnico, é d~· 
lembrar ainda., como serviços a. se..; 
rem realizados no plano de assistên
cia· pe::ma.nente do Nordeste e que 
justificariam, por si só, o apolo da. 
Assembléia à restauração dos precei
tos constitucionais sõbre as sêcas -
a construção, em futuro próximo, das 
seguintes obras: 

a.) ProsseguiTD.ento do plano ro
doviário do N<>rdeste; 

b) Construção do açud~ "Orós", 
na "artéria. aberta/' do rio Ja
guaribe, com· a acumulação l)re
vista de 3. soo. 000,..000 1IlS3; 

c) Construção d'e outros açudes 
projetados; . 

d) Construção de cent~as óe 
pequenos açudes por coop~ação 
já. requeridos à. Inspetoria. · 

. CONCLUSÃO 

Objetivando, a:fin.al, o apê1o do Nor--
r deste à .Assembléia Constituinte, no 

momento em que o povo brasilei!"o, 
olhos volta.dos para. os seus repre
sentantes, exige dêles unta. Carta. 
Magna que corresponda., de fato, às 
nossas realidades polltica.s e econô
micas, tomo a. liberdade ' de sugerir 
à ilustrada. Comissão Constitucional 
a. inclusão, no projeto que va.i sub
meter a. plená.tio, dos seguintes dis- · 
positivos a serem incorporados ao. 
capitulo "Da Ordem Econqmica e 
Soci3.1'~: · · 

. 1 

Art. . . Para os efeitos do artigo 
. • • n.0 •••• a Uniãq\m.anterá tL'll 
plano sistemático de obl.'a.s e se't'
viços de assistência econômica. e 
socia.1, un cuja. execução óispen
derá anualmente quantia. nunca. 
inferior a dois por cento da. sua 
receita. tributária. 

§ 1.0 - Um por cento da. re
ceita. tributá.rta. da União será 
depositado em caixa . especial, 
destinado ao s<>corro das popu
lações atingidas pela. calami
dade, · nos têrmos do art .. , n .•• 
pOdendo .ser àplics.da. essa re-

. se.."'Va, ou parte dela., em emprés
timos, a juros módicos, a · àgricul-

tores. cris.dores e in-dustriais es
tabelecidos na área. das sêca.s., 
conforme determinar a lei ordi
ilãria.. 

§ 2.0 - Os Estados compreen
didos na área _Cias sêcas dispende
rão também três por <".ento de 
sus. receita. tributária. na cons
trução de açudes pe1o regime de 
cooperação e outros serviços jul
gados necessários à. assistência. 
econômica. da.s respectivas popu-
lações. · 

Dispensa.ndo~me de justificar nesta. 
o.p()rtunidade, por eVidente. ) -porque 
das modificações que -se apresentam. 
no texto proposto, em relação ao ar
tigo 177 ·da. Constituiçã.o de 34, re
velo, afinal, a convicção em que me-. 
encontro de havei cumprido um ele
ver indeclinável, inerente ao próprio 
mandato que me trouxe a esta As
sembléia, ao advogar, p~rante o B!"3.
sil, um direito que o Nordest~ con-. 
qulstou através de sofrimentos secuia. .. 
res e à. custa da própria vida de seus. 
filhos. <Muito bem.; muito bem. Pa.~ 
mas prolonga.dtz,s. O orador é cumpri
mentado) 

<Du.ra.nte o · discurso do Senhm
Paulo Sarasate. reassu.me a pre
sidência .. o Senhor Melo Viana .. 
Presidente.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. Plínio Barreto. 

O SR. PLINIO BARRETO - Se .. 
nhor Presidente, S:::-s. Constituintes: 
sempre que subo à tribuna trago o ( 
propósito de ser conciso, porque, como o- •: 
velho BoUeau, aceito todos os gêneros 
e a todos aprecio, exceto o gênero fas
tidioso. Mas a concisão. cromo já ad
vertiu o inquieto Pascal e a experiên
cia de ca.da um de nós o confirma., de-· 
manda tempo. Pára eVitar digressões, 
que as improVisações sempre prov~ · 
e pata não me afastar dêsse empenho. 
lancei no papel o principal da.qUilo que 
.desejo dizer hoje a. esta. Casa.. 

Não sou pessimista. · Também não 
sou dos que, como o Dr. Pa.nglass,. 
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· acham que tudo vai pelo melhor no 
· .melhor dos mundos. Sinto que a hu
·- .ma.mdade está doente mas não :perdi 
- a esperança de vê-la restabelecida. 

A doença principal de que ela padece 
-é a carência de virtUdes. o que so
merset Maughan, certa vez, escreveu a 
propósito da. França, pode ser apli
-c~do a quase todos os povos. Estu-
-dando as causas da queda do poderio. 
·Iran.cês, entendeu êle que devia at!'i
buí·la. a um enfraquecimento moral. 
Tamanhas devastações fez a imorali-

:, dade na sociedade francesa que, na 
}hora do perigo, no instante do cho-

.·, que ~ecisivo, aquela sociedade ba
.queou. Afrouxadas as fibras morais, 
'Vitorioso e · dominador o egoísmo enl 
tôdas as stta.s manifestações; destruidos 

, · . ·cs . vínculos de solidariedade social, 
arrefecido o amor da pátria, aniquila-

. d.o o espirito · de sacrifício, esvasiadas 
as fontes de abn.egação, o povó fran
·Cês deixou-se dominar de ·um gosto 
doentio pelos prazeres vulgar€~ da 
existência. Sem outro culto que o 
das riquezas, ávido de bem estar, não 

· .houve abdicação a que se não entre
gasse, no domínio moral, para consc
.seguir e assegurar ~ôdas as vantagens 

· materiais da vida. 

Felizinente para ela o mal MO se 
. : .gene:relizou com!)lets.mente. Houve en-

.,. · tre os seus filhos, um grande grupo 
que se furtou à contaminação e q~e 
na mais bela e na mais heróica das 
·l"esistências a tôdas as fôrças de des
trUição, lhe salvaram, com o territó
rio pátrio, as tl'adições de espiri.to, de 
nobreza e -de glória. A m.im me r>a-

-:~ iece, e digo-o com profunda tristeza .. 
·: ·-!;que da mesma carência de virtude .. 
~ .' t estamos padecendo, sem que tenha-

; :nos. para acal.nia!' a aflição dos que 
· ; não se conformam com a ruína moral 

· ·do nosso :povo, a perspectiva de tlma 
resistência 2. altura da calamidade que 
nos ameaça. Todos os vicias políticos 
de outrora, as indulgências sempre no
civas com os que atentam contra a 
"llloral e mesmo contra o Código Penal, 
qu~ caracterizam as sociedadeS em ca
minho da corrupção total e da deca
dência, podem ser obsen·ados em tômo 
de nós. O amor desvairado ao dínneí
:ro é o único sentimento fone que re-

, - -velamos. Para os que ostentam ri-

queza.s abrem-se tôdas as portas e 
desatam-se todos os sorrisos. venham 
essas riquezas de onde Vierem, tenham 
embora sido apanhadas no ~ma~o 
das negociatas, nos monturos da · jo
gatina. ou no charco das aventu.""SS 
politicas. O materialismo mais gros
seiro domina os indivíduos. Os senti
mentos nobres, raros os que os culti
vam, poucos os que os admiram.' Nada 
mais expressivo dêsse materia-lismo ç,ue 
o que acontece com o comunismo. Não 
o combgtem. por êle unplicar a supres
são de liberdades fundamentais · e rc;.;; · 
du.zír o indivíduo a um escravo do 
Estado. Atacam .. no ou fcgem dêle, 
Unicamente porque representa uma 
perigosa ameaça à propriedade parti
cular. Não o condenam porque mu
tila a criatura humana, despojando-a 
do elemento espiritual, mas porque 
tira ao indivían()'-()S_bens físicos e lhe 
põe barreiras à expail.Sãooa · coblç.a. e 
aos desvarios da ganância. Não re
cualll dêle, trêmulos de pavor porque 
leve ao extermhúo, sob .a ditadura 
em nome do proletaris.do, as demais 
classes sociais mas :Rorque traz, nos 
pulsos vigorosos e vingativos, a ~~po
llação, o confisco, a destruição da 
li.queza individual. Não lhe temem os 
golpes à. liberdade e aos direitos sem 
os quais o indivíduo perde a digni
dade e desce F.. categoria de animal 
domesticado. Só se arreceiam rlos gol
pes que lhes pode vibrar à bolc;a; aos 
lucres extraordinâri"os. à. fazenda, à 
opulência. que nem sempre lhes reio 
às mãos por meios licitos e por pro
cessos humanos. O mais n ão lhes im
porta. 

Vão-se as liberdades, vão-se os di
reitos, vão-se as ideologias, vão-se as 
doutrinas, vão-se os princípios, vão-se 
e. moral e a justiça, vão-se os senti
mentos huma-nitârios mas que fiquem 
os cabedais·. . Todas as repulsas ao 
comunismo se abateriam se êle fosse 
menos rigoroso . na sua condenação 
à propriedade particular , e se se con
tentasse · ~om suprimir a liberdade 
individual e abolir os direitos funda
mentais do cidadão. ~peitasse 
êste e aquela, mas garantisse a pro
priedade dos bens materiais e o li
vre exercício dá cupidez, do lucro 'VUl-· 
toso e ~jtu:t.o .... ~ ~eria. como lhe cres-

~ · c 
·' 
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eeria, ràpldamente, o número dos 
adeptos e dos ·entusiastas. ~':.. lição de 
Machi.avel continua a ter .aplicação 
cotidiana: pode o Príncipe tranquila
mente ·tocar na vida e na honra do 
sudito · mas não lhe toque na . bolsa. 
Os homens esquecem~se mais depres
sa da· morte do pai que da perda do 
patrimônno. "La morte- si dimentica 
qua.lche volta, la roba mai,. 

J::sse amor tresloucado às coisas ma
teriais é que explica também o aço
-damento com que os beócios, arrola
dos sob a denominação grotesca de 
~burguez1a progressista", j~gando
se mais ' avisados que os outros, se 
lançam aos pés · do comunismo na 
esperança idiota de que, na hora do 
triunfo, agradecido às suas homena
gens e aos seus s'erviços. o comunis
mo lhes poupara. as pessoas e os· bens. 
sacrüicando, em bene:ficio dêles, a sua 
ideologia, o seu programa de ação, os 
seus planos revolucionários, os seus 
objetivos essenciais. Dariam êsses tõ
los, alegremente, tôdas as libe-rdades. 
a. de pensamento, a de critica, a de 
religião, a de locomoção, a de tra
balho - em t-roca: do respeito e da 
proteção aos bens de que são pro
prietários. Mas, também, por outro 
lado, no dia em que a reação alças
se o solo e ameaçasse asfixiar o co
munismo, correriam êles, imediata
mente, ardendo de entusiasmo, para o 
lado da reação. Nadá. há. que esperar, 
em bem da · comúnidade, de indiví
duos com ·tamanha penúria de senti
mentos elevados. De uma geração que 
se reparte - e degrada - entre as 
opulências dos cassinos e a modéstia. 
das espeluncas onde se explora a 
batota reles; de uma. geração em que, 
de um lado. sobressai e extasia a aris
tocracia do Pij-Pat e do '"câmbio 
negro" , do outro, formiga., ~o igno
rante quanto aquela, mas um pouco 
menos lavada que ela., a plebe do "jo
go do b~cho"; de uma geração que 
Vive submetida, preguiçosamente, a 
todas as disciplinas do vicio, mas que 
vive revoltada ferozmente contra todas 
as disciplinas do trabalho e da moral 
- ·que pode esperar o Brasil pa.ra a 
aspérl'ima tarefa que é a sua reinte
gração na democracia ? Imensa 
casa. de jogo, presidida pelo título 

explorador do ;iõgo das loterias; 
imensa tavolagem onde a ·loucura do 
ganho fácil desequilibra. os espíritos 
e 'desVirtua o juízo comum, a pobre 
da nossa Pátria, nesta. ·hora angustio
sa da sua. atribulada existência, ne
cessita mais de que em qualquer 
outra, do carinho e da abnegação de 
seus filhos. Os que têm olhos para. · 
medir a extinção de suas penúri~ 
e coração para sentir o desespero que 
a martiriza, corram para ela. Ampa.
rem-na e libertem-na dos que con
correram para que minguassem, entre 
os seus filhos, o amor à coisa pú
blica, o senso das responsabilidades 
e o culto aos deveres cívicos. Da. 
pobreza dos oi'entimentos patrióticos 
é que resultou, entre os brasileiros, 
realmente, o desaprêço às liberdades 
individuais, a indüerença pelo julga
mento da opinião pública, ·o desdern 
pela dignidade dos cidadãos, a dela.
pidaç~o dos dinheiros da nação em 
serviços de interesses partidários, o 
descaso pelas exigências da. moral e 

· da justiça - o arbítrio e a imorali
dade. ,. o · gosto da irresponsabilidade. 
que substitui, nas conciências depra
vadas, o senso dos deveres, tomou
se a regra geral. Ora, não há. pais que 
possa viver em regime de onde foram 
exiladas tôdas as virtudes morais. 

corre-nos pois, diante da triSte 
realidade, que a q.itadura agravou so
bremaneira, promover_ um largo mo
Vimen~oo saneador que faça a ~ção 
readquirir as fôrças que !Jerdeu. Como 
realizar essa obra de patriotismo ? 
a maneira mais eficaz será pela edu..: 
cação do povo e pela dissiminação das 
regras morais. Mas êsse remédio é 
de efeito demorado. Demanda tempo 
e paciência. .Antes de empregá-lo em 
larga escala, temos de acudir com remé
dios maiS fortes. Ssses só podem, 
penso eu, ser encontrados na legisla
ção. Não deposito muita c:>nfiança 
na açãv terapêutica das leis. Sem mu
dança de costumes, elas de pouco va
lem. Reconheço, porém. que podem 
concone~ até certo ponto para essa. 
mudança. 

o Código Penal não suprimiu o 
crime mas contribui, indubitavelmen
te, para conter de algum modo · a. 
ação nefasta dos criminosos. O temor 
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foi, sempre, e continuará a ser um 
dos freios mais eficazes para domar 
os maus instintos dos homens. Foi 
temor do inferno e do diabo. que lhe 
incutiram os seus confessores e a es
perteza graciosa da Sra. de Mainte
non, que pôz ~rmo às devassidões de 
Luís XIV. Acredito, por isso, que não 
será fora de vila e têrmo a esperan
ça de que, mediante uma le~..slação 
bem sevéra, conseguirmos atenuar al
guns dos males que afligem a vida 
política do Bra~. Um dêsses males é 
a impliD.idade de crimes contra as 
multidões desarmadas e contra os ci
dadãos encarcerados. Vimos, ainda há 
pouco, em Pernambuco, um estudan
te assassinado na sacada de um edi
fício por elementos da :política esta
dual. Assistimos, em São Paulo, tam
bém. não faz mUito tempo, ao ver
gonhoso espetaculo de 'Ullla. compa
nhia de soldados da Fôrça Pública,, 
utilizando-se- de armas de guerra con-· 
tra um punhado de rapazes desarma
dos, matar e ferir, a esmo, os tran
seUl.""'l.tes. Outros atentados contra o 
povo inerme poderiam, ainda, ser in
vocados. Bastam êsses para definir 
uma época e caract-erizar um regime. 
Que aconteceu aos responsáveis por 
ésses atentados à civilização e à hu
manidade? Não aconteceu coisa al
guma. Abriram-se inquéritos, que fo
ram paralizados ioga depois, sem que 
a justiça tivesse tido ensejo de se 
:pronunciar sôbre os delitos e os seus 
3Utores. . Dêstes. os que não foram 
premiados com tneTinores e taais altas 
investiduras. p~rmaneceram nos car
gos que ocupavam e continuaram a 
exercer as funções que exerciam. Ao 
sofrimento dos cidadãos feridos, à . 
tristeza das famllias enlutadas, re
cusou-se cruelmente. até o fugaz ali
Vio que é a punição dos que cobriram 
de dó as famllias maltratadas nas 
suas mais caras afeições. Tamanhas 
atrocictades não ficariam lm.punes em 
nenhuma_ terra civilizada. Na Ingla
terra. por e."~Cemplo, o comandante da 
tropa que atirou contra o povo seria. 
considerado. pura. e simplesmente, um 
assassino. Não escaparia à punição 
legal. Ali só se discutiria si também 

ser_am responsâveis pelo crime os sol
dados que, obedecendo às ordens do 
superior, dispararam as armas contra. 
a multidão. Não se veria, jamais, na
quela. terra de liberdade e de civili
zação, tropas armadas de metralhado
ras a ceifar, em plena rua, vidas hu
manas como se fôra em um campo· 
de batalha. Não haveria govêmo na
quêle pais que permanecesse meia. 
hora no poder se permitisse ·uma sel
vageria tão revoltante. 

A disputar a palma da infâmia e da 
covardia a essa variedade de bandi
tismo, temos tido, para eterna vergo
nha dos nossos homens de governo. 
que a encamparam com a sua cri
minosa indiferença, ou com a sua 
proteção, o que é ainda mais crimi
noso, o prazer cruel' -do-~panca
menta e do ultrage múltiplo, golpean
do-os na carne e na dignidade hu
mana, contra prêsos sob a guarda e 
proteção das autoridades publicas. ~ 
de arrepiar os cabelos de horror o que. 
a êsse prqpósito, veio à notícia e anda. 
no conhecimento de todos. Nenhum 
dêsses Cl'imes .. PJ.ereceu, entretanto, 9-té 
agora, leve cast}go-de :.un-processo _e--
nenhum de seus autores recepeu, até 
hoje, a devida condenação. A não ser 
·em cases excepcionalfssimos, a socie
dade brasileira não 'tem sido desagra
vada. dessas ofensas à sua chilização 
e aos seus sentimentos humanitãrlos. 

O Sr. Toledo Piza - :Ssse é o no
tável progresso, o avanço de 50 anos~ 
a que se ref-eriu ontem, na Comissão 
de Constituição, o Deputado, e . ex
ministro da dit;a,dura, Sr. .Aga.me
mn-on Magalhães. 

O SR. PLíNIO BARtR.ETO - Mas 
essa be:maventurança do crime não
pode continuar. Temos o dever. 
agora, que estamos ·fazendo .uma. no-va 
ConstitUição, de procurar meios ca
pazes de assegurar a pl.mição dos 
crimino.sos dessa categoria. 

~ meio afigura-se-me que o en-
- contraremos na faculdade, concedida 

a qualquer cid·adão e a qualquer par
tido, de promover os processos com
petentes contra. os a;ltos respo:::lSá.veis 
e contm os autores m-ateriais dêsses 
e outros delitos congêner-es. 
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o Sr. Alde Sampaio - V. Ex." 
diz muito bem. Til'a-se a capa de 
iJnunidad.e dos crimes potiticos. 

O SR. PLíNIO BARRETO -Essa. 
providência não é novidade em nosso 
direito. Figurou no art. 73, § 9. 0, 

da Constituição de 1891: 

"E permitido a quem quer q~e 
seja re."'1resentar, mediante peti
ção aos- pod:eres públicO~, denun
ciar abusos das autoridades e 

. promover a r.es·ponsabilidade dos 
culpados". 

Passou nos mesmos têrm.os para. a 
Oonstituição de 193·4, art. 1'13, nú
mer.o 1{). Só desapareceu na Carta 
ditatorial de 1937, a . qu -:- 1 mante~e- o 
dir-eito de representação, ou pet1çao, 
perante as autoridad-es em defesa. de 
direitos ou de interêsse geral, mas 
suprimiu a faculdade de promover . a 
respansa:bilid:ad.e dos culpados (artl
go 122, n. o 7) . Mesmo ? ~ue man
teve foi letra morta. J:?o dil'e:to de. re
presentação, durante o reg:me dita.
toria.l, e da. f-orma como fo; compre
endido pela. autoridad-e publica, dá 
noticia. m-ais que satisfatória, noti
cia edificante, o q..ue se passou c~· o 
gra..lld.<e escritor bras".J:eixo Monteli'O 
Lobato. Usando ,dêsse -direito, en
dereçou êle, certa. vêz, uma ca.rta. ao 
Chefe da Nação, denunciand-o a;bu
sos que, 'a seu ver, estavam sendo 
praticados pelos encarregados ~as 
pesq$as sôbre petróleo no texntf>.
rio nacional. Graves eram as acusa
ções. Mais que idôneo o doenuncian
rt;.e. Entr-etanto, em vêz de ·se abrir 
o illquéri:to que elas im'Punham ~ 
qualquer govêmo mediana.nlente cio
so doe suas respcmsa'bilidades, o 
acusador foi curtir no cárcer-e, a.pós 
oondena.çã.o pelo Tribunal d~ Segu
rança., o crime de haver a.creditado 

· que e:ram. reais os direitos definidos 
na. Oa.rta. Constitucion&, baixad-a. pel'O 
àita.dor. Apreciei assim, que era. 
delito inominá:vel, no r-egime dita
tonal, tentar es<:larecer fa.tos que se 
prendiam aos mais altos interêsses 
da. eeonomia nacional. 

O Sr. Aureliano Leite ·- E para 
mais av:il:tá-Jlo~ perdoaram-!llo sem 

êle, ~outeiro Lobato, ter pedid-o per
dá<>. 

O SR. PLíNiiO :S~ - :S 
vel"d.a.de. 
. A dita dum teve jêito e arte de 
converter em peça de acusação con
tra o seu autor aquilo que,· pela carta 
Constitucionul, era o exercido regu
lar de m:n direito claro e preciso. 
Se o dispositivo da · Carta c-onstitu
cional, · pelo que mutilou das Consti
tuições anteriores. é bem significa
tivo o modo por que foi interpretado 
pel~ Chefe do Govêm.o é, ainda, mais 
significa ti-q-c. • · 

T.enho pa.ra min: qu-e se nos im
põe o de-ver de, nessa parte, r-estabe
lecer, ampliando-o, o texto das cons
tituições de 1891 e 1934. Precisamos 
da.r-lhe o caráter de ums. v~rdadeira. 
açãc popul·ar em matéria político
criminal a.inda que sejamos levada>, 
com essa providência, a introduzir 
uma. verdadeira. inov·ação no Direito 
Cobstituctona·l e a imprimir às ações 
populares, que nos vieram do Direito 
Romano, um ca.rãter que não tive
ram. Para que êsse dispositivo não 
venha a ser letra . morta e o direito 
que nêle se contém nãc se tome, 
como assina.lpu Rui Barbosa, um' di-

. reito inoce'llte, porque "ninguem dêle 
usa., porque n:inguem ignora que a 
responsabilidade s·e baniu do regime~ 
que os abusos são os donos do Brasil, 
que ·os poderes públicos só têm ou .. 
vi dos pzra ouvir a. Si · mesmos", lem
brarei a conveniência de se penx:.i~ 
que a ação contra os responsáveis se 

·possa exercer mesmo depojg que êles 
tellham abandonado as suas · fun
ções. Realmente. · enquanto as l\U
torid·ades culpadas permanecem nas 
funções, nS.O será fádl apa.nbã-las na& 
ma.l:has processuais e submetê-las ao 
julgamento dos tribunais. A quem está. 
no pod·er sobram, sempre, re<clll'SOS 
para den-ubar processos ou esqui'V'S.l'
se a. condenações. Mss fora. do po
der cairão tôdas, sem grande esfôr
ço, sob a ação da Justiç&.. Não de
vemos hesitaT. A certeza d'a irres
ponsabilidade se não fôr d~d.a., 
continuará. a ser um estimulo pa.ra. 
~ abusos do poder. 
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Ela ~saparecerá, porém, não tenho 
U.úvid.a. alguma., quando a autoridade, 
inclinada aos abusos, lembrar-se de 
que fora do cargo estará sujeita à ação 
dos tribunais e poderá. vir a sofrer o 

-castigo contra o . qual o cargo a pro
tegia. Tal certeza a desViará do ca
minho da violência e deitará freios · 
aos ímpetos da sua cólera, aos im-

. pulsos da sua vingança, à~ exal~çõ;s 
do seu medo. Tanto mais se llll~oe 
essa providência q u a n d o estamos 
ameáça4os, pela ilustre maioria desta. 
Casa, de ver alargado para ·seis anos, 
o prazo do mandato presidencial, que 
foi sempre, nas Constituições ante
riores, de quatro anos . Se a dilatação· 
· dêsse prazo não fôr acompanhada de 
medidas que, levando-nos em-bora para 
dentro das fronteiras do parlamenta
:rismo, atenuem a onipotência do 
executivo, iremos, com as nossas mãos 
de constitucionalistaS de m o c r a t a s, 
construir um novo edifício ditatorial 
e arrotear o terreno da política na
cional para uma. vasta sem-eadura de 
motins e revolta. Em quatro anos os 
grandes preSidentes que a República 
teve, fiZeram tudo quanto desejaram 
:fazer, ao passo que em quinze anos, 
o 'ditador nada, ou pouquíssimo, fêz do 
muito que pr!)m~teu. Não são os gran
des prazos presidenciais que assegu
ram a :fecundidade dos governos. O 
que .a assegUra. são a .int3ligência, a 
-eapaci.dade de trabalho e o civismo 
dos presidentes . . 

Mas, uma vez que o êrro da maioria 
não pO(ie ser evitado, cWdem de lhe 
mitigar desastrosas conseqüências com 
Uin:8. série de· meididas constitucionais 
qu-e façam 1 e m b r a r ao chefe do 
Executivo, a todo. o instante, que · êle 
não é , nem poderá. ser jai:nais, o so
berano so...nhor das nossas vidas, das 
nossas liberdades e dos nossos bens.
Dilatemos as atribuições do Parla
mento, multipli~ando 2.s ocasiões de 
sua interferência, ou, melhor, da sua 
colaboração nos atos do Executivo, e 
armemos os cidadãos e os partidos de 
l'ecursos prontos e ·eficazes para a . de-

. :resa de seus direitos e da sua dig
nidade. 

Outros abusos ainda existem, e da 
ma.io_r gravidade, que poderemos com
bater mediante disposições rigorosas 

insertas 'na futUra. Constituição. Tais. 
por exemplo, os que se manifestam pelo 
e:x.ercício desbragaq.o da corrupção po
litica. A êsse número pertencem, entre 
outros, os que se traduzem pela a.pli
. cação dos dinheiros públicos em ser
viços partidários. Assombra, na._ ver
dade, o que os govêrnos .têm dispen
dido, à custa do erário público, em 
beneficios dos seus amigos _políticos, 
à véspera dos pleitos eleitorais. São 
dádivas a tôrto e a direito, a agrem.i.a
ções · particulàres, inclusive a asSocia
ções desportivas; são ·obras caríssimaS 
para. satisfação de vaidades locais; 
são pesadas subvenções a jornais e es
tações de rádios; são distribuições de 
favores a indivíduos sem outra valia 
·que a de serem h.ábeis arregimenta.-
dores de eleitorado; "são __ cJia,ç~-- . de 
cargos supérfluos para. recompensa a 
servidores ·inesperados; são, numa pa
lavra, as ·mais surpr~ndentes derra
mas de dinheiro e de colocações ren
dosas. sem outra vantagem e sem _ou-
tra finalidade que as de multiplicar 
as hastes eleitorais. Imoralidade dêsse 
gênero não pode subsistir. Deve ser 
extermina~-difinitivamente. · PeD.S9 
que um dos processos para e:Xterm:früi:.: · - -· 
Ias, será. aquêle de que me socorri, em 
sugestão · endereçada à comissão cons
titucional e que me :foi inspirado pelo 
projeto de Constituição, formWa.do pe- · · 
lo nobre Instituto dos Advogados do · 
Distrito FederaL Essa sugestão, que . 
Inseri em discurso, praferido faz aJ ... 
gu.n.s dias, desta tribun.Q., consiste em 
impor a · tôdos os partidos políticos a 
obrigação de manterem contabilidade 
regular, de que constem tõdas as suas 
receitas e todas as suas despesas, es
crupulosamente documentadas. A essa. 
providência acrescentei a de subme
ter à pena. de perda. do mandato todo 
e qualquer delegs.do do povo para cuja 
eleição se mo_stre terem concorrido os 
dinheiros ou os favores já dos gover
nos, já das autarquias, já. de quais
quer outros serviços ou departamentos 

..... do estado ou para-estaduais. Adicio
narei, ainda, a. essa. sugestão màis ou
tra: a de que. além do eleito perder o 
mandato, poderá ser processada, por 
·qualquer cidadã~ ou por qualquer par-



tido, a autoridade ·que o ::avoreceu com 
os dinheiros públicos e com os !a v ores 
do Estado ou tlas autarquias ou dos 
outros serviços e departamentos pú
blicos. Dirão que é excessivamente 
dura. a pro:vidência. Mas é a única, 
~redito eu, em· condições de pôr- têr
m ") a êsse vicio crônico da ~ossa po
litica. Sem uma medida dessa natu
resa, nunca teremos eleições limpas. 
o respeito aos dinheiros públicos nãc 

. é virtude generalizada. entre os nossos 
políticos. &ses dinheiros são a pri
meira arma de · que, comumente, lan
çam mão para vencer os adversários 
nos pleitos eleitorais. Como, a não ser 
dessa forma, poderemos arrebatar essa 
a.rmà. das . mãos inescrupulosas .i.·~ue ~ 
manejam? A punição das autoridades 
justifica-se, nêsse caso do mesmo 
modo por que se justifica nàs hipó
teses em que elas se utilizam· dos re
cursos do Estado contra . a vida e a 
liberdade dos cidadãos. Tanto falta 
aos seus deveres civicos, tanto . com
promete a compostura do cargo, tanto 
atraiçoa- a nação, o chefe de govêrno 
que, para servir à politica de seus ami
gos e à sua própria, desnatura a von
tade do eleitorado, usando da violên- . 
cia para afugentar os eleitores dos 
partidos contrârios, como o que a fal- . 
seia ·pelo em:prêgo despudorado dos 
dinheiros públicos e dos fàvores gover
namentais para. a. conquista de elei
tores. Temos de exterrnjnar êsses vi
cios se não quisermos que a democracia. 
seja al)enas um vocábulo sem conteú
do. Para sua. exterminação não de
vemos recuar diante de obstâculo al
gum~ Devemos ser iinpla.cáveis. Acre
dito que com essas duas proviüênci.as . 
constitucionais - a da ação popub.r 
ou partidária contra. os que praticam 
abusos criminosos no exercício do po
der e a da . repressã.o. rigorosa da cor
rupção eleitoral, exercida pelo govêr
no e pelas autarquias- pod-eremos, fi
·nalmente, faZer alguma. causa que as
segure proteção real aos direitos fun- · 
da.mentais do cidadão e dê à nossa de-

. mocracia os sólidos alicerces morais. de 
que ela necessita para se não conver
ter em uma tragi-comédia., reles e 
ãolorosa. Se nos faltar. coragem para 
essa medicação heróica, verificaremos, 

·. . ' ,.• ··.:-· .· ... . ~ . 

dentro em pouco. que a nova Cons
ti~uição não será ma.is que um amplo 
e fMo tapete onde o ditador de ama
nhã, suscitado pelas nessas f;raque
sas morais, pela carênda do nosso ci
vismo e pela tibieza da nossa ·fé de
mocrática, afunde, para limpá-lás da 
lama dos caminhos, as imundas e pe
sadas botas. <Muito bem; -muito õem .. 
O orador é v~vamente cu.mpri:menta
ào.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra. o Senhor Otacílio Costa. 

O SR. OTACILIO COSTA - Se
nhores Constituintes: 
~~inguém ousará negar que estamos 

atrav;;!sanc!o pollticamente, a época 
de nossa história em que o povo brasi
leiro mais se preocupou com as idéias 
pregadas pela Democracia. Des!le as 

· nossas grandes capitais até os rin- · 
cões mais isolados deste imenso e 
admirivel Brasil ha uma notória pre
ocupação pelo que estamos fazendo 
nesta. Casa, em prol dos pri..'"lCÍ!)ios pc
los ql!ais os nossos gloriosos soldados 
lutaram nas terras do velho Conti
nente e pelos quais tanto nos empol
gamos na jornada memorável de 2 
de dezembro. 

Tenho para mim, que não estamos 
defraudando as esperanças daqueles 
cujos votos nos fizeram seus repre
sentantes nesta Assembléia. Todas· 
as questões que afetam o interêsse ·do 

··país têm sido e vão sendo debati
das 'neste recinto. E é precisamente 
por iss:-> que me animo. a vir ocupar 
a atenção da Casa, para focalizar mais 
uxna vez uxa tema que afeta profun
damente ou melhor decisivamente, a 
efetivação do ideal democrático. 
Quero referir-me à autonomia do Mu~ 
niclp!o. · · 

Já muitas e ilustres fi6Uf'3,s dest3 
Constituinte versaram o assunto, 
apontando os males da situação que·· 
aomina nos municípios e sugerindo 
diretrizes nov.as. Bem sei, por jss() 

mesmo, que não venho dizer nada de 
novo. Mas o tema é de tal maneira 
importante que necessita ser focali
zado sempre que possível, ser repisa
do, ainda que. como. no caso presen
te, sem nenhum brilho. 
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·FUi por três qua.triênios, ·Prefeito do 
meu !1.1:unicipio natal - o de Lagei 
no Estado de Santa Catarina, e assim 
falo com a experiência de quem sabP 
o que é a vida. dessas "miniaturas da. 
Pátria" no expressivo dizer de João 
Barbalho, que acrescentava em seus 
notáveis comentários à. primeira Co~ 
tituição Republicana, que " a histó
ria ensina que os países de liberdadt's. 
municipais são os de maior resis
tência à tirania". 

Tanto mais me tenho envolvido, em 
minha jâ longa vida, nas campanha.~ 
politicas pelas quaís temos passada 
nestes últimos quarenta anos, tanto 
mais me convenço de que nunca ro
remos uma verdadeira democracia sem 
que se outorgue aos Municípios ao 
prerrogativas de liberdade poUtica c 
de independência econômica. 

Entretanto, sem independência eco
nõ~~ca a liberdade politica não ~erã 
mais do que uma graciosa fantasia. 

Outro comentarista da Constitui
ção de 91, Aristides Milton, o grande 
deputado baiano, dizia no seu admi
rável trabalho sôbre a mesma, depois 
de estudar a intenção do legislador. 
que. "de tudo ressalta a · importâ.D.cia 
·do Múnicí:pio e dai VA..m que o Es-
tado, embora goze da faculdade 
de se organizar como melhor ·en
tender, 'todavia · não pode afas
tar-se dos moldes constitucionais 
com rela.c;ãq aos municípios. Assim. 
ao .Estado não é permitido sacrifi
car, nem mesmo cercear - em cir
CU!DStância. alguma; a preciosa. 
autonomia, que a lei fundamental 
concedeu aos municípios da Repú
blica". 

Citei esses dois e.min~ntes comen
tadores da primeira carta magna da. 
Eepúbllca. para recordar que não f<>i 
por falta de ·bons conselheiros que 
depois, à proporção que corriam os 
anos, as prettOO'~távas municipais 
foram s~...1do restrin&idas. 

Agora no ponto em . que chegamos, 
será talvez licito perguntar se mUi
tos dos mal~ de que nos queixamos. 
não terão sido conseqüência. imedia
ta. da política. seguida. em 1rel.a.ção ao 
:Munieipio. 

Ocorre-me, para citar apenas um 
e2remplo concreto, o problema do 

analfabetismo, que nos coloca. em. 
situação tão vexatória, mesmo em 
relação a alguns países deste Con
tinente. Sem dúvida, foi o desloca
mento da solução do problema. dos 
municípios para as capitais, o prin
c:írpal responsável pelo alto índice de 
iletrados que macula as estatísticas 
brasileiras. Estou certo de que se o 
Estado, através de órgãos de orien
tação ou de planejamento, propor
cionando os recursos necessários. 
houvesse atribuído exclusiva.m.en:te 
a.os municftpios a S'>lução do proble
ma, o panorama seria outro .. 

Poderia ilustrar o que a.finno co-m 
o exemplo do · EstMio ·de Santa Ca
tarina, do qual tenho a honra de 
ser um dos repr.es·enta.ntes nesta. 
Assembléia. Durante muitos anos 
tiveram os munic~píos sua ação e 
suas re:1das grandemente '-...14J:litada.s 
pelos govêrnos esta'à.uais e entãõ--era·- · 
evidente a paralisação do . desenvol
vimento . em muitos setores das mu
.nicipalidooes. No govêrno do Senhor 
Nereu Ramos. ocorreu uma profunda. 
alteração a;dministrativa, particUlar
mente em relação aos municilpios. O 
Govêmo Estadual, seguindo novas 
normas, procm:ou._ devolver em obras 
públicas, manutençãõae-···escolas, _sa..-: 
I:.eamento e a.ssi.stência social, etc. • 
uma. peroenta.gem elevada. das rendaS 
arrecadadas em · cada município. 
Essa é um. critério exemplax. Mas 
nem por ser a. orientação certa, será 
seguida por todos os governos de 
EstS!d.o. E não deverá a ConstitUição 
que vamos escolher para <? Brasil. 
deix~ probl-emas de tanta :relevãucia 
ao sabor de um bom ou qe um ma.u 
governante. Precisamos da.r ao Mu
nicípio, na carta de 46, o lugar que 
éle tem nos. verdadeiros regimes 
democráti-cos. 

o caminho pa.ra. o reforçamento 
. da situação do mun:icipio, dentro da 
. Federação. foi em suas linhas es
senciais, traçado por ma..:,onfficos es
tu-dos dos emine::ltes Deputados No
veli Júnior, Horácio Lá.f er e Gof.redo 
Teles, aos quais rendo, neste mo
mento, as :minhas homenagens pelo 
brilho e elevação que soubexam im
primir aos seus pontos de vista. 



.- 291-

Em. síntese, e com absoluta cl& ... 
reza., propugnaram para que hou
vesse entre a. Uni~o. os Estados 
e os Municípios, ·uma melhor dis
tribuição da riqueza. Se...'"ia, na. ver
da.de~ bastante, que os Municípios 
saissem da situação de penúria. em 
que vivem. na. maioria dos Estados, 
para que, ràpida.mente, adquirissem. 
também uma. consciência mais ni
~a do J)róprio valor politico. Ha
veríamos de evoluiT seguramente 
pa;ra uma compreensão também, de 
-que a f:eli'Cida.de dos povoo não está 
na hipertrofia . de duas ou três ca
pitais, em det.rimento da. totaLidade 

·dóS núcleos municipais. 

Os Esta.-dos Unidos da América 
· ·constituem um admirável ~emplo 

nesse sentido. O Município tem, na 
grande democracia do norte, uma 
eJQPressão politica preponderante por
que tem também autononiia admi
nistrativa completa. 

Nesse pais modelar o .n;tunicípio é 
realmente a miniatura da Pátria e 
~ Pre,f.eitos municipais têm de suas 
fWlções a exata noção. :Sles são ad
ministra-dores ào munidpio e não 
simples "embelezadores das cidades", 
para usarmos uma expressão de Oli
veira Viana. Certo que é preciso 
cui·da.r das cida.<ies, mas sem perder 
<le vista que nunca será possivel 
criar g:ra.a:ides centros sem cuidar 
princirpa.lmen·te de -tom-ar ":flor-escen
tes as zonas rurais que os c1rcun
Qa.m". 

Era o que a.ese]ava dizer, contrt
buindo com uns ligeiros comentários 
para. focalizar um tema de tão in
Ciscuiivel interêsse nacional. CJW~ito 
bem; muito· bem. Palma.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a. pa
lavra o Sr. Coelho Rodrigues .. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Sr. Presidente, Srs. Representantes, 
vou tratar, hoje, da. autonomia . dos 
. Estados. 

Não se pode admitir a Federação em 
paz e ·harmonis. com os Estados, quan
d~ a polícia de um dêstes a.mea~a de 
invasão o território de outro. 

Ta.l tem ocorrido, em Minas. desde 
.o Govêrno do Sr. Benedito Valada- 1 

Tes, e tem sido continuado pelo seu 

"sucessor, o Sr. Interventor João Be
raldo. 

Dizem os mineiros que essa pen
denga vem de longa data; entretan
to, já foi assentado entre os dois Es
tados o limite que deve ser respeitado, 
tanto por Minas Gerais, como pelo 
Espírito Santo. Ao Sul do Rio Doce. 
a linha divisória. já está demorcade.; 
da fronteira. ao norte é que advem 
tôda a desavença. ,dando origem à área 
litigiosa, situa.da. desde o norte do 
Rio Doce até as linhas com o Estado 
da Bahia. 

Ora, o Espírito Santo, em tempos 
passados, tev:e de ceder pequena faixa. 
de seu território ao Estado da Bahia, 
o mesmo sucedendo com relação ao 
Estado do Rio de Janeiro, quando s-a 
ldebateu a questão d-e limites entre 
estas duas unidades da Federação. 

Não é possível, agora, depois de as- ~ 
sentadas, defitivamente, as linhas 
limítrofes com Mm.as Gerais, venha o 
Espírito santo perder uma grande é 
fértil zona :por êle ocupada.. 

Preliminarmente devo render home
nag·em ao ex-Interventor João Punaro 

· Bley, por ter sem!)re se oposto a tôdas 
as invasões de Minas Gerais. em ofi
cios dirigidos ao então Governador 
Benedito Val3.dares. 

A 28 de maio de 1938, dizia. o Inter
;v:entor Punaro Bley ao Gov-ern.ador 
Valadares: 

"Invoco especial ·-atenção Vossa 
Ex.~ gravidade fatos descritos ofi
cio 882, dirigido V. E."'C.a. 9 corrente 
mês e gue, segundo estou informa-
4o, acabam de reproduzir-se, Já. 
agora com participação direta au
toridades fiscais êsse Estado. Estou 
certo V. Ex.a. tomará imediatas 
providências a fim cessar inva
são. território espiritosantense na. 
zona apontada citado ofício. a fim 
evitar dificuldades existentes so
lução pendência sejam a.gttva.da.s . 

J:?,es;firmo vivo desejo meu go
tvêmo solucionar que~o, divisas 
mais breve :prazo possível, enca
recendo conveniência -entendimen
to direto entre representantes 
dois Estados. con!o!"midade apêlo 
tive honra dirigir VC. Ex.& ofício 
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14 ~utubro de 1937, e 9 corrente 
mês . Cordiais saudações João 
Pun:aro Bley. Interventor Fe
deral." 

An Sr. ~dente da República, 
endereç-ava o seguinte ofício: 

-"Excelentíssi.mo Senhor Presi- 
dente da República. - Palãcio 
do catete. -Tenho a alta. hon
i!'a de comunicar a V. Ex.o. que 
dirigi seguinte telegrama. ao Se
nhor Governador do Estado d-e 
Minas Gerais, Sr. Benedito Va
la.d:ares"; 

Aqui, repete o telegrame dirigido 
ao Sr. Governador Benedito Valada
res, acrescentando, no final: 

"Peço V . Ex.a. grande empe
nho interferir junto · Govern-a.dor 
Valadar-es sentido ser encaminha
da solução rápida a.ntiga pendên.:. 
cia entre dois Estados . Certeza 
V. Ex. a prestará mais êsse os.
ttiótico serviço E~pírito Santo, 
apresento respeitosas saudações. 
- João Punaro Bley, Interventor 
Federal. •• 

Oo Sr. Governador Benedito Va
ladares respondi-a ao Interventor Pu·· 
naro Bley que acataria a. solução qúe 
a Constituição de 37 dava à questão 
de limites. conforme ofício de 10 de 
agôsto de 1939: 

' 
4
' Se encareço a n€cessidade do 

prosseguimento dêsse .trabalho· é 
porque, na. - pior das hipóteses, 
servirá êle ·como subsídio pa.I"a 
solução que tiver de dar ao caso 
o serviço Geográfico do Exérci
to, acertadamente incumbido, pela. 
Constituição, de proceder à de
marcação de limites interesta
duais." 

Sr. Presidente, a. Constituiçã~ de 
37 atribuiu o estudo das divergências 
entre os Estados. quanto a limites, 
ao Serviço Geográfico ê.o Exército, 
determinando que fôsse respeitada a 
solução por êste apresentada. 

Assim, foi o caso entregue a. uma 
Comissão de oficiais, que examina
ram o assunto "jn loco", com as au-

toridades dos dois Estados, concluin
do por fixar a. linha. divisória desde 
o rio Doce até o limite com a Ba
hia. justamente-. a zona. em litígio, 
com o Go"êmo de Minas. E digo 
"Govêmo de Minas Gerais". por não 
acreditar que o povo mineiro esteja 
com a intenção · de se apossar de 
qualquer parte d() território espiri
tossantense. Minas Gerais é Estado 
muito grande e não necessit:l, abso
lutamente, de terras que lhe não per-· 
tençam. 

O Sr. ex-Interv-entor Benedito Va
ladares. entretanto, tem invocado em. 
f·avor d-o àireito de Minas Gerais um 
argumento que foi uti1izado pelo ói· 
tado!' 2.1emão, pelo Fuehrer Hitler .. 
para conquistar do território sudeto. 
pois -essa zona espiritosantense a que 
aludo era, há mtúto, -completamente · 
devoluta . --. - - - ----· 

O SR. RUI SAN.TOS - -Era o espa
ço vital que êle queria? 

O SR. COELHO RODRIGUES -
. . . e foi sendo. habitada, creio que 
por muitos mineiros que- se sentiram 
1m.a1 em seu próprio Estad:O, aisim 
como por outras pessoas . de Estados 
vizinhos. · 

- --------
Devid~ a essa ocupação~ --por · alguns -

!Ilineiros, do território espiritosan-ten
se ••• 

O SR. S"SGADAS VIA~~ A __:. Co
lunas avançadas, diria V. Ex. 

O SR.. COELHO RODRIGUES -
Sim. mas depois, veio -a tropa . . . -

O SR. R. UI SANTOS - Eram os 
quinta-colunas. 

O SR. COELHO RODRIGUES 
Pdmeiro eram elementos pacíficos; 
depois, as trc;>pas. 

O SR. LAURO LOPES- V. Ex.~ 
acr-edita seriamente nessa questão de 
invasão do Espírito Santo por minei
ros. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Possuo documentos, que se encontram 
aqui (mos~ndo.) 

O Sr. Lauro Lope.s - Como e-x
plica V. Ex. a o siléncio da bancada. 
do Espirito Santo? 

O Sr. Eurico Sales - A bancada. 
do Espírito Sa.nto? 

Tem trazido os elementos necessa· 
rios aos esclarecimentos que se !azem 
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mister. Não existe, pois, silêncio a res
peito do assunto. 

o Sr. Lauro Lopes - Resta saber 
se há mesmo invasão. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Sôbre a invasão daquele Estado, pos
suo documentos - repito - e alnda 
os vou ler. 

O Sr. Lauro Lopes - Então V. Ex. a 
admite a invasão do território bra-
sileiro por brasileiros? · 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Infelizmente, está se verificando tal 
!ato. · 

Acredito. Sr. Presidente, que a ban
cada espiritosantense esteja sendo le
vada de bos fé em suas demarches 
com o Govt!rno Fe-deral, mas é preciso 

. levar em consideração as que estão 
sendo f-eitas pela política mineira do
minante. 

O sr. Lauro Lopes - E acha V. 
Ex.a. que o Espírito Santo não deve 
armar~sc pura reagir? 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Eu ntLO aconselharia. Temos exem
P}o nns lutns do Contestado, na ques
tao entre Suntu. Catarina e Paraná 
que cwstnrnm muito caro. E, já· agO.: 
ra.. dirijo dnqu1 um apelo ao nobre 
lider dn. mn.iorin, para que, com a 
_autoridnde do ch-efe do partido domi-
nante, intervenha no sentido de !a-
2Jel' ccssnr essa questão vexatória en
tre Minas e Espírito Santo. 

Meu 1nt.ulto, intervindo no caso não 
é o de cllminuir a pessoa do Sr. · João 
Beraldo, nem eulpa.r o Sr. Benedito 
Va.la.dnres: mu1to menos a.pontá.-loo 
como usurpadores: antes, desejo pro
mover n. paz c11-tre os dois Estad<ls da 
F'ederaçli.o. Tenho certeza de que os 
esplrito-snnt~nscs depooitam fé na au
torido.dc do Sr . Presidente da Repú
blion, bem como na d<> Sr. Mli'Ilistro 
da. Justiça . E o Sr. Presidente da. 
Repúblicu, .o. esta hora, por certo já en
controu o. ~:~oluçâo para o caso, desde 
que veio à sun. pn.stn. o laudo do ser
viço Oco~:râf.tc<> do Exército, e que 
nê.o é ln.udo de estudos, mas de de
~-çllo, que deve ser :respeita.Q.o. O 
l·emnto.mcnto topogni!ico já estava. 
sendo !cito pr uma comissão ntista, 
composta de m:1:neiros e espirito
sa.ntcn~s . O S~rviço Geográfico do 
Exército !oi verificar o tra,balho exe
cutOido, e concluiu o laudo de demar
ca.çO.o. NQ.o se trata. mais, portanto. 
de qucstlLo em estudo. Ela está re
solVida . 

O Sr. Eurícó Sales - O tl'albalho .. 
do Serviço Geográ.!ico é ntinucioso e 
corr-espcmde a. v~rdadeira ex-ecução de 
sentença. :pois que traçou precisa
mente ,a. linha. divisória dos Esta
dos. 

O SR. COEI.JHO RODMGUES -
Ai, oo.be uma interpela.ção: por que 
não é cumprido o laudo? Por ca.u~ 
sa das manobras politiC1lS do In~-· 
ventar .e da interlerência. do P.S.D. 
E' essa., justamente, a questão do Es
pírito Sa.nto! 

Ago·ra, a .. questão lQcal. Desejo ler 
à Assemblela. uma carta que recebi. 

O Sr. Segcu:Las V~ana- Não há de
cisão do Supremo Tri·bunal pondo 
têrmo ao litígi<>? 

O SR. COELHO RODRLGUES -
Mas, depois, veio a Carta. de 37. 

O 'Sr. Eurico Sales - Sôbre o lau
do ar-bitral de 1914. do Espirito Sa:nto, 
o ~. Conselheiro Rui Bar.booa propôs 
açao P.~-a .anU12.r, a qual não chegou 
a s.er JUlgada pelo Supremo Tri-bunal 
Fed,eral por haver a. constituição de 
37 extinguido os litígios entre os Es
tados. 
· o Sr. Lauro Lopes - Não chegou 

a ser julga.da. a ação decisória. 
O Sr. Segadas Viana - Mas essa 

provi~ênc:ia. ca.n~t_!tuciona.l, não pocli2. 
mvalidar a declfiao passada. em jul
ga;do. 

O Sr. Eurico Sales - Houve deci
são, sim, mas de juízo at~bitra.l; não 
do Supremo Tribunal Federal. 

O SR. COELHO RODRIGÚES -
Nessa ocasião, .o eminente constituc1o-. 
na.lis·ta :Mend-es Pimentel a,presentou 
reconv-enção, e quem oferece êsse re
médio legal visa. a sUSPensão da. sen
tença. 

O Sr. Eu.rico Sales - O que existe, 
realmente, é o seguinte: o laudo ela-

. borado na. ocasião interessa.va. à. parte 
sul do Rio Doce. Essa a. questão mais 
controvertida em 1914. A p.arte norte 
ná<> interessa.va. no momento. E á 
questão surgi..da poSteriQrmente foi di
rimida. pelo Serviço Geográfico do 
Exército, com o la.ud.o de 1914. 

O SR. COELHO RODRJ:GUES
Há. um caso, ainda, a !rlsa:r: a CoDS
titui.ção de 37, que Minas Gerais não 
pooe · deixar de aceitar i n totum 

O Sr. Rui Santcs- Principalmente. 
o Sr. Benedito Valadares. 
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O SR. COELHO RODRIGUES 
.E' mesmo. 

. . . resolve tôdas as questões de 
limites porque mand·a. que o Serviço 
Geog:ráfioo do Exército, estude cada 
uma e fa.ça. a dema.reação e apresenta 
um laudo, cpmo acont<-ceu no caso 
de que me venho ocupa.n'('lo, quando 
então 'Mlinistro da Guerra o General 
Euli.co Gaspar Dutra. Por que :razão, 
pois, não se cump.r.e. êsse laudo? 

o Sr. Eurico Sales - o assunto, 
hoje, se resume no interêsse de Mi
Il!aS Gerais, por entender que a ·cOD.5-
'tituição de 37 era ina.pücá.vel ao caso. 
Todavia, recordo, em r-eferência. ao ar
gumento, o seguinte: Mmas concwreu 
nos trabalhos do Ia,udo; ch-egou a de
signar um · a:dvog.ado, Q nosso ilustre 
colega. Dr. Mílton Campos, e, .ainda, 
um engalheiro, o Dr. Benedito Quin
tino. Se é matéria prejudicial do lau
·do, mas, argüida extemp()rãneamente, 
oomo foi, só se pode aodmitir, a. meu 
ver, como chican-a proces.sua.listica, 
.que a moderna processualistica re
pele. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Sr. Presidente, outro dia, um repr.e-
. senta.n·te de Mi:nJas Gerais, querendo 
levar a questão para. o laudo cômico, 
da. gal:hofa. mesmo, doecla.rou que as 
·tropas estam cazn.a.Illda;das pelo Ge
neral Mineroff". O te-legra.ma, porém, 
que tenho e-m mão, e que não posso 
dcixax de ler, descr-eve a in'\'asão em 
tôda. .a sua realidade. E' o s-egui:nte: . 

"Alarmados situação tem"'r pro
voca-da policiais railleiros inv-aso
r-es território Espirito.sante.nse vg 
habitantes município Ba.!Ta. São 
lõlrancisco vg agora espo!i·adOS 
seus ha.ve~es .. ,g afugenta.d()S ~us 
lares vg espanoea.d.os vg prêsos e 
supliciados fogo qual . "Lam~ 
peão" vg apelam pa:ra dignidade 
constituintas b~.asileiros da. - pala
'W"a destemida a patriótica. vos
sên.cia vg rogando solução ime
dia-ta caso .litígio limites daquela. 
região pt Resp.s Saud5. - Car
Zyle Teixeira Campos - Jo'!UJ.S 
Mcreu-a Moraes. - Alvaro Costa. 
- Elias Moyses. - Dr. A11UJ,r~es 
Filho. - Lastenio Cfii/.mon Ju
nior. - Otto Viei;a de Rezende. 
- Jayme Vieira de Resende. -

Severino Amorim. - José Rodri
gues Tri1lif..ade. - Aldany Tardin. 
- Antonio José ele Castro. 

A..i.nda de Vitória, Sr. Presi-dente, 
recebi do Sr. Fern.a.ndo Monteiro iLin
denberg a seguinte carta: 

"Vitória, 3-4-46. 

Há dias, Sr. Deputa-do, ti.nha o 
desejo e o dever de felici.tar Vos
sa Excelência .ao mesmo tempo que 
agra.d•ecer-lhe, pela apr-eciação 
magistral que fêz, da questão de 
limites entre o pequ~nino Espíri
to Santo e o colossal Es'tado de 
Minas Gerais. 

Certo de que a .ba.nca.da. c.api
<!ha.ba comprren-deria logo que 
estava enga.nada pelo Sr. Minis
tro Ca.rlos Luz e levaria, em com
p.a.nhia de V. Ex. a., tão melindro
so assunto para. a Constituinre, 
deixei as fe-licitações e agr.a:deci
men·tcs a V. Ex. a. para. éPQCa. 
quando poderia também felicitar 
dreputados e senadores espirlto
sa.nte-nses pelo cumprimento de 
um dev& de bràsilida4_e, qual foi 
o que levou V. Ex. a a -õCüpar a. 
tribuna. não propriamente em de
fesa de um Estad.o pé'quen.ino e 
muitíssimo clistan•te daquêle tão 
dignamente representado por vos
sa. Excelência, m-as em defesa da. 
harmonia. na fede-re-çáo brasileira. 

Os fatos não me permitem, .en
tretanto, · proca.sti.n.a.r por mais 
tempo;-·o cumprimento C.e um de
ver de brasileiro e ·de · cap~ba~- . . 
perante V. Ex. a. . 

Não duvido que os r-epresentan
tes cs.picha.bas, na. Constituinte, 
àle boa fé e por estarem sofrendo 
os ef.eitos dos narcóticos que lhes 
tem aplicado o Sr. Ministro Car
los Luz, estejam pensando que 

· êsse :Ministro V..inEi.ro e interes
sa.do na aplicação da justiça tota
litária, queira mesm.o cum.pri..r o 
seu dever de ser imparcial numa. 
questão em que se deverila dar por 
suspeito ou impedido pa;ra. fun-
cionar. · 
Acredito mesmo que <lS depu

tados e senadores pelo Espirito 
Santo tenham em mente que o 
Sr. Mi.nistro da Justiça - Dou
tor Luz - tema. ser o responsá.
v.el pela. implantação da desaxmo
ni·a na federação brasi:leir& e que
bra. . de a miza.de entre o.s Est.a.dos 
~ ainda pen...<=em que S. Ex..a se 
a.r.receie de ser o in<:entivador da. 
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~err.a. civil entre brasileiros 
·que . sempre s-e estr.ei!-a.ram. debai
xo da m·aior e melhor amizade . 

-~contece, porém, que com ares- . 
:ponsa.bilidade do Sr: Ministro ela 
Justiça, vai s-e c.rian.<io uma situa
ção gravíssima entr·e os dois Es
·tados, a ponto- <ie só ainda não 
hawr resistência. arm3.Jda, pelo Es
pirito Santo, contra as fôr-ças in
'V.asoras min-eiras, aquartela.das na 
.regiã:o já tomada ao nosso peque
ni-no Estado, porque o atual re
gime de interventoria não pexmi
te e não g.arr-.ante uma <ietexmina
ção n.asitiva a respeito, especia.l
·m.e:nte, ao que parece, porque ain.
·da estamos no regime em que o 
-gr.ande engole e p-equeno e o Es
:pírito Santo aparece como um 
pigmeu f!'lente ao gigante monta
·:n.htez. 

Não há, na espécie, honrado 
.De·'OUta.d·o, diferença alguma entre 
os • atos da Aleman:hs. nazista e 
!Itália f.ascista, contra a Bélgica, 
'l:Iolanda, Al•bânia, Gré<:i'a, etc. 

No mome:nto atual, temos a re
produção do caso r€'feri-do, a.té ee:r
to ponto, no qua.&o entre a Rús
sia - que até :pouco tempo de
monstrava não querer ser totali
·tá,ria. - e o Irã. Ao contrário do 
que o Govêrno Br.as:i:leiro vem f:a
z.en:do frente aos f .atos vergonho
~o.s passados na fronteira do Es
})írito Sa:nto com. N'.Linas, os cliti
ge·ntes am€.1i.ca.n<>s e .ill'g!êses de
:ram pro-vidências em: demonstra- · 
çã..o d·e que noo a.ba.ndoilJ3.ri.a.m. o 
Irã nas mãos do colosso russ·o e, 
3SSim, pelos trabalhos também na 
-o NU, essa. demonstraÇo de to
talitarismo por part:e da Rússia, 
-vai sendo afastado do seio das na
ções que luta.ra.m contra os inf.a
.mes regimes de Hitler, Muss·ol:ini 
-e Birohito. 

Num po.nto diverge-m os qua:dros 
·que aea.bo de m-encioruu-. 

Enquanto os dirigen·tes russos 
procuram dominar o Irã vi.sa·n
do um a..basteciment!) seguro de 
:petl:!róleo pa...-r:a êsse colosso com 
~e-de em l\1:oscou, oo dL"'Ígentes mi
:neiros, .apoiados pelo Sr. Minis
tro d:a Justiça, in·va.dem o Espí
·rtto Santo,- única. e exclusiv.a.m.en
·te para encher as a:rcas de .alguns 
polítioos com ramificações vugo
:nhosas, entre os qUJais o Prefeito · 
de Ma.ntenas um· tal Sr. Fer-
.lla.ndillho. 

Os "graudões" da zona ma.n
da.m a policia mineira ameaçar os 
ha•bitantes da. região espiritosa.n
tens-e e depois tomam: os adqui
rem por meia pataca as colhei
tas, a:.s terras, etc. da região sem 
pagar, depois, im:põsto e tudo sem 
o m·enor respeito aos bons costu
m·es e r-egras de honestidade. 

·Quem não quizer ~oncoroa.r com 
as violências praticadas, ou resis
tir aos prepotentes, ou apa.n:ha 
muito ou se vê obrigado a fugir 
da região, tal como está. aconte
cendo a pessoas ora n-esta cs:pital. 
a praclli-a. de gaxantias que o Go
vêr:no Capixaba não pode dar por
que poderá ser demitido, como 
será, imediatame:nte: .. 

o próptio Esredo de Minas Ge
rais ner.hum inte!'êsse tem em 
tomar território ca.pixaba, €spe
cialmente- porque em Minas há 
terras de so:bra e até lugares o-nde 
nunca foi o braço humano. 

Mineiros sensatos e que querem 
um Brasil gran·de e democrata, 
mw e coeso, criticam êsse proce
dim:entl> do Govêreo l\..1!ineir.o, clas
sificand-o-o simplesmente de ver
-gonhoso, enodoante do bom nome 
de que o Brasil conquistou n<> es
trangeiro. 
E' profundamente lastimável que 

os nossos sol:d.aàos tenham ficado 
no ca.mpo sa.."l.to de Pistói.a. depois 
óe <ierralll3ido seu glorioso san
gue pela extinção do totalitarismo 
no m·Wl.do e continue o regime da. 
fôr!::a, da pre!)otência, do discri
ciona..""ismo dentro das fronteiras 
ibr.asileira.s, justamem:te em época 
qu~C.o se comemora o centenã.
lio do n~cimento do ex·emplar e 
gl:orioso Sa1da.n.ha da Gama. 

Que o totalitarismo continua no 
Brasil não tenho .a men-or <lú~
da e é per isso que conti:n:uo a 
u.s9.:i.· o V da Vitória impresso nos 
meus paJ,Péis para ca.rtas e !leque
rimentos, n.a es~ça d-e que a. 
Vitória da Demoor.aci.a, no Brasil, 
.ainda. nos· ~erá da-da por Eduardo 
Gomes. 

Permito-me, Sr. Deputado Coe
lho- R-odrigues, a ousaJdia d.e tê-lo,. 
como os d-emais ca;pixs..b$.5, na. po
siçã,o doe lider da ·bancsd:a. do Es
pi:rito Santo n·a Assembléia Cons
·titl.linte, e ainda.. frente à neces
silda;de urgente de defesa. da ha.T
monia entre os Ests.dos ':M.Silei
ros e da do afastamento de meu 
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exemplo de domíni1:1 de um Estado 
grande sôbre os outros pequenos 
~-lhle que convoque- as vist-as 
de todos os Srs. Constituintes, es
pecialm-e-nte os udenistas, para 
esta; situação de grsnode perigo 
p~ a coesão do B:rasil. 

Em·bora um l.nsigni.fica.nte pri
meiro suple11te d-e deputado fe
deral .pela. UDN no Espírito Santo, 
sin·to-me no dever de p-edh- ao 
nobre Deputado .pelo Piauí que 
continu-e a estudar o e-aso de li
mites eo Espírito ·sa.nto com :Mi
nas como um caso nacional, cons..; 
tatado que o estado àe cousas 
atual pcd€:rá, eo.m.o dev;erá ser, a: 
orig·em .da, guerra civil dentro dês
se B":-asil grandioso, tão maltra
·ta:do po:- se-us filhos encar:regadO's 
'Ci·e sua direção. 

Faço justiça a.·o Dr. Ca.rlos Luz 
num ú.ni-oo ponto nessa tormen
tosa questão para o Espírito San
to: - não o consid-ero capaz d-e 
estar l.lSa.ndo dois peso-s e duas 
medicas n.a pasta que lh-e foi con
fiad-a como associado de Fernan
dinhos e outros, o prim~iro já ci
·taldo linhas atrás. Há,· entreta.nto, 
graudões n-a. política. mineira en
lameando o nome co- Br:asil sõ
m-ente em defesa d-e mterêsses fi
nanceiros inronfessáv-eis e também 
:políticos com influência. na esf-era 
local. 

Imorredoura. gratidão a V. Ex. a 
terei eu me vendo ser li-da na. tri
buna da. Constituinte, com a mi
nha responsabili:da:de, a presente 
ea:rta. embora pexdure na mjnha. 
imag-'.:.:nação. que <> B::.-o.Sil só se t-or
nará o Brasil de- outros tempos, 
respeita~do .e com sua popu~ão 
:feliz e em paz d-e e..-e:pírito~ qua.ndo 
i!la sua direção estiver o maio:r dos 
·brasileiroo vivos, c grande e ima
~ulado Briga-d-eiro Eduar-do Gomes. 

Sôbre outro aspecto deve ainda 
continuar a a.predação dêsse caso 
de "espaço vital" pretenodido pelo 
Govêrno 1.\tfineiro no pequenino Es
pírito Sa.n.to desde qL"'3..l.do na. di
reção do gn.nde Estado monta
nhês, d-e tão g-loriosas tradições, 
-esta.va o "ga.uleiter" Benedito 
B1mm-1e-r v~. 

O SR. ~ PIRES - Per
mita-me- V. Ex. a um a-oa.r.te~ em meio 
à leitura a que está procedendo. Cer
ta vez, Mii:.as esta.va. inte:-essada: em 
tem um pôrt<> <ie mar. Parece-me que 
.a situação ea menos importante do 

que a a.tu-al, sob out!"os aspectos . . 
Ameaçava, na Constituinte de 34, to
mar o Espírito Santo. Os filhos dêsse
EstaJdo r-ecl-am.ava.m inte:nsa.menrte. Se· me- não engano, Antônio Carlos de-
clarou: pode-re fazer um a,côrdo -
mco:rpora.r lv.t!in3s ao Espírito Santo . .. 
Pois bem, creio que seria muito m.a.is 
elegante do qu-e a f<>rma d.iscricioná.
ria e violent3. com que .pretende o Es
tado de .Min:a.s rea liza.r a obra pací
fica do v-elho And:roo-a.. 

O SR. COEILBO RODRIGUES -
Não é tão pacifica a !erma: estou 
mO'stra.ndo que há invasão. 

O Sr. Segadas Viana - Não é a 
primeixa. vez que ocorre inrv.asã_o. 
Já ao tempo d.e Raul Soa.r.es o cau
dilho ·ch-am.a-~o J'()âo do Calhau pe
n-etrou no Esta.do do Espírito S-anto. 

O SR. COELHO RODRIGUES--
Já ouvi falar nesse nome. -... .. _·-- --- ___ __ 

O Sr. Eurico Sales - Não era. nessa.. 
zona.; mas n-a região perto d-o Sul 
do Rio Doce. 

' . 
O SR. COG:LHO RODRIGUES -

Sr. Pl'lesidente, vou con~inliar a lei
tura da missiva: 

"Na. Constituinte deve ser mos
trado com~r. Caxlos Luz, aos 
olhos .do Sr. Gé:iera1- Dutra, -me:: _ .. 
no-spr.eza um trabalho feito pelo 
Exéreito Nacional repr~entado 
pelo seu Sarvi~<> Geográfico, devi-
dcwnen-te cr.edencia.do. por -disposi
tivo constitucional de 1937. 

Ou o Genera.l Dutra ;faz respei
tar o Exéreito Nacional na. a.tri
buição que a. êste deu à. carta. de 
1937, esta elaborad-a co-m a g-aran
tia ào mesmo hoje Preside-nte da 
Repú:bli:ca., ou ·então se dissolva. 
êste glorioso Exército, e. fim de que 
desprestígíos como êsse de ser jo
gado um seu laudo sôbr-e limites 
entre Estados illa cesta. de papéis 
imprestáveis, não ven.h:am fazer
d-esaparecer o respeito, a gratidão 
e a. a.mizlllde conquista.das para.. 
êle, do povo brasileiro, por Caxias~ 
Osório e tantos outros heróis dO· 
m:ill.ta.:rism~ brasileiro. 

'V. Ex.a., como bom brasileiro 
que se- há demonstrado, perdoará 
a ousadia dêste seu humilde pa
tricio · capixaba, mas que também. 
deseja ·ver um Brasil unido. r.es
peita.ido, a dar ex-emplo de a.mi
za:de entr-e seus filhos, . às demais 
nações do mtmdo, eom demonstra
ção de repelência. aos costumes: 
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tctalitã.rios de uso da fôrça bruta 
contra o Direto, a Razão e a 
Justiça. 

QueL""a V . Ex.8 dar-me .a honra 
<ie poder sempre cumprir as suas 
·ordens neste pequenino Estado e 
de admirar, com entusiasmo, o 
grande espL.-ito <ie brasilidade de 
V. Ex.a. - Fernando Monteiro 
,Z.indemberg. · · 

E' o primeixo suplente da c-hapa da 
'U·nião Democrática N.acion.al na el-ei
ção do Es-tado do Espírito Santo. · 

O Sr. Eurico Sales - Na ca.rta, há 
evidente- injustiça à bancada do Es
pírito . Santo. V . :Ex. a sabe qua.."1:to 
temos pel-eja·do em tôrno ~essa ques
tão. V. Ex. a não concordaria em se 
man.ifestair d-essa tribuna. sâbre a ati
tu-de dessa bancada, ·para que nos· 
Anais constasse, não só a increpa
ção que nos é feita, como a defesa 
de V. Ex.8 ? · 

O SR. OOE!JHO RODRIGUES -
.Justamente quero fazer a primeira. 
.ressalva quanto à atribuição da lide
rança: Não li essa carta, senão depois 
do discurso do Sr. Ari Viana, por- · 
que achei que a defesa do Espirito 
Santo devia caber à. respectiva ban
ca'<ia.. A carta está em minhas mãos 
há muitos ·ciias. Telegraf-ei ao Dou
tor Lind-emberg, dando-lhe ciência de 
que fe.ri11. a le.itma; mas não a fiz 
im-ematamente, para permitir que a 
defesa viesse na dianteira. com a pu
blicação do laudo Q'l,le já consta no 
Diá.Tio da Assembléia. 
. !Faço outra ressalva: estava em dú
vida se de:via tiTar ou não o pe-ríodo 
·em que me colocava o missivista; na 
posição de U.de:r. Não deseja..."'ia, abso
lutamente, ler êsse ponto mas exis
te o pedido de que a cárta. deve ser 
lida na fn.tegra porque; afoxa aquilo, 
tem umas palaw.as cand-entes qua.uto à 
situaç~ do Ministro da. Justiça, .do 
~esidente da República .. e do 6e1"Vi
to Geogxá.fi.co do Exército. De sorte 
que atendi ao pedido. 

Compreendo que a situação da. ban
cada espiritosantense é delicada. Tem 
inúmeras promessas, e até indicações 
junto à Comissão da · COnstituição. 
Sei, porém, como isso se faz: está :-;e 
dando tempo ao tempo para ver se o 
tempo resolve a questão de limites; 
e é o que pedem - ou pretendem 
talvez pedir - em plenário que as 
questões de limites sejam novamente 
estudadas por Comissões Mistas. Daí 
advirá que começarão novamente es- . 
tudos sõbre questão jã resolvida. 

O Sr. Eunco Sales ·- A bancada, 
além dos entendimentos mantidos com 

o Presidente da República e o Mi
nistro da Justiça, também tem feito 
ins-crições para. falar. Todavia, den
tro dos postulados regimentais não foi 
possível antecipar seu pronunciamento 
e só na época oportuna poderá ma
nif-estar-se, a respeito. De modo que 
o fato de V. Ex. a., fazê-lo agora, si
gnifica para nós . um adjutório de 
grande valia. 

O SR. COELHO RODRIGUES 
Agra-deço o aparte de V. Ex. a. O 
caso, porém, não é pa.ra se. cozinhar 
em água fria. O Presidente da Re
públi.~a e o Ministro da Justiça devem 
assumir atitude mais enérgica. Não 
acredito que o Interv-entor João Be
raldo, r-ecebendo ordens para retirar 
a tropa . da zona litigiosa, desobede
cesse a essas ordens. 

O Sr. Eurico Sale:; - Quando c e 
argüi a falta de uma defL11ição ex a ta 
do que seja invasão do território es
piritosantense, respondo que a loca
lidade em que fun~ionou a terceira 
seção eleitoral do Município de Barra 
do· Sã<> Francisco, nas -eleições de 2 

'de dezembro, está presentemente 
ocupada pela fôrça policial ID;ineira. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Caso mais sério :posso citar. A Con
venção que existe entre os dois Es- . 
ta.dos é relativa justamente · à linha 
das cumiada.s. da Serra dos 1\.imorés. 

O Sr. Eurico Sales - E' o laudó 
de 1914. · 

O SR. COEL..."t!O RODRIGUES -
Serviu, porém, de base para o Ser
viço Geográfico do Exército. 

O Sr. Eurico Sales - &se Serviço 
definiu o que era a Serra dos Ai
morés. 

O SR. COELHO . RODRIGUES -
A divergência estã em que bs minei
ros desejam s. linha divisória nos es• 
pigões mais abaixo, e a convenção en
tre os d.ois Estados é a linha que faz 
a ligação dos pontos mais elevaãos, e 
a linha das cumiadas. 

o -Sr _ Eurico Sales - Quando o 
laudo de 1914 definiu· o limite da zona 
nol'tfe dessa Serra verificou-se que 
seria. pelas cumiadas da Serra .dos 
AJznorés preenchidas as ~terseçõo_s 
por linhas retas, se houvesse. O Ser
'\i.Ço Geográfico foi ao loca.l e definiu 
a posição daquela Serra. Todavia., 
atendendo ao critério da solução ob
tida pelo Estado de Minas, ela pe
netrou com sua linha pelo território 
capichaba para a tender à posição que 
êsse Estado -havia conquistado depois 
do laudo de 14. 
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O SR. COELHO RODRIGUES -
Essa foi a ocupação de Gabriel Emfiio 
e Bom Jesus de Mantenas. 

o Sr. Eurico Sales - Foi ocupação 
extra do laudo e posterior a êste. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
A questão, agora, não é de estudo de 
limites, mas somente de respeito ao 
laudo d~ demarcação de terras. 
·<Muito ~"m. 1'1-!uito bem.) 

.O SR. PRESIDENTE- Está .finda 
· a hora da sessão, vou levantã-Ia, de
signando para a de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão única do parecer n.0 2-A, 
de 1946, que concede licença, por 30 
dias, ao Deputado Cosme Ferreira 
FiL.~o. 

Discussão única do parecer n . 0 3, de 
194:6, que concede licença, por 30 dias, 
ao Deputado Samuel Duarte. 

Continuação da discussão única do 
requerimento n.0 92, de 1946, solici
tando a nomeação, pela Mesa da As
sembléia, de uma Comissão de cinco 
·membros, incumbida de oferecer su- . 
gestões ao Poder Ex-ecutivo sôbre o 
decreto-lei que cogita da "Fund~ção 
da. Casa Popular". 

Discussão única do Requerimento 
n.O 48, de 1946, solicitando ·informa
ções ao Poder Executivo sôbre a apli
cação do art. 19, do Decreto-lei, que 
instituiu o Fundo Nacional de Pro
teção à. Infân-cia e bem assim sôbre 
os dispositiv<>s da Constituição de 1934,' 
referentes ao assunto. 

Discussão única do requerimento 
n.0 36, de 1946, solicitando ao Poder 
Ex€Cutivo informações sôbre decla
rações de lucros para efeito do pa
gamento do impôsto sôbre a renda, 
feitaS por sociedades anônimas na
cionais e estrangeiras, que exploram 
Tários se.rviças no território nacional. 

Discussão única · do requerimento 
n.0 22, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo por inter
médio do Ministério da Justiça e Ne
gócios . Interiores, sôbre pagamento de 
·gratifi-cações a juízes eleitorais, nos 
Estados e aos preparadores das elei
ÇÕ"'..s de 2 de dezembro último. 

Discussão única do requeriniento 
- JJ.. o 40, de 1946. pedindo se consigne 

em ata voto de regosijo pela chegada. 

do primeiro trem, conduZindo miné
Iios, à. Volta Redonda. 

Discussão única do requerimento 
n.0 30, de 1946, soli-citando ao Poder 
Executivo info~ações sôbre o an
damento das realizações empreendi
das em Alagoas pela Companhia Hi
droelétrica do São Francisco, auto
rizada a organizar-se pelo Decretá:. 
lei n.0 8 . 031, de 1945. 

Discussão única do requerimento 
· n.0 44, de 1946, solicitando sejam en
caminhadas ao Poder Executivo su
gestões sôbre medidas a serem toma
das para debelações da crise eco
nômica. 

Discussão única do requerimento 
n.0 60, de 1S46, requerendo- que o 
Poder Executivo informe se foram 
tomadas pela Comissão de . Marinha 
Mercante medidas proibitiyas da ma
joração de fretes de gêne.rõs-alim:en·
ticios. 

Discussão .única do requerimento 
n.0 62. de 1946, solicitando .informa
ções ao Poder Exe-cutivo sôbre as me
didas tomadas ou a serem tomadas 
com relação ao problema dos nossos 
transportes marítimos. 
Discussão--úni~~ do 'requerimento 

n.0 21, de 1946, solicítãndo-que-a,.. Mesa ._ 
·da Assembléia · oficie ao Prefeito do 
Distrito Federal, soli-citando suas pro
vidências junto à admin:istração da 
Companhia Light and Power, a fim 
de que seja:r:n. tomadas. váriaso medidas 
que beneficiem o .serviço de trans
porte de passageiros de bondes. 

Discussão única do requerimento 
n.0 63, de . 1946, requerendo seja su
gerido, pela Mesa da .Assembléia ao 
Poder Executivo, o estudo e constr:.,ção 
de duas pontes sôbre o rio São Fran
cisco; uma ligando . Joa.Zeiro, no Es
tado da Bahia, a Petrolina. em Per
nambuco; e outra, neste último Es
tado, em Jatinã. 

Discussão única · do requerimento 
n..0 46, de 1946, solicitando me:didas d& 
Poder ·~ecutivo, tendentes a mobi
liz9.r todos os recursos e . meios de 
transporte di.slJoniveis nos Estados do. 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná, para da!' vasão ao escoamento 
da sa!ra do milho; e concessão de 
prioridade para o transpo~ de ce
reais das zonas produtoras aos cen
tros consumidores. 

Discussão· única: . do requerimento 
n. o 42, de 1946, pedindo a interferência 
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da Assembléia Constituinte junto ao 
Poder Ex~utivo para que seja consi
derado válido para os J)róximos pleitos 
estaduais e municipais o alistamento 
voluntário sob o qual se realiza.n.m. 
as elcições de 2 de dezembro. · 

Discussão única do requerimento 
n.0 69, de 1946, solicitando ao Poder 
Exe<:utivo a revogação do decreto que 
prorroga, por mais 'Uin ano, o man
dato das atuais diretorias cias enti
dades sindicais. . 

Discussão única do requerimento 
n .0 73, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo iíúormações por intermédio 
do Instituto Nacional do Alcool e do 
Açúcar, qual o "stock" de açúcar exis
tente nas· us4las produtoras e no co
mércio en~arregado da, distribuição. 

· Discussão única do requerimento 
n.O 65, de 19~6, solicitando ao Poder _ 
Executivo a rem-essa, à Assembléia, do 
ext!ato da conta. corrente do Govêrno 
Federal no Banco do Brasil, relativa 
ao financiamento especial do algOdão, 
no período de 7 de outubro de 1944 até 
a presente da ta, bem como do pro
cesso n.0 183-45, da Comissão de Fi
nanciamento da Produção. 

Discussão única ·do requerimento 
n.0 74, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo infonnações sôbre a despesa 
realizada com a. encampação da Es
trada de Ferro Vitória a Minas; sô
bre a constituição do capital da Com
panhia Vale do Rio D~e, qual a parte 
subscrita pelo Govêrno, qual a. subs
crita pelas autarquias e pelo público; 
sôbre a fonnação 'da CoDlpanltia, seu 
funci-onamento, estado atual dos ser
viços, etc. • etc. 

Discussão única do requerimento 
n.0 79, de 1946, solicitando seja no
meada, pela Mesa da Assembléia. Cons
tituinte, Ullla. Comissão . Especi~l des
tinada a proCeder a UIIl exame em. 
vários casos, cujo esclarecimento é de 
l:nterêsse da Nação. 

Discussão úniea da indicação n. 0 9-A. 
de 1946, sugerindo que se represente 
ao Poder Executivo, no sentido de se
rem propostas medidas urgentes de 
ordem econômica.. 

Discussão única da illdi~ação nú
mero 32-~ ~e 1946, sugerindo ao Po
der Executivo medidas a serem to
madas, com urgência, para desobstru
ção dos canais que ligam as lagoas 
"Norte" e "Manguaba", no Estado de 
Alagoas, inclusive a assinatura. de um 

acôrdo entre os Governos da União e. 
do Estado, para execução .e conserva-
ção das obras. · · 

Discussão única da indicação nú
mero 29-~. de 1946, que propõe seja 
desaprovado pela Assembléia Consti
tuinte o ato do Poder Executivo bai
xando um decreto-lei contra o direito 
de greve; e sejam pedidas informa
ções sôbre os motivos da presença dos 
agentes da Ordem Política e Social 
nas assembléias dos Sindicatos. 

Deixaram de comparecer 87 Se
nhores Representantes: 

· Partido Socnal Democrático 

Amazonas: 
Cosme Ferreira. 

l?ará:-

Alvaro Adolfo. 
Nélson Pa.rijós. 
Moura Carvalho. 

Maranhão: 
Pereira. Júnior. 
Vitorino Freire. 

Ceará: 
Frota Gentil. 
Almeida Monte. 
Raul Barbosa. 

Rio .Grande do Norte: 
Georgino A velino. 
Deoclécio Duarte. 
José Varela.. 

Paraíba: 
Samuel Duarte. 

. Pernaxnbuco: 
Jarbas Maranhão. 
Osvaldo Lima. 

Alagoas: 
Afonso de Carvalho. 

:Sabia.: 
Regis Pacheco. 
Negreiros Falcão. 
Lufs .Barreto. 

Espírito Santo: 
Henrique de Novais. 
Vieira. de Resende. 



Rio de Janeiro: · 
. Pereira Pinto. 
Paulo Fernandes. 
Getúlio Moura.. 

.l3astos Tava:res. 

. Minas Gerais: 

Levmdo Coelho~ 
Pedro Dutra. 
Duque de Mesquita. 
Cristiano Machado. 
Wellington Brandão. 
Joaquim Libânio . 
.José Alkmjm. 
Augusto Viegas. 

· Lair Tostes. 
Olinto Fonseca. . 

· Rodrigues Pereira.. 

São Paulo: 

· Gofredo Teles. 
· Noveli Júnior. 
César Costa. 
Martins Filbo. 
Lopes Fer:raz. 
.João Abdala. 

G<>iãs: 

João d'Abreu. 
Guilherme X3.vier. 

Mato Grosso: 

. Arg·emiro Fialho. 

Paraná: 

-João Aguiax. 

Santa Catarina: 
! 

. Aderbal Silva. 
Rogério Vielra.. 

Rio Grande do Sul: 

Ernesto Dornelles. 
Gaston ED;glert. 
Brochado da Rochs. 
Elói · Rocha. 
Damaso Rocha.. 

• Manuel Duarte. 

UniãO Drnl.ocrá.tica. Nacional 

Pará.: 

:.Epflogo Campos. 

Maranhão: 

Alarico Pacheco. 

Ceará: 

Gentil Barreira . 
Egberto Rodrigues. 
Alencar Araripe. 

- Rio Grande do Norte: 
José Augusto . 

Paraíba: 

Adalberto Ribeiro. 
Vergniaud Wanderley. 
J'oão Ursulo. 
Plínio Lemos. 

Alagoas: 

Rui Palmeira. 

· Sergipe: 

Vá.lter- Franco. 
Leandro MacieL 

Bahia: -

...... 

Aloísio de C"àrva·lho.. .... . 
Manuel Novais. 
Clemente Mariam. 
Rafael Cincurá. 
João Mendes • 

Minas Gerais: 

José Bonifácio. 

São Paulo: 

Romeu Lourenção. 

Goiás: 

'Jales Machado. 

Mato Grosso: 

Dolor de Andrade. 

. .. ___ -

Pa.rtid() Trabalhista Brt;Sileiro 

Distrito Federal: 

Rui Almeida.. 

Rio de Janeiro: 

Abelardo Mata: 
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Minas Gerais: 

Ezequiel Mendes. 

SãÕ Paulo: 

Hugo Borgbi. 
Pedroso Júnior. 

-Paraná: 

Melo Braga. 

Rio Grande do Sul: 

.Artur Fischer. 

Partido Republicano 

Minas Gerais: 
Jaci Figueiredo. 

São Paulo: 
Altino Arantes. 

Partido Popular Sindicalista. 

Ceará: 
Olavo Oliveira. 

Bahia: 
Teódulo Albuquerque. 

Levanta-se a sessão às 18 horas. 
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Gráficos a que se referiu o Sr. Representante Paulo Sarasate,. 
em seu discurso 

DESPESAS REALIZAilAS À CONTA DOS RECURSOS DISTRIBUÍDOS À INSPETORIA, DESDE 1909, 
DArA DA SUA • CRIAÇÃO, ATÉ . 1944 

Despesas realizadas 

Anos Obras Contra 
I 
I 

Outros serviços 

I 
Total 

as Sêcas 

1909 ...••....•.•.•. ! 446.471,40 l 446.471,40 ... 
1910 .•.•....••••.• -I 1. 099 .134,20 I 1. 099 .134,20 
1911 .•.•..••...•••. ) 2. 341. 827,80 I 2.341.827,80 
1s12. ·~ •.•.•.•.• ···I 6.686.227,10 ( 6. 686.227,10 I 
1913 ...• . ...•..•.• ·I f).93S.312,00 

I 6. 935. 312,00 
1914 ..•....• ••.••• -I 2. 008. '666,30 2.008. 766,30 
1915 ......••...•.• • 1 9.127.035,70 9.127. 035.70 
1916 ......•.•..•.• -I 3.123. 393,90 I .... 3.123. 393,90 
1917 ...••..•.•••.• ·I 4.535. 797,90 ' · 

I - ·4-. 535.791.90 
1918 .•.•.•....... . -I 2 .325. 799,70 2.325. 799,70 
1919 ••••••••.•••••• , 6.134.629,40 1 6.134. 629,40 
1920 ................ 17. 692. 666,60 9.463.02&.00 I 2.7 .155. 691,60 
1921 .••.••••.••••.• 89.501.582,30 47.768.532,50 137.270.114,80 
1922 .••••.••.••••.• 95.165.619,50 50.781.730,50 145.947.350,00 
1923 •.•.•..•.•••••• 43. 821.927,30 23.391.200.50 I 67.213.127,50 
1924 ..••••.• . .•.••• 7 . 619. 701,90 4.0m.o6o,5o 11 .668.762,40 
1925 •...••••..••••• 3.826. 749,30 3 .826 . 749,30 
1926 ••••••••..••• .• 4.347.636,40 . ···- ··-'!' -. . 4. 347. 636,40 
1927 •.•••••.•.•...• \ 5.996.492,50 5. 996 ~ 492,5() 

. 1928 ••• • ••••.••.••• 8.468.577,30 ! 8.468.577,30 
1929 ...•.••...•.•.• 

1 
11.635.031,30 I ll.. 635. 031,30 

1930 •.•.•.... .• .••. 9.544.018,60 9. 544. 018,60 
1931 ••••.••.•.•..•• 11.101.080.80 215.019,10 11.316.099,90 
1932 •.•...•• • ••.•.. 125.342.153,10 42. 973. 708,2& 168.315. 861,30 
1933 •••. •.• • . ..•.••• 108.630.260,10 28.874'.348,60 137.504.608,70 
1934 .•...•••• : • •••. 47.148.724.00 97.745.90 47.246.469,90 
1935 ..•••••.••••••• 39. 852. 244,70 3 .134. 903,50 42.987.148,20 
1936 ..•••••..•.•.• ·I 41.998.306,50 157.767,70 42.156.074,20 
1937 •••.••...•••••. , 60.379.511,60 2. 628. 658,90 I 63. 508. 170,50 

. 1938 ....•.•...... - . 47.668.481,60 4;7. 668.481,60 
1939 .•••...•.••••• ·I 46.462. 383,3!) 46.462.383,30 
1940 ....... . ..... -. t 45.920. 626,90 I 45. 920. 626,90 
1941 ••••.•.•.•••••. 47.986.229,90 47. 986.229,90 
19~ ...•••...• : • •• ·I 90.346. 8~,90 i~O. 346. 831,90 
1943 ............ .. •i .' 65.212. 558,60 

213. 535.700,60 l 65. 212. 858,50 
1944 .......... - ... .. 61.111.701,10 61.111.701,10 

I 
1.182.045. 792,50 Somas ..... ··I 1. 395. 581.493,10 

l I 
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St.a Sessão, em 26 de Abril. de 1946 
Presidência do Senhor Melo 1-.. iana Presidente. 

As 14 horas comparecem os se
Z!hores: 

Partido Social Democrático 

Acre - Castelo Branco. 
Amazonas- Alvaro Maia. 
Pará - Lameira BittencoUJ.'t. 
Maranhão - Crepori Franco, Odi-

lon Soares, José Neiva.. 
Piaui - Areia Leão. 
Rio Grãnde do Norte - Valfredo 

Gurgel, Mota Neto. 
Paraíba - Janduí Carneiro, José 

Jofill. 
Pernambuco - Gercino Pontes, Os

val_do Lima, Pessoa Guerra. 
Alagoas - · Teixeira de Vasconcelos, 

.Medtiros Neto, Lauro Montenegro. 
E. Santo - Ari Viana, Carlos Lin

demberg, Eurico Salel5. · 
Rio de Janeiro_ - Amaral Peixoto, 

Carlos Pinto, Heitor Collet. 
Minas Gerais - Melo Viana, Jus

-celino Kubitschek, Bias ·Fortes, José 
Alkm.in, Augusto Viegas. Oiill.to Fon
seca. Milton Prates, Alfredo Sã. 

São Paulo - Noveli Júnior, Anto
.niú Feliciano José Armando, Alves 
Paln:l.a, Honório Monteiro. . 

Goiás - Diogenes Magalhães, Caia
<to Godói. 

Mato Grosso - Martiniallo Al"aújo. 
Paraná - Roberto Glasser, Lauro 

Lopes, Gomi Júnior. 
Santa Catarina - Otacílio Cost~. 

'Orlando Brasil, E:ans Jordan. 
Rio Grande do Sul - 'l'eodomiro 

"Fonseca, Daniel Faraco, Antero Lei
-vas, Manuel . Duarte, Sousa. Cos!3., 

Bittencoü.I't Azambuja, Glicério Alves 
Nicolau Vergueiro, M-árcio Teixeira: 
Pedro Vergara, Herofllo AzambUJa. 

União Democrática. Nacional 

Amazonas: Severtano Nunes. 
Piauí: · - Esmaragdo de Freitas, 

Matias Olímpio, José ~ãn<tido, Aclel
mar Rocha e Coelho Rodrigues. 

Ceará: - Plínio Pompeu, Fernan
des Távora, Paulo sarasate, Gentil 
Barreira e José de Borba. 

Rio. G. do Norte: AluiSio Alves. 
Sergipe: Heribaldo ~ieira. 
Bahia: Jurací Magalhães. Dantas 

Júnior, Nestor Duarte, Aliomar Bale
eiro e Rui Santos. 

E. Santo: Luis Cláudio . 
Distr. Federal: Hermes Lima, Eu .. 

clides .Figueiredo e Ju.randir Pires. 
R. Janeiro: Prado Kelly. 

. M. Gerais: Monteiro cte Castro, 
Magalhães Pinto, Milton Campos e 
Lopes Cançado. 

São Paulo: Plínio Barreto e Allre-
liano Leite. 

Goiás: Dammgos Velasco. 
M. Grosso: Agrícola de Barros. 
R. G. Sul: Osório 'l'uiutl. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Amazonas: Leopoldo Neves. 
Distr. Federal: Gurgel do Amaral, 

e Baéta Neves. 
M. Gerais: Ezequiel Mendes. 

Partido Comunista, do .Brasil 

Bahia: Carlos Marighebi. 
Disb;'. Pederal: Batista Neto. 



R. Janeiro: Alçides Sabença. 
São Paulo: Jorge Amado. 

Partido Republicano 

Ma.ra.Ilhão: Lino Machado. 
Sergipe: Amando. Fon~..s. 

Minas Gerais: Dániel Carvalho, Fe
lipe Balbi e Artur · Bernardes. 

Pa.ra.ná.: Munhoz da Rocba. 
Partido Popular Sindicalista 

Ceará: Stênio Gomes. 
Partido Repu'blican_o Progressista 
R. G. Norte: Café Filho. 
São Paulo: Campos Verga!. 

O SR. PRESIDENTE- Achando
se presentes .105 Sellhores Represen
tantes, declaro àberta a sessão. 

. Passa-se à leitura. da ata da sessão 
anterior . . 

O SR. LAURO MONTENEGRO 
(3. 0 Secretário~ servindo de 2. o) pro
cede à leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE - Em discus
são a ata. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
· Sr. Presidente, peço a palavra sôbre a 
ata. 

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

O SR. COELHO P..ODRIGUES (Sõ
bre a atal <*' -Sr. PreW:lente, de-

. sejo fazer uma retificação a págs. 1.269 
do Diário da Assemblélá, logo no ini
Cio de ineu discurso, onde está a se
guinte expressão: "Dizem os ministros 

· que esSa pendenga veín · de longa 
data". A verdadeira. é "dizem os mi
neiros .•• u 

No final do diScurso, -após o apar
te do Sr. Eurico Sales, saiu publica
do à pág. 1.271 o Seguinte trecho: 

"A divergência. está na parte re .. 
lativa aos espigões, ClUe estão ~ 
abaixo. •• 

Retifico o que ai está escrito, pelo · 
seguinte: 

"A divergência está em que os 
~~os desejam a. linha diT!só--

(•) Não !oi revisto pelo orador. 

I. 

ria nos espigões m3.is abaixo, e a 
convenção entre os dois Estados é 
a linha que faz a ligação dos pon
tos mais elevados. é a linha das 
eumiad.as. ·~ 

Era o que tinha a dizer~ (Mu.ite> 
bem> 

O SR. HERIBALDO VIEIRA -
Sr. Presidente, peço a palavra sôbre 
a .a~. -

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

O SR. HERmALDO ViEIRA (Sô
bre ·a ata) C*) Sr .. Presidente, ontem. 
quando· o Sr. Paulo Sarasate fêz o 
seu brilhante discurso sôbre a sêca. ' 
.que áruge todo o Norte do Brasil. ti- · 
ve oportunidade de . dar um aparte 
que, infelizmente, nã.Õ'-f~ na ~ta. 
e eu desejaria. ficasse registrado. Foi 
quando S. Excia. fazia estudo das 
emendas apresentadas ao projeto da 
Constituição de 1934. Entendeu S . Ex
celência· que era imprópria a emenda. 
oferecida pelo· Sr. Leandro Macie4 · 
mandando substituir a expressão unor
deste'' por "Estados do Norte". ~ 

t - diss~- . ·~ · en ao, e. v segt:Ull~-- - ... _ · 
. . -------~ ... .. . . 

u A emenda do Sr. Leandro Má.- . 
ciel tem a virtude de colocar todos . 
os Estados do Norte no seu ver
dadeiro lugar, aue é dentro da 
área assolada pelas sêcas, ao con
trário da expressão "nordesten, 
que tem uma significação restrt
ta demais''. 

·Foi isso que proferi em aparte na. 
sessão de onter.a. ao discurso do ilus
tre Representante pelo Ceará. · 

Quero, ainda. Sr. Presidente, fazer 
uma solicitação 8.. Mesa, no sentido 
de determinar certo cuidado nas ins
crições de oradores, o que não está. 

· sendo observado devidamente. Há 
mais ·de trinta dias acho-me inscrito · 
para falar no expediente sôbre maté
ria. constitucional, e a minha: vez ja
mais chega. A t>rdem tem sido alte
rada. A semana passada. eu estive 
quase a ter minha vez, mas de on-

(*) Não foi revisto · pelo orador. · 
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tem para hoje meu nome passou a 
ser colocado muito abaixo. Outros, 
que ainda não se achavam inscritos, 
estão com inscrição antes de mim. 
S"olicito de V. Excia. o restabelecimen
to da ordem, para q].le o direito de 
falar na Assembléia seja, realmente, 
um direitó e não um favor. -(Muito 
bem>. 

O SR. PRESIDENTE - Vossa 
Excelência, como outros Srs. Repre
sentantes, depois da inscrição do nome 
na lista de oradores, declarou, adia11-
te, tratar-se de matéria consti:ucio
nal. E' direito assegurado pelo Re
g=.mento. O nobre Deputado, porém. 
só o fêz há poucos dias, muito depois 
que outros haviam assim procedido, 
não me serido lícito alterar a o!"Clem 
cronológica das declaraçpes. Evi~en
temente, não posso conceder a Pcl:.ta
vra a todos a um só tempo, e por isso 
o único meio que a Mesa teve foi nu
merar as inscrições à medida que iam 
sendo feitas. Ainda mais: para. co
n.hecimento dos S:.-s. Representantes. 
recomendei fôsse feita, pelo . "Diário 
da Assembléia", a public~ção de tais 
inscrições. Deve S. Exa. receber leai
mente a explicação da Mesa, que não 
seria capaz de preteri-lo, nem a qual
quer outro dos Srs. Representantes. A 
ordem pode, muita vez, dar a impres
são de ter sido -alterada, mas, em ver
dade, está sendo rigorosamente ob- · 
servada, cons'oante a procedência das 
declarações. Era a informação que 
me cabia prestar a S. Exa., pelo mui
to que me merece. 

O SR. EURICO SALES - Se- . 
nhor Presidente. Peço a palavra sõ-
bre a ata. · · 

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

O SR. EURICO SALES (Sôõre a 
ata) - Sr. Presidente, um dos apar
tes que dei ao Sr. Coelho Rodrigues, 
e que figura à pág. 1 .. 269 do "Diário 
da Assembléia", saiu com a redação 
truncada. Eis a verdadeire, que passo 
a ler. 

"A matéria, por ser de natureza pre
judicial, só poderia ser argüida no mo
mento em que se instalàvam os trabs.
lhos da. Comissão do Exército, qila.ndo, 

preliminarmente, ela seria decidida. 
Ao contrário disso, porém~ Minas .3e
:rais deixou que o serviço de deÍn:ar
cação se e.""{ecutasse, assistindo-o por 
intermédio de um jurista e de um geó
grafo e a êle emprestando o concur
so de todos os elementos t~nicos de 
que dispunha, sem a articulação do 
mais tenue protesto contra a compe
tência do Serviço Geográfico e His
tórico do Exército. Ora, depois dessr. 
conduta da mais plena aquiescência, 
levantar a questão àa incompetência 
do órgão militar, oito anos depois de 
tornado conhecido, o laudo, das duas. 
partes interessadas, é, a meu ver uma 
chicana que a moderna process~alís
tica repele". 

Aproveito, ainda, o ensejo de estar
na tribuna retüicando a ata, para me 
referir, também, à interpretação dada 
a um dos meus apartes ao eminente 
colega Sr. Coelho Rodrigues em que 
aleguei que a bancada do Espírito 
Santo, não estava desinteressada do 
assunto, quer debatendo-o na esfe
ra adrnjnjstrativa, quer inscrevendo
se; nesta Casa, para esclarecer g, Na
ção de tõdos os pormenores. da mo
mentosa questão de limites. Todavia, 
acrescentei, ainda não havia chegado 
a. hora de obtermos a palavra, ·par-

. ·que outros oradores estavam inscritos 
precedentemente. o Correio da Manh.a.. 
comentando êste aparte, fez um in
justo reparo à minha atitude, afir
mando, de certo modo, que eu não 
debatia a questão por que não · que
ria, pois, fácil seria obter de outro 
colega, . que nos · cedesse a vez. Devo 
declarar que não pude ser atendido 
por alguns colegas a quem fiZ tal so
licitação, pelo vital interêsse qu.e ti- . 
nham no uso da palavra. Entretan
to, para uma absoluta ressalva da mi
nha atitude, eu .apelo, desta tribuntJ., 
para todos os colegas presentes, que 
tr--Ilham inscrição precedente à mi-_ 
nha, para que, um dêles, me permi- ' 
ta tratar, com a maior brevidide que 
desejo, dessa má.gna questão. Com 
êsse apêlo, que espero ser atendido 
por qualquer dos nobres colegas, cons
ta-se a injustiça do correio àa Manhã~ 
àe cuja nota se infere que o meu in
tento é não falar sôbre a matéria. E 
espero que o grande matutino, usan- · 
do a liberdade de imprensa no seu 
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bom sentido, retifique o injusto con
ceito formulado em sua edição de 
hoje. 

Embora avêsso a declarações de 
caráter sensacionalista, não posso dei
xar de proclamar neste instante, que 
não haverá nenhum liame partidário 
que me impeça nesta Casa, de defen
der os legitllnos direitos do Espírito 
Santo. Ademais, cumpre-me acres
centar - não • recebi. até hoje, dos 
orientaàores do meu Partido, qual
quer recomendação nesse sentido, e, 
se a recebesse, eu a ãesatenderia. 
(Muito bem.> 

O SR. JANDUl CARNEIRO 
Sr. Presidente, peço a pala.vra sô-
bre a ata. · 

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

O SR . . JANDUí CARNEIRO CSÔ
bre a ata) < * > - Sr. Presidente, de
sejo retificar alguns apartes por mim 
ontem pronunciados, no decorrer da 
brilhante oração de nosso nobre co
lega Sr. AlUiZio Alves, quando S. Ex. a. 

discorria sôbre matéria sanitãria e a 
respeito citava estatísticas. 

Os apartes a que aludo foram hoje 
pu~licados no "Di.árto da Assembléia", 
nas páginas 1.262/3, mas com insu
ficiente clareza, · naturalmente porque 
ditos apartes foram pronunciadOs 
fora do microfone. 

Resumindo meu pensamento contido 
nos três apartes a que me refiro, dis
se eu, Sr. Presidente, que o Serviço 
Nacional de Bio-Estatistica é sempre 
solícito em fornecer seus dados a quem 
quer que os solicite, mas sem:pre re
comenda aos estudiosos a maior cau
tela na sua utilização, porqu~ êsses 
coeficientes estão sujeitos a causas de 
êrro.. Os coeficientes trazidos aqm 
pelo Sr. Representante Aluisi~ Alves, 
sôbre a mortalidac!e infantil e sõbre 
mortalidade materna são sujeitos a 
essas mesmas causas que lhe.s alteram 
fundamentalmente os resultados. ~ 
ao registro civil de nascimento a que 
me refiro. ll!ste registro é o denomi
nador da fração ou razão matemá
tica de onde tiramos o coe!iciente 
das mortalidades infantil · e materna. 
Aliás, digo - coeficiente, imprõptia-

(•) Não foi revisto pelo orador. 

mente, porque o que se utiliza, na 
realidade, como medida internacion
nal, é somente mortalidade '!nfantil. 
índice sUl'gido da· diVisão -de óbitos 
e nascidos vivos durante o ano ca
lendário e não o coeficiente específico, 
dllicil de ser apurado. 

Ora, Sr. Presidente, se a mortalida
de infantil. como medida que usamos 
hoje, baseia-se no registro civil de nas
cimento, é claro que essa mortalida
de pode ser aparentemente grande 
quando de fato o registro é que é pe
queno, deficiente. 

O mesmo pode ocorrer com a mor
talidade materna, que parecendo !ora 
de limites razoáveis, na realidade o 
que demonstra é a precaridade de 
conhecimento dos nascidos vivos, na. 
localidade ·onde se levanta-o._seu coe-
ficiente. ·--- - .. - · 

Não nego que os coeficientes da 
mortalidade infantil sejam muito a-l
tos, sombrios, em nosso país. ~ preci
so, porém, reafirmar que êsses coefi
cientes estão sendo divulgados, na As
sembléia e nos jornais, em tôdo o Bra
sil, erradamente, isto é, sem a ne
cessária correçá.O--.d~sa fundamental 

. causa de êrro, que é, repito/ ·a--iiefi- .. - .. 
ciência do registro civil de nascimen-
to. <Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Não !la
vendo mais quem peça a palavra sô
bre a ata. encerro a sua discussão e 
vou submetê-la a votos. (Pau.sa) 

Está aprovada. 
Passa-se à leitura do exped!ente. 
o· SR. LAURO LOPES (2.0 Secre-

tário, seroindo como 1.0) procede à lei
tura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Teleg:-amas: 
NLT Presidente Ass~õl-ea Constt

tuyente Brasilefia Rio- Nombre Go
biemo Republica · Espanola ruego 
Vucencia transmitir Asamblea digna
mente preside expresión nuest:-o ca
luroso agradecimiento por moción 
aprobada unanünemente apoysr cau
sa democracia Republica Espanola. 
Stop A'provecho oportUDidad !::>stimo
niar Vucencia alta distinguida consi
deración - Jose Gira.l Presidente 
Consejo de Ministros Republica Es
paiiola. - Inteirs.da.. 
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Exmos. Srs. Membros da Assem
bléia Histórica - O Comité Demo
·crátjco e Progressista da Saúde atra
vés de sua Assembléia Geral após 
solenidade prestada ao grande herói 
e mártir Tiradentes resolveu enviar 
:aos Representantes do povo nessa 
Casa do grande mártir os seus votos 
para que lutem em beneficto do povo 
e do nosso querido Brasil para asse
gurar através de uma carta consti
tucional positivamente democrática a 
inaependência politica ·social e eco
nômica da nossa gloriosa Pátria -
Lauro Bezerra Cavalcanti SA - A 
Comissão da Constituição. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
Constituinte Palácio Tiradentes Rio 
- O Clube Piratininga toma::tdo co
nhecimento da declaração dos direitos 
do homem que acaba de ser consa
grada pela constituição francesa vem 
solicitar empregue V. Excia. perante 
seus pares os maiores esforços a fim 
de que essa nobre Assembléia não 
negue aos brasileiros o que a nação 
francesa reconheceu a todos os ho
.mens mormente aos que Vivem. em 
. seu território. Aliás a Constittünte de 
1891 já nos havia conf"rido uma boa 
parte desses direitos que mais tarde 
nos !oram usurpados. Em nome pois 
das · tradições aemocráticas do Brasil 
e da dignidade da espécie humana. 
..apelamos a essa augusta Assembléia 
na ·pessoa de V. Excia. para que se
jam reconhecidos aos brasileiros ·os 
referidos direitos constantes :1:?. men
cionada d_eclaração. Saudações 
Carlos Costa, Presidente do Co":lselho 
Supremo .- Wladimir de Toledo Piza 
-Raul Cardoso de Mello Tucunduva 
- Edmur de A. Nunes Pereira. 
A Comissão da Constituição. 

Sugestões: · 

. De residentes de São Paulo à fu
tura Carta Magna. - A Comissão da 
Constituição. 

Abaixo-assinados: 

~e Operários de Santo Ale1Xo, São 
Paulo, de protesto à declaração . co 
Sr. Carlos Prestes. - Inteirada. 

Informações do Presidente da 
Fundação Brasil Central. 

Senhor Presidente: - Havendo to
mado conhecimento, pela imprensa. 
há alguns dias, de um :-equerimento 
dirigido à mesa dessa Colenda As
sembléia pelo Exmo. Sr. Deputado 
Café Filho e relativo à Fundação Bra
sil Central, apresso-me a prestar 2. 

Vossa Excelência as primeiras -!nfor
mações requendas, muito embora até 
o presente momento não houvesse · re
cebido qualquer solicita~ão oficial 
nessse senti-do . 

2. Para maior clareza desta expo
sição, responderei aos quesitos· na mes
ma ordem em que foram formulados 
por aquêle nobre Deputado, fazendo 
preceder a resposta, em cada caso, 
pelo quesito em questão, aJ)ensando, 
ainda, várias de nossas publicações. 

1> - Qual a área entregue à .E'un
dação Brasil Central, notadamente no 
.V ale do Araguaia e no divisor de 
águas das bacias amazônicas e pla
tina? Por via de que dispositivo legal 
foi cedida tão considerável superfície 
do centro do país? · 

Em 18 de maio de 1945 foi promul
gado o Decreto-lei n.0 7 .561, incluído 
no anexo n.0 1, à presente exposição. 
Como se verifica do diploma legisla- . 
ti v o em causa, o mesmo responde ca-: 
balmente à segunda parte do q~esito 
formulado, que respondo em primeiro 
lugar para melhor encadeiam.ento da 
presente. 

Além dêsse Decreto-lei, contém o 
anexo n.0 1, que é a "Publicação n.ú- . 
Il"ero 2" da Fundação Brasil C~ntral, 
todos os atos. legislar.ivos ou out:::os, 
que interessam 3 ·Fundação. 

Verifica-se do anexo em quest.ão que 
o art. 5.c dos Est:;-.tutos: a que se re
fere o Decreto-lei n. 0 7. 561 citado, 
tem a seguinte redação· 

"Art. SY - Escolha dM áreas. 
As áreas territoriais a serem des
bravadas e colonizS.das, nas re
giões a que . se refere o art. 2.0 • 

bem como as respectivas vias de 
acesso, serão livremente · escolhi
das pela administração da Funda
ção,_ de acôrdo com os govêrnos 
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estaduais, salvo indicação expressa 
do govêmo federal". 

O art. 2.0 a que faz remissão o ar
tigo 5. 0 transcrito, reza: 

"Art. 2.0 - Objeto. A Funda
ção tem por obj~to o desbrava
mento e a colonização das regiões 
do Brasil Central e Ocidental. no
tadamente as dos altos rios Ara
guaia e Xingú (Decreto-lei nú
mero 5. 87·8, árt. 1.0 ) ". 

O Decreto-lei n .0 5.878 também está. 
incluido no anexo, dispensando-me, 

- assim, de transcrevê-lo. 
' Em síntese, sendo missão precípua. 

da Fundação ''desbravar e colonizar 
as zonas compreendidas nos altos rios 
Araguaia e Xingú, e no Brasil Cen- · 
trai e Ocidental'' <Decreto-lei núme
ro 5. 878, de 4 de outubro de 1943, ar
tigo 2.0 , dos Estatutos da· Fundação, 
aprovados pelo Decreto n.0 17.274, de 
30 de novembro de 1944) , êsses Esta
tutos permitem que a administração 
da Fundação escolha as âreas em que 
deva operar, de acõrdo com os go
vêmos estaduais, salvo indicação ex
pressa . do govêmo federal. Para dar 
execução a êsse dispositivo legal e es-

. tàtutário, foi baixado o Decreto-lei 
... _ n.O 7 .561, que dispensou a ·exigência. 

do limite. de área de terras devolutas 
que pudessem ser cedidas ou conce
didas pelos Estados, quando se tra
tasse das destinadas à Fundação Bra
sil Central. 
~te o conjunto de dispositivos le

gais . a que se refere S. Ex. a. na. se
gunda parte do seu quesito. 

Em conseqüência dessa autorização, 
foram cedidas pelos Estados do Pará, 
de Mato Grosso e do Amazonas, pe
los Decretos-leis estadua.is, respectiva
mente, ns. 4. 785, de 9 de julho de 

. 194.5; 700, de 3 de outubro de 1945: e 
1.531, de 17 de novembro de 1945, as 
âreas a que se refere o nobre Deputa
do Café P:.Jho, na primeira parte do 

· seu quesito-
~tes diplomas legislativos estaduais 

constituem os anexos ns. 2, 3 e 4 à -
presente exposição e delimitam porme
norizadamente as áreas cedid~. 

Pela sua leitura, verifica-se que nem· 
uma data de terras devolutas ·foi ce-

dida à Fundação no divisor de · ãguas 
das bacias amazônica e platina, es
tando tôdas as terras cedidas inclui
das na vertente amazônica, muito 
afastadas -do divisor de águas entre 
as duas bacias. 
· Quanto · à ârea entregue, a que se 
refere S. Ex.a., não é· possível calculá
la, dada uma série de causas entre 
as quais destaco as seguintes: 

1.0 - A reconhecida insuficiência e 
imprecisão dos dados cartográficos. 
relativos. às remotas paragens do nos
so sertão, que ainda não pôde ser le
vantado em virtude de nunca haver 
sido percorrido completamente, cons- . · 
tituindo hoje ainda a maidr área des
conhecida do globo. Devo acrescen
tar que, em virtude dessa circunstân
cia, tôdas as nossas cartas são defi
cientes e falhas quando se referem 
&quela região, deslocando, por-.......exem
p!o, rios importantes da sua pós1-=-
ção no terren.l, ignorando totalmen
te o curso de outros rios que vêm sen- · 
do descobertos pela exploração que a 
Fundação vem realizando, fazendo cor
rer para cer~as bacias rios que na rea
lidade fluem para bacias diversas. além 
de outros fatos da mesma nature
za. Assim, a Seo:a do Roncador foi 

. pela primeira vez atrnvessMa-p&..o.-ho.., 
mem branco na marcha da Expedi
ção Roncador-Xingú; só havia sidO' 
arutada muito longe. antes da pe-. 
netração ora efetuada. . 

2.0 - Pela impossibilidade·· material, 
mesmo que existissem cartas precisas, 
de serem localizados os proprietários 
e os posseiros existentes em algumas 
das regiões cedidas, pricipalmente na 
fai."Ca ao longo dos grandes rios Ara
guaia, Tapajós, Teles-Pires, devo sa
lientar aqw que os Estados só cede
ram as terras devolutas, cabendo à 
Fundação o encargo de verificar quais. 
as que jã estão ocupadas pelos refe-· 
ridos proprietários. posseiros e conces
sionários existentes na. região (art. 
5.0 dos referidos . Decretos-leis esta
duais.) 
~ses ocupantes representam a ver

dadeira fibra de pioneiros e ·desbrava
dores brasileiros. que se encontram. 
muitas vêzes há anos num pequeno
pedaço de terra tirado da selva bruta. 
·à custa do seu esforço e sacrifício 
diuturnos. E' desejo da. Fundação e 



: .·: ·.·J .. 1 .• ....... ···· ·.· 
' · .;- . ::·. ·. ... :_:~ ... ~: - :: -:.. . . .. . · .. · ·.·-~ .. · . . 

· ··_;..:-- ~. 
. .· .- ... ··· 

. ~ 313' ·- :· 
_, ___ --:_.;',. . . : ,. -

.. 

sua obl'igação legal mantê-los, garan
tir-lhes a proptiedade da terra que 
regaram com o suor de seu rosto, impe
dir que depois de se hà.verem esfor
çado dura.nte anos seguidos para fa
zê-la. produzir, dela sejam esbulhados 

. e evictos· por proprietários ou reque
rentes das grandes cidades, que ja
mais se interessaram pelas condições 
do interior e nele nunca permanece
ram, mas que desejam usufruir os 
proventos do trabalho daqueles que. 
realmente, pelo seu espírito de sacri
fício e de aventura, desbravaram o 
invio sertão. 

E' a. Fundação que está legalliando 
integralmente as propriedades desses 
ocupantes· e suas famflias, os quais, 
mais do que outros quaisquer mere
cem o amparo da Pátria porque. pelo 
seu esforço ingente, a tomam conhe
cida, recuando suas fronteiras eco
nômicas para. fazê-las coincidir com 
os limites politicos. 

Ninguém, hoJe, no Brasil, sabe 0 11 
pode saber onde, como, em que nú
mero e em que terras se encontram 
ésses humildes ocupantes esparsos pe
lo interior longínquo. A Fundação 
presentemente está iniciando êste 
trabalho enorme e dispendioso de ca
dastro para localizâ-los e regularizar
lhes a situação jurídica em relação 
às tenas, transformando-os de sim
ples posseiros ou ocupantes em pro
prietários das suas glebas e dando
lhes assim o que lhes- fôr devido em 
recompensa aos seus · trabalhos . peno
sos e ignorados. 

Esta é a razão principal pela. qual 
não é possível representar em cifras 
a área que foi cedida à. Fundação, 
pois que a simples enumeração dos li
mites externos das referidas áreas 
não pOde incluir as miria.des de en
claves. grandes uns, pequenos outros, 
constituídos pelas terras de proprie
dade legítima; posses legitimáveis e 
concessões em Vigor, dadas pelos po
deres competentes do Estado ceden
te, e. a que se referem expressamen
te os .Decretos-leis estaduais citados 
em seus artigos l.OS • . 

3. - 2) - .. A quem pertencem as 
terras adjacentes aos territórios en

. tregues à Fundação Brasil Central?., 
.A resposta., ainda aqui, deve res-

sentir-se da inexistência, até o pre
sente momento, de uxn cadastro com
pleto de tôdas as terras localizadas 
no sertão remoto do país. A medida 
que a Fundação, c\nnprindc.. o dispos
to nos vários Decretos-leis estaduais 
citados, fõr demarcando em seus li
mites externos ·as áreas que lhe fo
ram cedidas, será organizado o cadas
tro geral de todos os proprietários li
mítrofes, sejam êles particulares ·ou 
pertençam as terras ao Estado, por 
devolutas. Dadas as di!ict.Jdades de 
comunicações nessas zonas, tal traba
lho demandará tempo, mormente 
tendo-se em conta que a estação chu- · 
vasa interrompe, por cêr~a de 6 me
ses, os trabalhos de campo em tõdas 
as regiões do Brasil Central, as quais 
estão sujeitas ao regime climático que 
divide o ano numa estação sêca e 
numa estação chuvosa, cada qual com 
aproximadamente 6 ·meses de dura-
ção. · 

4. - 3.0 
- "Quais as emprês~ ou 

companhias, enteizada,s na Fundação , 
Brasil Central? A qv.e atividade se , 
entregam essas emprêsas? Em q'lte zo
nas operam?., 

As . companhias e emprésas en!ei
xa.das na Fundação Brasil ce·ntral, 
ex-vi do di.sposto no parágrafo l .o do 
art. 7.0 dos seus Estatutos, são as se• 
guintes: 

a) Entrepostos Comerciais F.B.C. 
Ltda. 

b) Usina Central Sul Goiana, S.A. 
c) Usina Fronteira, S.A. \ 
d) Trt.nsportadora AmazonaS .Ltda. 
Esta enumeração responde à pri-

meira parte do quesito. 
As atividades a que se entregam es

sas emprêsas são as seguintes: 
a) Entrepõstos Comerciais F.B.C. 

Ltda.,: De acôrdo com a cláusula 
2.a do ~eu contrato social, "tem por 
objeto a exploração de entrepostos 
de venda de · mercadorias em geral, 
em grosso e a varejo••. 

õ) Usina Central Sul Goiana, S.A.: 
De acôrdo com o art. 3.0 dos seus Es
. tatutos, "a companhia tem por f1m 
a exploração. no município de Rio Ver~ 
de, Estado de Goiás, da indústria de 
açúcar e álcool, abrangendo todas a::s 
demais atividades que com ela se re
lacioneÍn" . 
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c) Usina. Fronteira, S.A.: De acor
do com. o art. 3.0 dos seus Estatutos, 
.. a companhia tem por fim a explo
l'ação, na cidade de Fronteira, em for
mação, no município de Frutal, Es
tado de Minas Gerais, de indústria do 
açúcar e do álcool, abrangendo tôd~ 
as dema1s atividades que com ela se 
relacionem". 

à) Transportadora Amazonas Ltda.: 
De acôrdo com a cláusula 2.a. do seu 
contrato social, tem por objeto "o 
comércio de navegação e transporte 
em ge..""al na bacia amazônica". Con
vem salientar que esta emprêsa 'a.inda 
está em fase de autorização. 

Ssses informes atendem à segunda 
parte do quesito do nobre Deputado 
Café Filho. 

Quanto à 3.3 parte, "Zonas em que 
operam as referidas entidades", in
formo: 

a) a organização Entrepostos Co
merciais P.B.C. Ltda., tem sede em 
São Paulo e filiais em Uberlânctia, 
Aragarças, Belém e Santarém. Na 
parte sul, opera ao longo da linha. 
·de penetração da Fundação que se 
estende do Triângulo Mineiro atrav~ 
da região sul e sudeste de Goiás, :pe
. netrando até o limite entre Goiás e 
Mato Grosso; na parte norte, suas 
filiais · de Belém e Santarém operam 
na· região amazônica. principalmente 
nos trechos entre Belém e Tucurui, 
ex-Alcobaça, no baixo Tocantins, e 
entre Santarém e Itaituba, no baixo 
Tapaj6s~ 

Õ) Usina Central Sul Goiana S.A.: 
Destinada a produzir açúcar e álcool, 
êste último para ·ser usado como com
bustível. abastece a região central d.<J 
sul de Goiás com açúcar, que é in
dispensável para a alimentação da 
zona. Sua construção já. está. quase 
concluída; produzirá 30.000 sacas de 
açucar, anualmente e começará a fun
cionar em agôsto próximo. 

C) U~ina. Fronteira S.A. - Nas 
mesmas condições que a. precedente, 
operando, entretanto, no extremo oéste 
do Triângulo Mineiro e penetrando 
em regiões ·de Goiás que· não podem 
ser atingidas pela União Central Sul 
Goiana. S .A. Sua produção também 

·, 

será. de 30.000 sacas anualmente, e 
principü..rá a funcionar em 1;947. 

à) Transportadora Amazonas Ltda . 
- Assegura o transporte ao longo 
do Amazonas e de seus principaiS aflu
entes pela margem direita, de muao 
a promover a possibilidade de tnlace 
entre a bacla amazônica e as regioes 
do Brasil Central. Saliento aqui que 
a penetração no Brasil Central pode 
ser feita por duas vias: pelo sul,. 
através de uma extensa estrada de 
rodagem, .partindo de Uberlãndia e 
tendo a direção geral sudeste-noroeste; 
e pelo norte, aproveitando no possivel 
as vias naturais de penetração cons
tituídas pelos afluentes da margem 
direita do Amazônas. 

Esta contingência geogrãfica · exige 
que a Fundação disponha de apôio 
ao longo da sua l.inrul. de, penetração 
no sul e também no norte,-.. o __ que 
explica as zonas de operação da. Tram..:-· 
poi:tadora Amazonas Ltda. 

Embora não seja uma emprêsa ou 
companhia enfeixada Íla Fundação, é 
oportuno destacar que, em virtude do 
Decreto-lei n.0 7.173, de 19 de dezem
bro de 194.-4, e do contrato assinado 
com o ~rio da Viação ·e Obras 
Públicas, em 27d.e·março-de.1945, _ _pas
sou para a. admjnistração da Fund,ã:: -
ção Brasil Central a Estrada de Ferro 
Tocantins, que necessita ser completa
da para permitir a abertura de · todo 
o Vaie Tocantins-Araguaia, inter
rompido por uma série de corredel .. 
ras e cachoeiras entre Tucunú e 
Praia da Rainha, trecho que deve 
ser. contornado pela aludida estrada. · 

5. 4) - "Qual o capital inicial da 
Fundação ? A quanto se eleva atual
mente o capital da organização ?,, 

A Fundação Brasil Central foi ins
tituid.a com os bens doados à EXpedi
ção Roncador-Xingú, conforme escri
tura lavrada em notas no Ta.bel!ão . 
Djalma da. ~onseca Hermes, 9.0 Ofí
cio, livro n.0 464, fls. 58, de 24 de 
abril de 1944. na conformidade do De
creto-lei n. 0 5. 878, de 4 de outubro de 
1943, e que também está. incluida no 
anexo n.0 1. 

A discriiiUnac;ão dêsses bens é a 
seguinte: 
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Cr$ 55.238,30 (cinqüenta e cmco mil. 
auzento e trinta e oito cruzeiros e 
trinta. centavos) em espécie; 
Cr$ 123.544,50 <cento e vinte e tr§§ 
mil, quinhentos e quarenta e quat!'o 
cruzeiro& e cinqüenta centavos) em. 
viveres; 

Cr$ 109.215,90 (cento e nove mil, 
duzentos e quinze cruzeiros e noventa 
eentavos) em material de acampa .. 
mento. 

CrS 16.230,00 (dezesseis mil e du
zentos e trinta cruzeiros) em arreia-
xnentos; . 

Cr$ B4.550,00 (oitenta e quatro mil 
quinhentos e cinqüenta cruzeiros) em. 
armas e munições;· · 

Cr$ 1.820,00 (mil oitocentos e vinte 
cruzeiros) em ferramentas. 

Cr$ 124.296,40 <cento e vinte e qua
tro mil dt.tzentos e noventa e seis cru
zerros e quarenta centavos) . em com
bustíveis e lubrüicantes; 

Cr$ 120.000,00, <cento e vinte mil 
cruzeiros) em vasilhames; 

Cr$ 36.876,50 (trinta e seis mil, oi
tocentos e setenta e seis cruzeiros e 
cinqüenta centavos) em medicamen-
tos; 
· Cr$ 10.000,00 · (dez mil cruzeiros) 
em material :fotográfico e de enge
nharia; 

Cr$ 40. 000,00 (quarenta mil cruzei
ros> em embarcações; 

Cr$ 416,40 (quatroc~ntos e dezesseis 
cruzeiros e quarenta centavos) em 
material de escritório, 

nuril. total de Cr$ 722.188,00 (sete
. centos e vinte e dois mil, cento e oi

tenta e oito cruzeiros)·. . 
Com êstes bens, iniciou a FUnda

ção :Brasil Central suas atividades. 
Seu patrimônio liquido ou seu capi
tal atual, conforme ba1anço encerra
do em 31 dé dezembro de 1945, é de 
Cr$ 22.745.406,60 <vinte e dois mi
lhões, setecentos e quarenta. e cinco 
mil, quatrocentos e seis cruzeiros e 
~essenta centavos) • êste representado 
em obrss, estradas, construções, 
ações, etc. · 

6) - ''Quais foram as dotações em 
dinh.eiro, · Tecebido ão Poder Pú.blico 
p~Za Fu'J'Zii,q,ção Brasil ·Central?" 

Recebeu a Fundação Br3.sll Cen
tral: 

- -~. . _: ·: ._. .: : · . . • ., .. _.~ . ·. -•'· . ·. 

a) durante o exercício de 194:4, de 
subvenção do Govêrn.o Federal, 
Cr$ 2. 000.000,00 (dois milhões de 
cruzeiros) , na conformidade do De
creto-lei n.0 6.113, de 16 de dezem
bro de 1943; Cr$ 3.000.000,00 (três 
milhões de cruzeiros) , Decreto-lei nú
mero 6.630, de 27 de junho de 1944, 
e, como auxilio, a importância ae 
Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 
icruzeiros), con.f.onne o disposto no 
artigo primeiro, parágrafo único, do 
Decreto-lei n.O 6. 770, de 5 de agôsto 
de 1944; . 

b) durante a exereício de 1945, de 
subvenção do Govêmo Federal a 
importância de Cr$ 15.000 ~ oo,oa 
(quinze milhões de cruzeiros) , con .. 
forme o disposto nos artigos primei .. 
ro e segundo do Decreto-lei número 
7 . 199, de 28 de dezembro de 1944; 
como auxilio a importância. de . . • 
:Cr$ 5. 000.000,00 (cinco milhões de 
cruzeiros), na conformidade do De· 
ereto-lei n.0 · 7.815, de 2 de abril de 
19.45, e, pelo Govêrno Estadual · de 
São Paulo, também como auxilia. 
~onforme Decreta-lei n.0 14.933, de 
14 de agôsto de 1945, a importância 
de Cr$ 3 .000.000,00 (três milhões de 
cruzeiros) . 

Adi~ionando-se estas importân-
cias, chega a um total geral de · 
Cr$ 32.000.000,00 (trinta e dois mi
lhões de cruzeiros) . 
· 6) - "Está a Fundação obrigada. 
a 'Um -regime de prestação de con
tas?~~ 

Sim, de acôrdo com o disposto nos 
artigos 13, letra i, 14, letra g~ e 31, 
letra a, de .setis Estatutos, os quais 
foram aprovadós, como jã vimos · 
pelo Decreto n.~ 17.274, de 30 de no
vembro de 1944. 

Pela leitura dos mesmos, ver...fi~a
se que a administração da ·Fundação 
compõe-se <ie Ulll Presidente, um 
Conselho Diretór de dez mel:lb,.cs. 
uma Junta de Contrôle de três mem
bros e um Secretário Ge:l"a.l, oodos 
nomeados, em comissão, pelo ~P.si
dente da República, ( com as res;leC
tivas funções prescritas nos Estatu-
tos. 



O Conselho Diretor aprova· o · or
. çamento, a. Junta de Contrôle acora.- · 

l>anha. sua execução, enquanto o 
Presidente assistido · pelo Secretâ:tll 

. ·Geral ·se desineúmbe · da part~ adlni· 
nistrativa. 
. O regime de prestação de contas ~ 
o seguinte: .Findo o exercício, a J1Jll.· 
ta de · Contrõle dá parecer sôbre o. 
õalanço e contas Cia. gestão, que são 
submetidos pelo Presidente ao Con
~elho Diretor. Aprovado por êste, 
sobe tudo ·à. apreciação de Sua Ex·· 
<:elência o Senhor Presidente da Re~ 
'Pública. Uma vez a:prova<io, publi-

. eam-se o balanço e contas no: Diár.!o 
.Oficial da União 

Essas as informações que desejavil 
rrestar a Vossa Ex-celência sôbr,e o 
pedido· do Sr. · Deputado Café Filho. 

Aproveito .a oportunidade para. rei
tPrar a Vossa Excelência meus ·pro-·. 
testos de elevada estima e profunda 
-c.onsideração. - João Alberto, Pre-
sidente. · 

(Acompanham vários documentos 
e gt-áficos.) 

PARECER N.O 4, nE 1946 

Concede licença, por 30 dias, · 
ao DeputadO Hans Jordan. 

Na conformidade do art. 17, a.linea 
-(1 , do Regimento Interno da Assem
bléia Constituinte, a Comissão de Po-
. !~cia opina favoràvelmente à conces
são da licença, por 30 dias, solicitada. 
-pelo ilustre · Senhor Representante do . 
Estado de Santa Catarina. pelo Par
tido . Social Democrãtieo, Bans Jol'
-<ian. 

Sala das Sessões, em 26 de abril de 
1946. - Fernando de Melo Viana. -

· Lau,ro Lopes. - Lauro Monterz,egro. 

BEQ'C'EBIMENTO N.0 104, DE 1946 

Solicita ao Poder Execrt.ti'DO i-n
/OT'Tl'UZÇÕf!S sôbre as cotas partes 
devidas pelo G<YDêrno aos ·Insti
tutos de Aposentaãor..a; :·"se já fo
ram recolhidas; a quanto mon
tam; se os Institutos :iá. recolhe
ram ao Ba'lico do. Brasil os saleos 
depositados em ·outros Bancos; -se 
os jur..dcs das Carteiras 111'..obiliá-

Tias dos Institutos têm sido em
pregaãos na conStritção de casas 

· para sócios, etc., etc. 
Graves são as acusações que se fa

zem à. vida dos Institut&s· de Aposen
tadoria no que concerne à acb:Xlinis
tração das dinheiros que arrecadam. 
O próprio govêrno federal não escapa 
às censuras pela maneira: como se vem 
portando em relação a êsses Institu
tos. Ao que se diz, sobem a centenas 
de milhões de cruzeiros as contribui
ções que êle está a dever àqueles Ins
titutos, como, se diz, também, que êle. 
na fiscalização dêsses estabe!e<-llnen
tos, de beneficência social, não se tem 
conduzido'. com a. vigilância e o rigor . 
que seriam necessários. o que, em . 
suma, se alega, ~ que tudo vai mal 
nêsses departamentoS-de _assistência 
social. Sem pretender espos2.r tais 
acusações, -a:nimad.os ·apenas ··do em
penho salutar de esclarecer todos êsses 
pontos, isto é, de. facilitar ao govêmo 
o ensejo de aniquilar tôdas as acusa
ções que se lhe fazem, vimos req-zeerer 
à Assembléia. que solicite do gov!rno 
da ~pública, por intermédio do Mi
nisterto-do-'Xrab.all)..Q, as seguintes in-
formações: · --------·-·--

t.a - O Govêrno Federal j9. reco- · 
lheu aos cofres dos Institutos de Apo. · 
sentadoria as cotas-partes ·· que, há 
vários ·anos, lhes está . a dever.? 

2.a - No caso negativo, em quanto · 
montam as cotas devidas? . 

a.a - Já foi cumprida pelos lnsti
. tutos a determina.çã.o, .. que o govêrno 
lhes fêz. de recolherem a.o Banco do 
·Brasil os saldos que · depositaram em 
outros esta~lecimentos de _crédlt:>? 

4.a - Os fundos das Carteiras Imo· 
blliárias dos Illstitutos têm· s!do em
pregados exclusivamente na. constru

. ção de casas para. os sócios dos lnsti
tutos ou têm sido· desviados para ou
tros fins? 

s.a - .No caso em que tellha havido 
des7ios · ps.ra. outros fins, a . quanto 
monta o total das somas desviads.s? 

6.a - Qual o total da. arrecadação 
do Impôsto -sindical no périodo que 
vai de 1942 .a 1945? 

7.a- Quantos Sindicatos têm cum
prido ~- determinações do art. 592. 
n.o 11, da Consollcla.çã.o das Lei3 Tra
balhistas? 
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·s.a - A Comissão do ImPôsto Sin
dical foi constituída de acôrdo .com o 
ã.rt. 595, letras A, B e C da. mesma. 
consolidação? 

9.a - A quanto monta o !ando sin
di~al e qual o plano delineadc pela. 
Comissão do Impõsto Sindical -para. 
sua utilização, nos têrmos do art. 596, 
letra B da mesma Consolidação? 

10.a - Qual o motivo por q'..te o 1:un
do 5indi~a.l não figura na contabiliza
ção geral do Ministério do Trabalho? 

u.a - Quais as razões por que têm 
sido feitas constantes intervenções 
nas Federaç_ões e nos Sindicatos onde 
hâ. grande recolhimento do impôsto? 
Essas intervenÇões têm sido feitas de
pois de .rigorosas sindicâncias, ou não? 

12.a - Nas Federações e nos Sin
dicatos referidos têm havido desfal
ques ou má aplicação de fundos? 

13.a Por que nã.o reverte e.ri:l bene
!i·cio dos Sindicatos e Federações o 
Impõsto Sindical criado para. m.a.n
tê-los? 

14.a - Qual o montante dos reco
lhimentos do . · Impõsto ests.bale~tdo 
pelo art. 591, da Consolldaçâ!l das 
Leis Trabalhistas e seus pa~grafos? 

15.a ·- Por que se tem ver.l!icado · ~ 
presença de representantas da Delega
cia de Ordem. Politica e Social nas 
Assembléias dos Sindi~atos e .Feder?.-

·ções uma vez que tôdas têm uma di
re~oria responsável e uma vez que as 
.ASsembléias se realizam com a · pre
sença ·de um Delegado do Mini::.tro 
do Trabalho? 

16.a · -~Por que· têm sido excla1ctos 
das Comissões· de caráter econômico 
e social representantes das cla.<:ses a3-
salariadas, Ogtll"ando apenas :i~legados 
de comerciantes, de 1ndust!"isis, de 
banqueiros e funcionários públicos? 

17.a - E;»or que o Ministétic do Tra
balho não tem cumpriClo a.s determi
nações constantes do art. 513. letra 
D,· da Consolidação das Leis 'l'!'aba-
lhista.s? . 

Sala das Sessões, 26 de Abril de 
'1946. - Aureliano Leite. ·- Paul.~ 
Nogueira Filho. - Plinio Barretf). 
- Milton Cam'PO$. - Toleào Piza. -
Philippe Balbí. ·-- Mario Brant. -
Ma.ga.lhães ·Pinto. - José Vonteiro 
4e Castro. - .Lycurgo Leite FiUto. 

Boni!acio L. de Andrada. Jo8t 
Maria. Lopes Cançado. - A impri
mir. 

REQ'Ul:RIMENTO N.0 105, 'DE 1946 

Solicita. informações ao Poder 
Executivo, por· intermédio do Mi-
nistério da. Fazenda, s6bre "stoc~# 
de sa.ca.s de café; sôõre contratos 
de propaganda do café no exte;_ 
rior e no pais; sõbre despêsa com 
o Escritório Panamericano do 
Caíé; sóbre indenizações e despê
sas pagas pelo D. N . C.; e sôbre 
vários assuntos pertinentes ao alu
dido Departamento. · 

Reaueremos, por intermédio ds. 
Mesa da. Assembléia Constituinte. que 
o Poder E."{ecuüvo forneça esclareci
mentos .sõbre os seguintes itens: 

l . 0 .- Que o Ministro ca Fazenda, 
co:n os da::::nentos estatísticos de que 
dispõe, comtmique qual o total de sa
cas de café confiscadas aos produtores. 
para a cota de sacrifício, até hoje-; 

2 . o· - Quantas sacas dêsse total f o ... 
ram incineradas, e que destino toma
ram as que não foram destruidas pelo 
fogo; 

3. 0 
- Como foram aproveits.das as 

cinzas resultantes da qu=ima dêsses 
cafés, sabidamente adubo de pril:neira. 
qualidade; 

4. 0 
- Qual o montante do confisoo 

cambial. até a data de hoje, unpostc.;. 
ao café pelo Govêrno da Nação; 

5. 0 - Qual o número de contratos 
de propaganda do café no exterior e 
no nais, qu::: promoveu o D.N.C .. em 
ouP. data. em que países e em que Es--
tado~, distritos ou territórios da Na
ção, e com o.ue fiim.ss; 

6 . 0 
- Qual a importância d.ispendi-

\ da pelo D . N. C., com s11bvenções ao 
Departamento de Impr-=nsa e. Propa
ganda; à. imprensa nacional e estra.n ... 
geira, jornais, revísta.s, etc.; 

7. 0 
- Quanto gastou o D. N . C., 

até hoje e qual a despêsa mensal atual 
com o Escritório Pa.namericano do 
Café, estabelecido em Nova York, e 
ónde o Brasil mantém um représell,.. 
tante, que é o seu Presidente.; · 



«.o ·- Qn-al a i!!lpcl:tã.n~h paga -pelo 
D-N ... C., como i:ld.enizs.çã~ pelas reo::-· 
tes· d:.: cids.dãos argentinos prati~:a.::ias 
por b!'asileiros nas fronte!ras do Pais 
com a República Argentina. na altura 
de São Borja, e por ordem de quem 
se fêz êsse pagamento; 

· 9.0- Quanto cúspendeu o D. N. C., 
com o põrto de policia do Est~ do do 
Rio· Grande do Sul, chamado "Provi-

~ sório", ·até hoje, s·? ainda se mantém 
essa verba e pcl: ordenl de que~~ 
· 10 - Quanto pagou o D. N. · C. , 
pela indeniZação de vid·as de cidadãos 
canadenses, vitimados num desastre 
no domínio do Canadá, provocado por 
brasileiros. e por ordem d·:: quem: 

11) Qual foi o comprador ou in
krmediário na venda de 400 mil sa
cas de café, para a Espanha, e se 
a l.Inportância já foi recebida. • pelo 
D. N. C., qual o montante da mes
ma. e em que data foi efetuada essa 
operação; 

12> Quantos milhões àe sacos ve:n-· 
deu o D. N. C. , para exportadores, 
comerciantes do produto crú, torrado
res e distribUidores estr.1nge-ros ou 
nadona1s, no pais e no estl'angell'o; 

13> Qual o prêço alcançado por 
cada saca dêsses cafés, qual o núme
ro de sacas vendidas provindas cio 
eonfisco par.J. a cota · de sacrifício; 
qual o núm~ro provindo de compras 
pelo O. N. C.. compulsórias ou não, 
e quais os preços da compra e d3. 
venda; qual o número provindo ua 
libertação do café apenhado a ban
que..ros estrangc iros ou naciona.is em 
virtude ·da amortização dêsses · em
préstimos; 

14) Quanto alcançou a venda à~ 
450.000 .sac3.S de café vendid_as pelo 
D.N.C., ao exérc-to americano, ven
da essa efetu.1da por ordem do Sr. 
Artur de Sousa Costa; 

· 15> Quantas mil sacas de café 
vendeu o D.N.C. , no Brasil e ~os 
estrangeiros, por que prêço e a aue 
firma, no primeiro e no segundo p~
riodo. n3. presidência do St:. Ovi.dio ·, 
de Abreu: · 
· 16) Por ordem de quem vendeu 

o. Sr. Armando Pahim Neubem, pr~
s:dent~ do D. N. c~ , na. ·sua quase to
talidade, no mês de janeiro e mon-

~ 

ta.ndo a 3S~.OOQ sa.cas: para. que fir
mas ~endeu, por que prêço e quais 
os tipos dêsses cafés; 

_7) Por que fêz o Sr. An:na.ndo 
Pahim Neubern descer 561.000 saca~ 
par.J. Santos, quando o 4'stock'' à~ 
particulares jã era . grande naquela 
m:.quela dã.ta e garantia perfe1tamen
t~ a exportaÇão daquela época~ tsto 
é, em começo de. março p.- passado; 

18) Quantas mil sacas de caf! 
vendeu o D.N JC., na prtsidência do 
Sr. Pahim F~lbo ao Sr . .Hugo Bor
ghi, conforme · denúncL:i. o - "Cor .. 
reio da Manhã'•, edição de 3 de 
março p. passado; qua.Js os tipos e 
qualidades dêsses cafés, e a que prê
ço foram vtndidos;. 

19) Quantas mil sacas e de Qll:!l.ts 
tipos e quaLdades de café prestmtt-ou 
o Sr. Getúlio VargaS às fôrças ar
madas a.ntericanas; · quanto va.lia ~ ... 
se café; · · ----:--.-- ...: . ..:.-. · 

20) A · quem foi debitado o che
que n. 0 . 2.110. ll.l importã.ncia . 'd& 
dois milhões de cruzeiros. emitiao p:-!1() 
D. N. c., e entregue à Santa Casa ae , 
Misericórdia de Santos, pelo Sr. Ge;.; ' 
tul_o Vargas; 

21 > Quais outras despesas clan ... 
destinas praticou o D.N.C., até es~ 
data-;-desde-a.-sua . .iunda.ção ; __ 

22> Qual a importância doada-·~- ·--.-· 
Legião· Brasileira de Assistência e por 
ordem de quem; 

23> Qúa.l o montante da doação & 
Rep~li<:a do Chile. 

.TD'S1'IFICAÇÃO 

'A chamada politlca de defesa do 
café, posta em Prática pelo "Est~do 
Novo", teve efeitos tã.o desastrOS1.;S, 

que d.:.spensa.rta.m qualquer comentá
rio, se nos pudessemos contentar com· 
essa desgra.ç.a. · eVld.ência. 

Nela, porém, se perpetraram tantaS 
d~~onestidades e malversações contr& 
a dignidede, a. ·b.onra dJi admln.istl"a.
ção e a economia. naci()naJ, que. o 
povo exfte e precisa. saber~ por intpr. 
méd~.o dos s~us representantes, · qual$ 
os responsá.ve1s por tantos desman
dos e cr:.mes que -orçam por uma ver
dad~ira. c.aJamtdade nac:fonal. 

câmara dos Oeputà.dos em 26 ele 
abril 48 ·1148. - F6f'fiiJJUf.es Tá!Xn'C.; 
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-Leão Sampaio. Fernandes Tel
fes. - Math.ias Olympio. - Bent 
Carvalho. - José de Borba. - Plt
nto Lemos. · 

J:NDICAÇÃO N. 0 58, DE 1945 

Indica ao · Poder Executivo a 
necessidade de reajustar os venci
mentos, aposentadorias e pensões 
dos juncioná,rios estaduais e con
tribuições das autarquias. 

Atendendo a que os Estados, vir
tualmente, se encontram em regime de 
intervenção federal, suspensa, po:r êsse 
modo, sua capacidade de se governa-
rem por si mesmos; • 
· Atendendo a que essa. situação per
durará por algum tempo, consideran
do-se que só após a promulgação :ia 
Constituição será fixada data para as 
eleições que reintegrarão aquelas cir
euscrições em regime de autonomia; 

Atendendo a que o Govêrno federal, 
levando em conta alarmante elevação 
do custo de vida no território da 
República, decretou recente aumentO') 
-dos vencimentos dos funcionários pú
blicos, san-cionando êsse aumento e~ 
eorrespondência com a real elevaçao 
dos preços das utilidades necessárias 
à vida; 

Atendendo a que .é de verdadei .. a 
miséria a situ~ção da grande massa 
dos funcionários estaduais; 

Atendendo a q_ue sofrem ·as conse
qüências do aumento vertiginoso do 
custo de vida tanto os funcionários 
federais como os estaduais e mum
cipais; 

Aten-dendo a que o mesmo ato que 
decretou o aumento dos vencimentvs 
dos funcionários federais. o fêz quanto 

· aos aposentados das autarquias; 
Atendendo a que o Presidente da 

República a~umula, no presente, as 
funções de legislador ordinário; 

Indico que a Assembléia Nacional 
Constituinte manifeste ao Poder Exe
cutivo a necessidade, urgente, de rea
justar os vencimentos, aposentadorias 
~ pensões dos funcionários estaduais, 
municipais e dos contribuintes das au
tarquias, às condições de vida que 
~erviram de base ·ao decreto de au
mento dos vencimentos dos servidores 

federais, utilizando-se a mesma tabe
la que beneficiou êstes últimos. 

Sala das Sessões, em 26 de abril de 
1945. - Café Filho . 

A imprimir. 

XNDICAÇÃO N. 0 53, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo a 
conservação e transformação do 
Banco de Crédito da Borracha. 
S. A. e:m Banco de Crédita da 
Produção. 

INDICAÇÃO 

Consid!erando que o Govêrno da. 
União, pelos Acordos de Wa.sliingt.on, 

· realizou uma intervenção econômica. 
no vale_ amazônico, destinada ao au
mento de proa.ução ua borre>.Cha ~·e
cl.amada como matéria prima básica. 
dre guerra; 

Considerando que como órgão n.. 
nan~eiro dessa intervenção fo1 fun
dado o Ban~o de Crédito da Borra.
cha S. A., com capitais dos g-overnos 
br.asi1eiro e americano,. que realizou 
em três à.n-os lucros e~cepcionais; 

Considerando que o a~ôrdo para 
o preço teto da borracha. vigorante, 
colh grave prejuízo para a .economia 
da Amazônia e de Brasil, dura.nte 
os dois últimos anos de guexra e 
prorrogado até 30 de junho de 1947, 
vai ser extinto e, em c"onseqüência, 
entregue a borracha aos preçoo de 
ba~ competência de após guena; 

Considerando a necessidade de 
manter a vida dos grup~~- hum.a.no.s 

. condazidos para. a cham~~--.. ~_·:~~pa.
nha da borracha. -e am.~açaac~ ·--:-. ·';'~:o::ua 
trágica situação d~ d•esampa..;:,· ·:~;;e 
aquêle produto ·tiver red:uzido seu ;....:/'· .~ 

lor, de vez que, mesm-a às cotaçõ~ 
do A.côrdo, precárias já. são sua.! 
condições. 

Consid-erando que o eqüilibrio da 
ecox:.o'm!a. do homem na ativid.ade. ex
plorad-ora dos produtos nativos do 
vale amazônico e regiõ~s semelhantes, 
est8. na va.rieçla.d·e dos produtos co
lhidos e na produção de cer~ais para 
su-primento do traba.Uudor. e a.ss~ 
não of·erecendo a borracha garantia 
para atend-er às exigência.: mesn.."<> 
elementares cta.s populações, impáe-
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se. a.mp.a.!'ar e estimular o desenvol!vi
mento não só da agricultura, mas 
também, da. pecuária e dos numero-
60S produtos :ie extração . ofereddos 
· oomo matéria · pr:i!l.a preciosa. aos 

. 'USOS dos pov.os civ.fiiza.d.os; 

Cón..sidarando que o Banco de Cré
dito à.a Borracha S. A. t.em ós seu.s 
Esta.tut.aS confinados ao financia
m·ento àa borracha, impedido à.-e • am
pliar suas· operaçê>ês ·a outros produ
tos que vãÃ> responder pelo destino 
dos habitantes do extremo None d<> 
Bra.sil, cUjo aproveitamento está de
. p~-dendo da org.amzação e . auxilio 
financeiro, .saúd-e e transportes, e 
como o Govêrno já possUi tLD. apa
relho montado, com atividade 'la 

zona, babiL.tado a maiores propor-
ções de neGócios e a experiên-cia 
cheia de sucesso bancário com lucx:os 
ma.gnfficos, podendo · estender sôbr.e 
os demais produtos a sua áção pela. 
simples ampliação dQS negócio.s, pas
sando de banco exclusivo da BM'l'a
chs. para um gstabe1ecimento de cré
dito da produção, propo:roiona.ndo a 
todo o trabalho da economia. como· 
& tód'() o trabalhador a assistência 
!i:nan.ceira requerida para a explora
ção intensiva da riqueza nacional na-
quelas paragens; · 

Assim, sugerimos ao P-Oder Exe
cutivo, ·por intermédi9 da Mesa da 
As~mbléia Co~tituinte ·e após de
bates e ap::."ovaçfo· que merecer, a. se
guinte 

INDICAÇÃO 

A Assembléia constituinte sugere 
&o Poder ExecutiVCI a conservação e 
transformação do Banco d-e Crédito 
d9. Borracha S. A.·, em Ba.n.eo de 
C~édito da Produçã<>, visando prin-
ci-palm_ente: · 

a> m.anuteüção , dos preço!' atuais 
da . borraeha, :iepois de findo o prazo 
do Cc.ntrato de Washington, em . 30 
de junho de 1947: 

b) continuação do financiamento à 
borracha e a.oo transportes, pecuãri.a, 
cerea.ts. in<iústria.s a.grí(:ola.s, extra.ti
"f"aS e pesca; 

c) tnanutenção e ~pliaçáo do 
Serviço Espeeia.l de saúde Pública: 

..... #" 

'' I -

à) aplicação dos lucro: do Ba.noo, 
além do dividendo de 8%, no am
paro, educaçãO . e ass·istência social 
a.o traba.lha.dor rural. 

. Sala das Sessões da. Assembléi& 
Constituinte. 2 de abril de 1946. 

-Deodo~o ~endonça. 
A imprimiT. 

O SR. PRESIDENTE: - Está fin
da a leitura· do e~ediente. 

O . Sr. Juraci Magalhães enVia à ' 
Mesa o seguinte requerimentot: 
- Requeremos seja inserto em ata um 
voto de homenagem à memória do l:)r • 
José Marcelino de Souza ao en- ' 
sejo do transcurso do a.niv~rssno de 
sua marte, ocorrida ã: -26-d~- abril· de 
1917. 

Justificação 

O Dr. José Maxcelino de Souza nas
ceu em São Felipe, no Estado· da Bahia •. 
Cursou preparatórios no Ginásio do 
Estado e bacharelou-se em Ciências 
Juridica:s--e-Sccta.i.s na Faculdade de 
Direito de Recife:-íiüciõu -a- vida- pü- -. 
blica como promotor na cidade ·do Sal
vador, transf.erindo-se, · dmois, para a 
magistrn tura como Juiz Municipal de 
Naza.ré. Seduzido péla polltica, fili
ou-se ao Part1do Conservador. que . o 
elegeu Deputado Geral à legisla-tuil"a de 
1886 - 89. Proclamada a República 
viu-se el~ito à Constituinte ·Estadual, · 
como senador, assi,rn pennan€cendo 

· até 1897. Depoi.s de um per1odo de os:
tracismo foi eleito governador do Es- . 
ta.do. cargo que exerceu de 19:04 11. 1908. 
Já como senador fed-eral. presidiu a 
memorável Convenção Nacional CiV1-
llsta. primeiro. dos grandes movim.en
tos cívicos nacionais pela verdade do 
voto. Faleceu na. Bahia, no último ano 
de seu mandato sena.tor:S.l, a 26 · de 
abril de 1917. 

Grandes e fecundas !oram as ini- .. 
ciatlvas administrativas dêsse emine~
te baiano. Mert:ce~ toda.vta, em re
lêvo exce}:cicnal, ~ clarivia.ência com 
que encarou o problema.· dos transpor
tes, no Estado, pugnand-o pela collSti
tuição da "Rêde de Viação da Babia", 
ligando e unificando os vários treehos 
de estrada de ferro n1liiU\ só rêde, que 
conjugada com as companhias de ni-

' 
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· Tegação, asseguraria a drenagem da 
produção ·do Estado. Podemoo afir
mar ter sido êle o governador da Bahia 
que mais realizou em beneficio dos 
transportes. Adquiriu pa.ra o Estado e 
dotou-as de novas unidades a "COm
.Panhia. de Navegação Baianà." e ·a. 
"Viação do Sãõ Francisco". Deu ini
cio aos trabalhes de construção d·as 
Obras do Pôrto da Bahia. Encampou a 
~Estrada de Feno de Nazaré .. levando 
a ponta dos trilhos·, su.cessivar..J:ente, a.· 

. Mutum. 'Jequiriçá, Areia e Genipapo. 
Promoveu, no Centro Oeste da Bahia, 
a. construção do trecho de Candt:lias a 
Buranhem. Criou e instalou o "Ban
co de Crédito d·a Lav-oura da Bahia" e 
organizou os ·serviços norestai e mine
ralógico do Estado. Feetindas, repeti
mos. foram as suas iniciativas gové:r
namentai6, entre as quais se inclui o 
início das obras do saneamento da ca
pital, contratadas com o saudoso e 
grande engenheiro Teodoro Sampaio. 
MtS.s é para o paladino da organização 
dos tran~portes da Bahia, que dirigi
mos, pa.rticularme:J.te, as nossas ho
menagens, a que esperamos ver as~ 

· sociada a. nossa res·peitá. vel Assembléia, 
nUlll merecido preito de justiça. 

Sala das Sessões, 26 de abril de 1946. 
Ju,racy Mc;_gaJhães. - Nestor Duarte. 
- Hermes Lima. - Rui Santos. -
Dantas Júnior. - Alberico Fraga. -
hado Ií:elly. - Aliomar Baleeiro.- A. 
de Souza Costa. - -Gentil Barreiro. 
- Plínio Pompeu - Arthur Bernaràes. 

O SR. HE.R~[ES LIMA - Sr Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

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

O SR. HERMES I.....ThtA. ( • I (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, dese)~. em 
breves palavras, recordar que o Se
nador José Marcelino de So~a. cuja. 
memória a Assembléia se dispõe a re
Yerenciar neste momento, foi também 
um pioneiro das nossss boas relações 
com os Estados Unidos. 
. Rea~ente, Sr. Presidente, represen
tando a Bahia no Parlamento, sugertu, 
em 1887. o estreitamento 'de nossas r~
lações comerciais com aquela. gra~de 

(•) Não foi revisto pelo orador. 

. · ~ : . . ...... . 

República, por meio de tratados de 
proteção reciproca, apro?Omação que 
achava deveria ser o ponto de apJio 
da nossa política. 

Isso mostra a v5.são, D.ão só admi~
trativa ccmo pol!tica, daquêle grande 
brasileiro, cuja tradiçãc de auste~tds.
de e amor ao serviço público ainda !lá<:l 
.foi superada por nenhum dos ·IUe o 
sucederam na politi~ baiana e na 
política geral do B:-asil. 

E' para êsse grande vulto e par.a e~;sa 
grande memória que o requeri.mt:Jnto 
pede um voto de recordação e ..;au.da.
des, ao comemorar-se o 29.0 aniversáno 
da. morte do inolvidâ.vel brasileiro · 

Era o que tinha a dizer CMuito bem; 
muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Os S:s. 
que aprovam o voto de saudade ~ re
cordação pela passagem do 29 (· ani
versário da morte do Sr. Senador Jpsé 
M~.rce.lino, ex-parlamen<.ar da Bd.hi~. 
queiram levantar-se. (Pausa > 

Foi aprovado. 

O SR. CA.FE' FILHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra. pela ordem. 

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

O SR. C1.~ F'n.EO (Pela or
dem) - ("') - Si-. Presid-ente, o 
Regim~nto da. Assembléia, em . seu 
art. 61, parágralf-o 3.", dispõe o se
guinte: 

"Sarão esc!"itos, sujeitos a 
atpoía.m.e::Jto e discussão e só po
d-erão ser vota.dos com a !)resença 
d.e 16.1 Representantes no mini
mo, os r.eque:rim.entos sôbre.· .• 
(s~gue-se a e.sop~ificação) ". 

O § 4. 0 dêsse artigo preceitua: 

"Os requerimentos previstos no 
. § · 3. o sexã.o desd-e logo deferidos · 
pela Mesa, sem consulta. ao ple
nário, se subs~rito, por um q:~a.r- ' 
to no mfnimo do total de Re~ 
senta.n.tes" . 

O § 5.0 do citado & ·tigo esta.tui . 
que, em se t::-a.tan.do de pedido de -, 
i.D&fonnações a. entidades públicas, os 

<•> - Nã.o foi reVisto pelo orador. 
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requerimentos poderão· ser apresen
ta-dos ao Presidente da Assembléia, 
que os despachará, cabendo do seu 
ato, naturalmente, recurso para a 
Assembléia. 

Esta, Sr. Presi-dente,· a disposição 
regimental. 

Consu~to, pois, . a V. Ex. a qual 
a interpretação que a Mesa dá 
a. êsses precei-tos do nosso Re
gimento Interno, quer dizer: en
contrando-se os reque:ri..mentos em 
Ordem do Dia, ou sôbre a Mesa 
para inclusão !la pauta das nossas 
decisões, se V. Ex.3 permitirá que o 
RepresentaJJ.te, a.utm do requerimen
to. solicite a V. Ex.8 o C'!lmprimen·to 
da faculda.de es.ta.belecida no § 5. 0 

do art. 61, de maneira que o re
querimento de informações seja re
metido, imediatamente, à autoridade · 
de .quem se requisita· o ·esclareci
mento. 

Sr. Presidente, a minha questão de 
ordem tem tôda razão de ser, por
que estamos cem a Ordem do Dia· 
eonstituida de duas ou três dezenas 
de requerimentos · e para falarem a 
respeito dêles se acham inscritos 
<:etr'Ca de trinta oradores. 

N-estis condições, tais requerimen
tos, tão cedo, não poderão ser votados · 
e ser encamjnha dos às autoridades 
respectivas. 

Por isso, levanto a questão de or .. 
dem perante V. Ex. a, n<> sen-ti'do de 
que a Mesa, ao receber os requeri
mentos. de informações, os envie a 
seu destino, in-dependente de· discus .. 
são, a qual se fará quando os escla
re-cimentos chegarem à. Constituin
te. 

Natu.ralmen.te, os Sr.s. Represen
ta:ntes escolherão aquêles requeri:
mentos, cujas informações são pre
sentes à Assembléia, para discuti-los, 
quer ,. sejam de sua própria autoria 

J . 

quer da de qualquer colega. 
E' a.- questão de Ol'dem que sus

~ito. <Muito bem.) 

O SR. PRESllDENTE - O nobre 
B.epresentante tem tôda razão na 
observação qu~ ·faz quanto ac § 5.0 

do art. 61 do Regimento. Assim te
nho procedido, por véZes. Sempre 
qu~ chegam à Mesa .pedidos de in
:!orm.a.çã.o apresentados diretamente 

a esta presiodên<:ia, eu os encaminho 
imediatamente ao Govêrno ou à au
~ridade competente. Quando, porém, 
os requerimentos são enviados à 
Mesa, m::~.s co.m a expressão - "con
sultada a Assembléia" - eu os faço 
incluir na "Ordem do Dia". 
Parece-me que me· falta autoridade 

. para retirar dos requerimentos essa 
parte e por isso, levo-os ao conheci
mento 4a Assembléia, para. discussão 
e votação. 

Devo ponderar a S. Ex.a que, uma 
vez incluidos os requerimentos em 
Or-dem do Dta, à Mesa falece com
petência para retirá-los. E' provi
d§ncia, que só poderá ser tomada 
pela Assembléia., mediante requeri
men-to dos Srs. Representantes, apro
vado pelo plenário. 

O Sr. Café Filho - Muito agra
decido a V. Ex.a 

. '---
0 SR. BARRETO PINTO-~--·ST. 

Presidente, pf-;o a palavra, pela or
dem. 

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

O SR. BARRErr'O PINTO (Pela 
ordem) c-•) - Sr. Presidente, duas 
palavras apenas. e me sinto perfeita
mente a._ vontade par&. proferi-las 
porque, em~as-ocasiões,- discordel 
do Sr. Ministro João Alberto, quer 
como Chefe de Policia quer como 
Coordenador da .Mobilização Econô
mica.. 

Acabo de ouvir, Sr. Presidente, V. 
Ex.a anunciar à. Casa haver recebi
do de S. Ex.a ofício, acompanhado de 
informações solicitàdas pelo Sr. ~afá 
Filho, ilustre represe'!ltante da . aio 
Grande do Norte, filiado ao Partido 
Republicano Progressista, o qual, !lpe
sar de no~Jo. está criando raizes no 
nordeste t: 110 sul do Brasil. 

O Sr. Café Filho - ~ muita bon
dade de V. Ex.a 

O SR. BARRETO PIN';l'O , Faço 
apenas· justiça. 

Mas. Sr. P:-esiCCê!lte, a atitude do 
Sr. Ministro João Alberto é digna (te 
menção, visto como S. ~.a manda à 
Assembléia in:formações sôbre a ~
ministração da Fundação Brasil Cen
tral, apesar· do requerimento que as 

<•> Não foi revisto pelo Ql'S.(lor. 
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sollcitou ainda não ter . sido aprovado 
pela Casa. S. Ex." mesmo ac-entua 
em seu o!ieio que, tendo lido na 
1mprensa o requer.unento apresenta
do· a esta Casa pelo Sr. Café Pilhe 

·apressou-se em enviar os esclareci
mentos a.1 pedidos. 

Eis, Srs. Representantes, um ·e."tem
plo que deverá !Ser seguido pelos Srs. 
Ministros de Estado, por outros admi
nistmdores, presidentes de autarquias 
e do Banco do Brasil. 

Congratulo-me, pois, eo:m o Sr Mi
nistro João Alberto que deu tão pron
ta atenção aos peclldos de 1n:formaç2.o 
que a Assembléia lhe dirige, exemplo 
que, como afirmei, deverá ser segui
do por todos os administradores bra
sileiros. 

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

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lan-a o Senhor Munhoz da Ro..:ha 
para continuar suas considerações 
sôbre matéria constitucional. 

---. O SR. MUNHOZ DA ROCHA (*) 

- Sr. Presidente, Srs. Representan-
tes: :fazia eu, ontem, div-ersas conside
rações sôbre o parlamentarismo· e o 
presidenciall.smo, a.dUZindo criticas a 
respeito _<:!95. -~~SS®.__QQ__'@:~~~!lçi~~ 

...,lism.o .... qus.ndo tive de interrompê-las, 
pelo término da.. hora do Expediente. 
Vou hoje, concluir o ·meu discurso. 
. Declarava eu, Sr. Presidente, que a 

república. presidencialista . continuará 
as· .tendências .. _ do noSSQ. . .ma.Iiaon:!Smo, 
pelos quais somo5 'ievooos a-exigfr-quê 
o Govêrno governe de fato e faça 
sentir que ·está mandando. 

Ora, Sr. President~. à formula in
glesa de que o rei· reina mas não go-

!~~i ~~~~:.et: .. !~=j~~-~~; . 
A República. deu ao presidente o po
der de governar e a.àminiStrar. Aquele 
que está g<Wernando assiste o dever de 
fa.zP..r sentir que sabe manejar dura
mente o bastão de mando. 

N§..o ·sei bomo reagiria a. nação dian
te de um presidente que fôsse, de fato, 
um magistrado, e como ta.!, · eqUidis
tante dos interêsses párt1dã.rlos e dos 
setis bate-bôcas; um magi.stmdo si-

(•) Não foi ·revisto pelo orador. 

7.:ua.do acima de qualquer intervenção 
direta e imediata nos casos particula
res que surgem tooo o dia. 

A muitos, principalmente às el2tes, 
agradaria o magistrado assim distan
ciado das incompatibilidades advindas 
da função de governar e mandar, . e 
permanecendo como garantia. de jus
tiça e equilíbrio d~ facções. Mas, tal
vez. ao maior nú.:nero, não satisfizesse 
a figura. do presidente muito correro 
e bem pôsto, a tomar parte nas co
memorações cívicas ouvindo discursos 
convencionais, a colocar pedras fun
damentais; a cortar fitas simbólicas de 
inaugurações, a re<:eber embaixadores, 
mas muito restrito de atribuições. 

O grande número não se empolga
ria com o magistrado situado tão alto, 
que não colidisse com as ambições nem 
com os interêsses de ·ninguém. com o 
magistrado que, na. sua imparcialida
de, representasse a nação. A maioria. 
o julgaria decorativo demais, exercen
do funções de repercussão apenas eX
tema.. Não cr.eio que se entusiasmas
se com o seu magistrado assim defi
nido, e o estimasse, o admirasse e e!
timulasse a conservar-se na posição 
muito correta de equi<ilstânda entre 
grupos e partidos. Não creio que & 
maioria Viesse a ampará-lo nos seus .· 
desfgnios de representar apenas o pa
pel constitucional, e na.da mais do que 
lhe competisse pela letra da. lei fun
damental. 

A idéia que nós fazemos do chefe. 
do qual ·se exigem constantemente 
providências tmiverse.is, do chefe que 
tudo deve .prov-er e em tuco influil', a 
cuja sombra os correligionários se re
fugiam e sob cujo prestigio se encon
tram em segurança , exigindo uma 
atuação viril, de afirmações de perso
nalidade forte, não parece despertar 
grandes entusiasmos pelo presidente 
peiado permanentemente pela lmpcssi
bilidade legal de atender as solicite.
ções partid~ e amigáveis. Essa 
índole nossa não serve para engros
sar as correntes que venham a .aplau
d4" e compreender a atuação do pre
sidente constitucional, que mostra em 
seus atos que não ·manda ou manda. 
muito pouco. Não seduz a essa nossa. 



indole o hometn apaga.do, aquêle que .. 
não marca o· seu perlodo de govêrno 
com vestigios perduráveis e passa des
percebido, sem fazer sentir a · mão de 

, ferro do poder. Dai a ameaça de que 
o poder se transla<ie com os nossos 
exageros de latino-americanos, do pre
sidente, . chefe da -nação, para o presi
dente chefe do gabinete. 

De qualquer maneira, seria de al
gum modo restringir as faclli<ia.ctes 
cotn que, no :Brasil, os govêmos teu .. 
dem A hipertrofia, o contato perma-
:ma.nente com o parlamento em que 
; ss tninorias se. r~presentam e interpe ... 
: Iam os minístros. face a face, em ver
; dadei'ro pé de igualda.'ie. O parlatnen
-~ tar1sl!1.o ... _~x:a.n~. _ ~m . c~~~r.~~ê~ · ):-···ten-

dência a hipertrofia do poder, e, mUito 
mat~r -a:õ·-qü~ ''isso: .. ·s.ó···:se\1' racciosisrrio 
exaspersdo, que faz as delícias do 
r.upo do govêrno e as amarguras dos 
que não lêm pela S-ua cartilha e têii". 
a coragem de discordar. 

De qualquer maneira o Si~Stema par
lamentar deveria evitar certos abusos, 
condi-cionando os seus atos à polícia 
da crítica de o1)osição. Poderia erigir . 
normas d~ convivência mais comJ)re
ensiva. de · menores exdusivismos par-

,.tldárlos. normas de uma. -verda.deira. 
coopera-cão e . assistência. 

A minha simpatia pelo parlamenta-
rismo. vem_da...aç.e._s~~PJ1j9-~Jt.ª-<1.~ .. ~~~:
bros do govêmo à. CM.ti.ca bem. posta • • ,.•• •,,•, • - •, ' r<! .. .. • .... • - w .... . ,, , , ,..., __ ,_ .,., ., 

das. córrérttes·· de opmião que diver
gem .. d~i .. _dõ .. govêrno e. no parlamento, 
pooern. corrigir ·e fiscalizar com efi
·ciêncta. com bons resulta.dos-. 
· Não pad~ dúVida que nas organi-
2ações politicas ~m ·que se confere 
grande primazia ao parlamento. o re
gime democrático vive o seu clima ·de 
pleno desenvolvim~nto. A democracia.. 
muito .mais do que um sistezna polf
ti<:o. é · es:pfrlto. E' atitude diante de 
muitas probl~mas da Vida. 'E!' respeito 
à · diversidad-e.. E' horror à. compressão 
totalitária, com sua igualdade d~ re
banho em que visto um. todos os de
mais estão vistos. ~ a crítica livre, di
ante do govêmo e do seu chefe. que são 
·d.isrutldos. ~xaminadcs. Vi..rados pr.1o 
avêsso, longe de qualquer aceitação 
ou imposições incondicionais. E' a 

eonsagraçâo da igualdade essencial da. 
espécie htm12.na_, que nos leva a con
siderar Jrinãos, a todos os nossos se
melhantes, perfeitamente iguais a nós 
mesmos, nas possibilidades de elevação 
e de saivação; iguais a-os mrus gra.- · 
duados de hierarquia polftica, preferi
velmente transitória, de maneira que 
os dirigentes de um mótnento venham. 
amanhã. a acotevela-r-se ._conosco. nos 
anseios comuns a todo o .. põvô.--~ 
se a· democracia ultrapassou os limi
tes de um simples sistema de govêrno, 
é precisamente com a. predominância 
parlam-entar. que ·com maior eficiência. 
se realka. Porque sem opinião orga
nizada e respeitada na s.ua. pluralidade. 
não existe democracia:, e só com os 
Parl~m.entos-a._op4lfáo se pode orga
nizar e tornar resl;liitads. nas ·suas. .di-_. 
versidades. 

E' pelo parlame~to _que ·se estabelece 
o contscto dos govêrnos com o povo, 
cem o pensamento nacional. E' pelo 
parlamento que o govêrn.o permanece 
em dia com o que s~ passa em tôda 
a nação. Não que o govêmo assim 
mantido en:i contact.> democrático com 
as conentes de op~&o, seja neces$:à
riamente populàr e popular no sentido 
com que o espírito totalitário perver
teu o concéltO. utilizando ~m sentido 
único todos os meios de diVUlgação. 

.A popuhridade .democrática - não é 
essa unanimidade àsfixiante, ainda que 
sôbre os problemas fundamentais haja 
uma coincidência. quase total. o~ ~aT
lamentos se -alicerçam sôbre a plurali-. · 
da de de- ·opiniões encaminhada pelos. 
diY-ersos partidos. · 

!nfurvindo ·na cc:m.pos1ç!io dos go
vêrnos; .. o ·reglm~ parlaDJentar v-l..ria 
combater -beneficamente s. nossa ten
dênda persori.allsta ~ . qu~rer aehar 
sempre· um chefe, e concorrer assim 
p2.:r~ da~ \\"m cs.ri..t~r im:pes~oal às f"tm-· 
ções públicas, caráter que ells devem 
na ''e!dade · poss'Uir, pondo-se de lado 
o veso d~ tudo esperar de um. só 
homem. 

Parlamentuistas e presidencialistaS 
de todos os mati2es .. devemos estar to
dos de ~rdo, pela. exi>erlêneta que- o 
mundo viv-eu entre duas guerras; sõbre 
o prestigio .a conferir aos parlamentos. 

Pevem estar todos cansados do ar
bítrio que tudo doiilina quando cs par-
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;1Junentos foram esquecidos ou relega
.: dos a um papel se..:undárlo. A crítica 
:. devassando todos os escaninhos da. 
. administração pública, deve ser uma 
-exigência de todos os govêmos que ser-
vem, àe fato, ao bem comum. Traria· 

, até a impossibilidade das murmura
-ções, porque não haveria · segredos in
·(ievassãveis em nenhum setor gover-
namental . Traria o hábito da mais 

. ampla e ventilada publicidade, e a 

. sensibilidade dos govêrnos a tôda opi
nião organizada refletindo-se, ecoando 

·nos representantes eleitos para o par~ 
·lamento. 

As simpatias ·que todos alimenta
. mos, mesmo com reservas. pelo parla
mentarismo. vem da importância fun
damental do parlamento na estrutu
ra~·ão· -·demócrática: Qü'âiitó mais i:ilde
pendenté · ·o · parlamento. quanto inais 
·capaz de deciàir, de modificar, de es
. tabelecer diretrizes, tanto mais- per-
feita será essa·. estruturação. 

E' justamente pelo desprestígio do 
parlamento. que se inicia o deS.prestigio 

. df:-mocrático bem prepz.raco e bem pen-

. sado . E' pelo· desprestigio do par la- · 
menta· que se inicia a preparação pSl ... 
co lógica em favor daqueles regimes 
.que acentuam .. acima de tudo e antes 
de mais nada. as prerrogativas da au
·tol'ldade e· as imposiÇões ·da ordem. E' 
pelo desprestígio do pf!.r~amento que 
·raz a sua ronda a ameaça totalitária. 
Não a dos estados totalitários que.-um 
:a um, vão naufragando. mas a do es
pirito totalitário. muito mais difícil de 
:ser combatido. porque vem disfarçado 
e macio. destilando ceticismo. na me
lhor das- hipóteses, diante da. eficiên..: 
da e do bom têrmo da missão dos par
lamentos . 

As raizes totalitárias foram muito 
funãas, comprometendo. sob mais de 
Ulil aspecto. o espírito democrático. O 
espectro àa desordem imaginado e ali
mentado pelos que se · s.comodaram à 
ordenação autoritária~ anda atemori
zando muitos democratas, de sinceri
·dade insuspeitada. mas que se alertam 
-em demasia em defesa da· ordem; São 
democratas sinceros .que, sofrem en
tretanto. de uma er.orme sensibilidade 
-aos rumores de 'descontentamentos, 
Que já não era hábito ouvir. Haviam 
s1do a'bafadqs por largo tempo. dando 

. . · .: ... .-. 
. .. .:. . . ~ .... . . . . · . . . . :·: ~·:-.. -.. .. _. : -:-

a impressão de uma. ordem de estabi
lidade perfeita que outra coisa não era. 
que a estagnação. 

Alarma-os a vibração do parlamen
to com as suas livres discussões, os 
seus debates indiscretos, soando aos 
ouvidos acostumados a um só dia !Jasão. 
como o · ato preliminar de desordens· 
iminentes. 

o espfrito totalitário compro:tneteu, 
lam~nta vel:nente · o sossêgo de demo-
era tas sinceros . · 

O funcionamento do nosso regime 
pa.Tlamentar no Império, ist'> é, nos · 
largos anos do segundo reina.d.o, não 
m~ p~eoe que constitua bom argu
mento para o mesmo funcionamento . 
na República. 

Nã.o há dúvida, que demQS, na 
América Latina, tão cheia de l'evolu
çõ~ e de golpes, a. substittJr periõ
dicame-n te os tiranetes, d-onos de na
ções, um belo exemplo d-e equilíbrio 
e de ordem, educanào uolític:amente 
os brasileiros e arregimentando-os 
el:l. partidos, dando-lhes o ensejo, de 
exercer o poder se.., precisár a.dexir 
aos que estavam· em cima. Subià-se 
con. . o partido c ca1a":'sE: com êle. 
HaVia a benéfica rota.t.!vida.de dos 
par~id-os no govêrno. Os partidos ti
nham a necessidade de ser pruden
tes, porque podiam ~sta.r amanhã na· 
oposi1(ão. e não seria agradável 9. 

devassa sabre atos que se não <ief1nis
sem pela mais perfeita lisura. De
via-se. também. eVitar a violência, 
porque. na oposição. viriam os revi
des. Nio re2ta dúvida. que o par
lamentarismo do Im-pério edUCQU. de
monstrando o be-néfico revezamento 
d'e hom·ens e partidos no· govêrno. 
Oposição e govêmo se respeitava.n:i 
mutuamente. o ~avêrno não estava 
certo da sua estabHida.de e a opQ5! .. 
ção tinha esperanças · de subir. A 
onosicãc fi~ca.li.,.~"r~ '+"l-ta ,.,....,.., ""lhos 
para espiar. e o govêrno assitn fisca
lizado e espiado. ti.nha de a.gir com 
tato e prudência.. Exercia as suas fun
ções com ~entinels à Vista.. DiS~nte 
de qualquer passo em falso, a opo- · 
sição gritava. 

Mas ai entra a atuação d-o Im:pe
ra.dor, com o seu poder pessoal. o 
&eu poder moderador, a. cuja.s mano-. 
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~bras, os historiadores que analisaram 
~a época, a.t.~buem o reveza.mento e 
~ a.s quedas de gabinete, com a substi
:tuição d'OS partidos nc govêrno. 
';Muito se acusou o Imperad-or de fa.l
sea.! com o seu jôgo politico, o con
veniente funcionamento do regime 
parlamentar. Entretanto, o ~m que 
o parla.m.entar1smo d·eixol: no Impé
rio. vem precisamente d·a intervenção 
do Imperador. 0'1veira Viana per
cebeu muito bem comCJ era acionada 
a nossa máquina parlamentar, quan
do a.firm.ou que "o . partido liberal 
ter-s·e-ia eternizado no poder, desde 
o primeiro dia d~ maioridade, se a 
corôa o t ivesse deiXado manobrar ao 
seu modo a poderosa má.<!uina da. 
centralização .. ; e pelos mesmos mo
tivos, o Partido Conservador depois 
de 4:1. 

Por outras pala.vras, o Imperador 
usava, gastava e despedia os partidos, 
para, mais tarde. tomar a chamã-Ios. 
Não sei se foram sempre justos 
os seus mo~vos. Não sei se multa . 
atitude caprichosa não atuou na poll
tic& e nas mancbras partidárias de mo-· 
narc . . Mas o que parece certo, é que 
era pela sua iniciativa que os parti
dos subiam e caiam. dando-n06 o es
petáoculo bem raro nesta nossa Amé
rica tão angustiada. de homens e 
partidos se rev~~m pacificamente 
nc pod·er. , . 

Dêsse modo, do mal, da falha que 
se atribui ao parlamentarismo do 
Império, é que vem, precisamente, o 
seu bem . 

o Imperador podh ao~ de tal for
ma.. porque na.-áa deVia aos partidos. 
O ser Ilnperador era uma fatalidade 

· d~ nascimento. que a Nação aceitava 
e qu.e aos partidos não restava senão 
endossar. Ao Imperador convinha 
o equilíbrio político. Era vita.Ifcio. 
Nã(. tinha fim o seu ma.ndato. Do 
eqüili·brio e da permanência das ins
tituições. dependia o seu reinado e 
o da sua dinastia. Era conveniente 
que os l>a.rtidos se revezass<>m e da 
oposição surgissem novos programas, 
tn.a.i~ antpi~ e adequados à época.. 
acompanhando a ~poea.. desde que 
a caT"ôa. dêle e õcs seus. f"'s~e se 
perpetuando. O Imperador podia. !i-

'· 

cu ao menos e~ernamente, a.clma. 
dos partidos e da.• suas lutas. Oe 
partidos se gastavam. se transforma
vam . Os seus programas se confor
mavam a novas exigências, acompa
nhavam a moda ou ficavam tora. 
dela, e a corôa a>ermanecia acima das 
transformações e dos programas. 

O Sr. Alàe Sampaio - Como V. : .. 
Ex. & substitui essa ação do Impera.- . 
dor no Império. · pelo parlamentaris
mo .na Fed·eração ? 

O SR. MUNHOZ DA ROCHA -
Não quanto à. Federação, só na Re
pública, v. Ex. a. verá. no_ _decon-er 
do meu discurso, que abO!I'do essa. 
qu-';Stão. 

O Sr. Alde Sampaio - Sim, na. 
~epública. 

O Sr. Aureliano Leite - V. Ex-. 
atribui ao Imperador o papel de julgar 
na politica, de forma a fazer dos ho
mens verdadeiros bonecos? 

O S~0Z DA ROCHA -
Não. E' um elemento de equilíbrio. ·

O Sr. Attreliano Leite - Eram fe
nômenos que vinham por si mesmos. 

O SR. MUNHOZ DA ROCHA <len
do) - Já com a República, os fatos 
se situam em plano diferente. O Pre
sidente. qualquer que seja o seu pro
cesso de eleição, fica a dever o seu 
pôs to a um partido. 

Para conquistar o cargo. com:pro
meteu-se com um partido. Aceitou 
suas condições. Traçou com êle; e 
dada a nossa indole personalista que 
nos conduz mais à fidelidade aos ho
mens do que aos principies, e dado o 
nosso · sentimentalismo que ·nos 1eva 
à amizade à' gente do nosso grupo 
com quem temos de estar sempre so
lidários, o Presidente, que tem diante 
<!e si, um tempo limitado de · govêmo, 

· um mandato com prazo certo, será 
levado a manter tôdas as afinidade! 
com o partido que o elegeu e com os 
seus homens, com aquêles que mais 
valentemente se bateram pela sua 
c~..r1didatuia. e eleição. 

E ' de ,crer, e eu sugiro, apenas su
giro a conclsão. que DO parlamenta
rismo, no n·osso possível parlamenta
rismo re-publicano. o revezamento dos 
partidos no poder. fôss~ tã.o diffcl:l 
quanto no presideneia.lismo. 
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Pois se êsse· revezamento viesse, de 
fato. a depender de alguma iniciativa 
ou de algum gêsto do Presidente, êste 
seria impedido de fazê-lo, sentir-se-la 
constrangido pelo sentimento da gra
tidão pessoal, sentimento tão nosso, 
por aquêles que o aj~daram a con
quistar o cargo, por aquêles que não 
o abandonaram na hora incerta. 

Penso, portanto, que em vista de 
nossa formação não é indiferente à 
marcha. conveniente da máquina par
lamentarista, que o regime vigente 
seja o monárquico ou o republicano . 

O Sr. Alde Sampaio - Nesse c·aso, 
a eleição do presidente poderia ser 
feita !ora dos partidos; ·a presidente 
seria eleito na própria Câmara oor 
injunção de todos os partidos. 

O SR. MUNHOZ DA ROCHA -
Sim. ser:ia um fato a estudar. Des
de que o presidente ficasse acima dos . 
partidos, sem depender dêles. : 

O Sr. Aureliano Leite - Já. não 
seria um presidencialismo puro. . . _ 

O SR. MUNHOZ DA ROCHA <Zen
do> - Não me parece, assim, que o 
argumento da instabilidade dos gover
nos viesse a ser; ao menos, por algum 
tem·po, durante o qual o parlamen
to, ou melhor, os parlamentares fôs
sem tomando consciência dos seus po
deres decisivos, seja contrário ao par
lsmentarismo. E que, dêste modo, es
tabilidade e responsabilidade .sôbre 
qu.e, tão bem se exprimiu o nobre 
deputado Raul Pila, e vlessem a. 
unil.". E ainda que se não unissem, 
nã.o há estabilidade que pague . ou 
compense a ausência ·de responsabi
-lidade,--éomo-. não --iii'•• progressõ 'ma te-
riàl, por mais brilhante, e de mais bo
ni~s fachadas, que compense o sacri
ticio do bem inestimável que é a li-
berciaàe. · · · · · 

~ ....- ·· - · . 

Mas não creio que os resultados do 
]larlamentarismo obtidos em outros 
;pa.ises, sobretudo nos países nórdi.:os, 
possam servir de exemplo à sua cóm-· 
pleta. explicação entre nós. A rea
lidade política está integrada t::a rea .. 
lids.de cultural, e não podemos ser em 
tudo, nós mesmos, e na organização 
do Estado e na regulação do govê:-
no, ser iguais a outros povos profun
daxnente diversos do nosso. 

O presidencialismo é um exexnplG· 
eloqüente. Deu um resultado na Nor
te-América e outro entre a g2nte ia
tina-americana. Lá e entre nós outros. 
situando-se em tradições diferentes, 
em culturas completamente diversas, 
o presidencialismo mal se r~onhe.:e 
como a mesma estruturação polftica. 

Aiás, é preciso distinguir, entre os 
malb que não foram poucos nem pe
quenos, do nosso presidencialismo, os
que são específicos ao nosso modo de 
ser, e não se podem atribt:.ir, simples
mente, à concentração de poderes nas 
mãos do Presidente. Demos ao p:resi
dencialismo a execução que nos foi 
possível. dentro de nossa psicologia. E' 
resolvemcs inúmeros problemas na
cionais, ou, esboçamos a solução de 
inúmeros problemas nacionais, com 
o pre~idencialismo, como o teríamos
feito com qualquer sistema.. 

Tenho a impressão de que as costas 
largas do presi-dencialismo - e é um 
bom indício demo-::rático que tantas 
restrições se lhe façam - têm tido
responsabilidades, por falhas e erros, 
mais nossos que do sistema. Lembram
me até as costas largas da. burguesia, 
a que quase todos nós, nesta Assem
bléia, pertencemos histôricamente. 

Pertencemos quase todos à burgue
sia, e podemos, entretanto, combater
o seu espírito, desejando que ela se 
modifique, .se transforme e se salve 
'Cio nauf:::-ágio !lloderno de tanto mi
tos, naufrágio em que os mais egoís
tas enxergam ape!lilS a · ameaça do 
sistema econômico a que se apegam
e estão habituados. Já foi moda, e · 
penso que ainda é, sova.r a burguesià_ 
Todo o intelectual que se prezg,va ti
nha de surrá-la. Houve multas acer
tos, mas também muita indisticã.o. 
Atribuiu-se à pobre, à maltratada bur-
guesia, muitos característicos que, sen
do simplesmente humanos, eram, e~"l
dentemente. anteriores ao seu apare
.cimento. Jogaram-se à face da bur
guesia, como privilégio .da sua conce~
ção de vida, imperfeições que se ori
ginavam apenas da fragilidade do· 
nosso pobre barro hur.aano. 

Assim, cc-mo o presidencialismo, cuja 
realização condicionada pelas nossas 
tradições, carregou uma enorme ba
gagem de erros e incompreensões, de-



'"que muitos ou, ao menos, aigun.S, são 
'do · nosso pobre barro brasileiro, ou 
·ainda, latino americano. 

Nessa ordem de idéias. não creio 
··que, como disse o nobre deputado José 
Augusto no seu manifesto inserto nos 
nossos Anais, que o sistema parlamen

. tar venha a significar .. a a,bsolvição 
total da guerra civil, em suas menores 

·manifestações e em todos os seus 
graus". Se por um lado. o presiden
cialismo favorece neste lado da Amé
rica os golpes revolucionários pelo de-

. sespêro levado aos adversários, cuja 
··crítica. não se escutou e cujos a vis os 
se desprezaram, desespêro pela ina
cessibilidade do poder às vêzes sepa-

. rados dos apláusos meio palaciano;:;. e 
pelo crescimento assustador do poder 
pessoal do chefe, por out-ro lado, as 
-raizes do descontentamento que en
·caminha para as revoluções ·são mais 
profundas e mais complexas do que 

-a sua exclusiva explicação por um sis
' tema de govê:- 1. O presidencialismo 
·-não produziu revoluções na Norte 
América, e não pode encerrar, assim. 

· todos os motivos das sucessivas con
vulsões políticas brasileiras e ibero
americanas. Nós trazemos, de ionge~ 

·do fundo das idades, uma incapaci
dade de saber perder, uma 1nadapta

. ção à conformidade pacifica com as 
· decisões que· nos contrariam, uma in
subordinação diante de resultados que 
nos desagradam. Não possu:mos 
aquêle instinto social · dos anglos-sa. .. 

: xões, e em geral, dos nórdicos, QUe 
leva ao acatamento irrestrito do que 

· a maioria resolveu, ainda que se con
te com elementos · para o não acata

-mento, a não submis:são. o apêlo à 
fôrça, ,ao golp~ armado,. Iiepresenta 
na nossa cultura. o não conformismo 

~com- a derrota. Entre nós. o feio, o 
· fiasco, é perder. Não é utilizar pril- · 
·cessas ligeiríssimos para obter a vitó
ria. Eduardo Gomes foi um contraste 

"notável .nos nossos costumes politicos. 
E não creio que uma simples modi:. 
·fiqação de mecanismo político venha 
-transformar êsse no~so estado de es
'llírlto, tão longamente estratificado na 
·nossa formação ·e ·o nosso preconceito, 
"tão largamente jüstificado. de que a 
'decisão dos votos, na escolha. do go
"'Vêrno, não representa tõda a deei-

... ,._ ... :-:: . .. 
:· .. ~ : . 

são, havendQ paralelos a essa ruanl
festação democrática e padfica da 
opinião popular, outras energias, ou
tras fôrças que podem alterai· o pri
mitivo resultado. 

Não peçamos demais, para não en
fia:nnos mais uma desilusão, no intP.r
minável rosário das desilusões b-:-as1-
leiras .. 

O Sr. Allle Sampaio - V. Ex. a está. 
sendf' injusto com a nossa tracliçã.o, 
porque, na verdade, não é o fJ.asco 
pela perda que tem movimenta-do os 

: brasileiros. é a certeza de q~e a per
da ve1x. por fraude. 

· O SR. MU'NHOZ D!~ R· Jr;I-i.A 
.Também é uma explicaç:in. Dai o não 
conformismo com a (ferrota :--·-- . 

O Sr. Alde Sampaio Perfeita-
mente. 

O SR. MUNHOZ DA ROCF-A 
Certo, é preciso tentar. é. necessário 
e-ducar, corrigir, aproveitar a. eY.pe
riência do pas&ado. E' uma prerroga
tiva da espécie humana. a tinica q1!e 
prognãe-;--c:tue- .acumw_a experiência, 
que cqrrige. Estamos .. aqw,--· 'justa;..; ---
mente, pa-ra êsse fim: aproveitar as 
nossas experiências politicas. 

O parlamentarismo corrige muitas 
das nossas tendências . Pode e deve 
ser uma ·grande escola em que apren- · 
damos a aperfeiçoar os nossos 'h.2ihi~s . 
democráticos. Pode educar-nos. De- : 
veria educar-nos. · 

E', na verdade, o único sistema que 
põ~ ~m ~!._t!:~--P-~~g7-D:~~- -? . _g~y:~r~ 
no e as co!"ren~es de opJ.I;.Iao,_ o umco 
que · o suiiÍnete · à ·dura ·prova da de
pendência e da confiança da nação, 
através dos seULS partlidos organiza
dos. Sena um corretivo para o nosso 
m2ndonismo: um govêrno sem ~ra
zo .. fixo e com a duração Uniêàmênte~ 
dependente daqu~la dUI3. prova de 
confiança. 

E• claro que eu poderia r -eproduzir 
. aqui a série ·de argumentos contra o 
: parlsmento todo-o-poderoso, contra o 
. ps.rl!!mento que tudo decide e ·de que 
: tudo depende a todo o 1i:mpo. como 
: a sua. ineficiência ante a rapidez exl- · 
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gida por certas decisões e a sua flu
tuaÇão diante da constância de orien· 
taçâo exigida durante um período su· 
!icient-~ . apenas suficiente, para que 
se r-ealize um programa. E. sobretudo 
o preconceito da incapacidade do!9 
parlamentares pela sua psicologia co
letiva, preconce:to surgido como rea
ção à crença de que as resoluções pa!·
lamentares, pelo ventilado debate e 
larga discussão de tantas correntes de 
opinião -e pelo livre exame dos pros 
~ dos contras; deveriam ser necessà
riamente as melhores. Poderia refe
rir-me à inconseqüência freqüênte em 
várias circunstâncias, de certas delibe
rações ao parlamento. Mas não o 
faço. Estamos apenas nos libertando 
cle uma fase que pecou. pelo excesso 
contrário. Estamos ainda sofrendo as 
conseqüências muito r-zcentes do des
prestígio do pàr)amento e, mais ain
da, da surpresa, do inesperado, do 
imprevisto de tóda a legislação es
tando ausente o parlamento, quando 
então, o segredo e o tabú de coisas 
indevassãnis constituem a regra na 

· fase prepara-tória da confecção das 
leis. 

Tenio, porém. que a tr.a:nsição do 
sistema de todo ._o poõP.r :êP presid-en
te ao outro. d"e todo ~ poder ao par
lamento, seja b:-usca demais, tentan
do uma adaptação que traz riscos ex
cessivos, aind::t que com· aquêle sabor 
de exp-;riênc1a para um certo prazo, 
come propôs em dois dos seus discur-
.sos o nobre De.I.Jutado Raul Pila. · 

Não s~i como conseguiriamos reali
zar o parlamentarismo, em .que have
na a ameaça de deis extremos: a au- .. 
sência. do prazo fixo para o govêrno 
tomando o prazo p~am-2nte dils.-

~ tado pela perma.nência exclusiva de 
' 'llil1 partido no poder, o partido da 
·maioria, o . partido inven-cível que, 
dono àas ·posições·chave e dos pás
ses de mágica conduzindo ainda as 
massas de eleitores, di.ficilm-:nte dei
xaria de ser o ps.rtido dominante; ou 
então, uma vez que o · parlamento 
conseguisse de fato realizar as sua.S 
fmições com a mais completa :i.."lde
peudência, sobr:viesse a instabilidade 
que tanto alarma os inimigos· decla
raçtos da parlam~tarismo. Desde que 

os partidos permanecessem no mais:. 
perfeito contato co:::n as flutuações. 
d~ opinião~ ou ao menos das suas eli
t~s. seria, na v~rdade. de temer-se 
aquela instabilidade, pela surpreen
dente impressionabillda.de e p-~la no
tável capacidade de comoção que pre- . 
sidem as nossas faculdades de deci
dir, sobretudo, de decidir em conjunto, . 
quando a nossa S€nsibilidade é fun
damente fe!'ida pelos atropelos, pelas .. 
paixões de um momento e pelo decisi
vo poder dos possuidores de maior 
agilidade intelectual. 

A transição que devemos tentar, na. 
grau de evolução política e de des
preparo que a.tingirnos, seria a do pre-. 
sidencialismo atemiado - percamos 
uma vez por tôdas. o preconceito de·. 
quer·zr dar realidade a um sistema 
perfeito e clássico. - Seria o sistema.. 
da responsabilidade dos governos, ar- . 
m:a.do o parlamento dos meios neces- . 
sãrios para consegui-lo, em -que hou
vesse os poder-'::s mais amplos de fis
calização e de censura. Um e.."'\:émplo~ .. 
alem da aprovação pelo parlamento 
da· nomeação dos ministros: - não .. 
haveria ne~essidaC.e de aprovação pela 
casa de qualqu-;r · pedido dE i!lforma.
ções formulado por qu~lquer repre
sentante. O encaminhamento do pe-.. 
ãido ao poder ccmpctente com as ga
rant.:.as de sua satisfação num tempo .. 
dado, seria automático. Se fôsse pos
sível resunir o sistema numa fórmu- : 
la, seria esta: dentro do reóime pre-~ 
sidencial, t-odo o poder ao parlamento •. 

. A fiscalização da crítica eficiente, e . 
o€Sta também responsável. o policia
znento constante de todos os atos do. 
govêrno. obr:gando-o a ser bem com
portado e a não Ultrapassar os .llmi
tes hgais. trariam os beneficios plel•. 
teados pelo parlamentarismo, aUXUían
à.o-nos a viver uma estruturação de.._ 
mccrática e não apenas a organiZá-l!s 
teoricamente. 

E' o dever que estamos tentando, 
cumprir: - encontrar a. estruturação 
demccr&tica que sir-va ao Brasil e res-. 
panda aos seus desejos. 

A rr.!inoria d-~r:lccrát1ca estj, ani.Ilu-. 
da de um espi:-ito C.e ccop3ração com~. 
r3.rame:-Ite se er.co:::n:.-a, aind3. entre 
os povos mais amadurecidos e mais 
à vontade no uso dos di!'eitos e de-: 
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-veres do sist-ema representativo, ten
do demonstrado a perfeita compreen
são do momento que estamos vivendo, 
na sua atuação· em que não existem 
intenções veladas n~m entrelinhas. 

Temos todos a intuição de. quanto 
devemos àignificar o parlamento, con
dição essencial de tôda a estruturação 
dem.ocrática. 

O póvo observa o seu parlamento. 
·-Os malefícios da sua ausência acaba
ram apenas de gravar-se na nossa 
evolução política. O povo mais do 
que observa. O povo espia o parla
mento. Não sei se com boa ou má 
vontade·. mas está espiando. DiSseram
~ e· repetiram-lhe, por Iarg0 tempo, 
que o parlamento era uma inutili
dade. 

Se claudicarmos, se falharmos a 
~repercussão dos nossos gestos se ~ul.;. 
tiplicará ao exsgêro, até atingir a 
sensibilidade popular. 

Se conseguirnios atingir um exato 
reajustamento político, teremos, com 
o prestigio do parlamento com a . ... . , 
eonsc1enc1.3. da sua necessidade, feito 
a democracia avançar. <Muito bem· 
muito bem. Palma..s > . ~ 

--o SR · PRESIDENTE - O Senhor 
Psul? Nogueira envia à Mesa o seguin
te discurso. para ser dado como lido: 
~r. Presldente: Preten-do prosseguir 

hOJe nas considerações que vinha fa
·zendo sôAbre a instituição no Brasil de 
um. autêntico regime de ccoperaç:ão · 
SOClal. 

Procw:el def~-lo, mostrando-o em 
-que se diferenc1a do de oposição social, . 
sua antítese. 

Tratei também de pôr em relê v o as 
~nseqüências de caráter genérico que 
ambos acal'l"etam na vida dos in-divi
dues e das coletivida.des, e especial
m~nte quanto à posse dos meios de 
existência e de ex'pansão dos bomen.s 
e à manutenção da paz. 

Cabe, contudo, Sr. Presidente. da-da 
a complexi-dade da matéria que ve!'l.ho 
v;rsando, deter-me a.inõa . na aprecja
çao de alguns de seus aspectos funda
mentais. 

:r 
Prelim1nannente devo insistir em 

.que tenho todo regime de Liberdade 

como assente em bases inamovíveis e 
st!.SCeptíveis de vigorar em qualquer 
agrem.ia<io humano. · 

A Libel'dade, como a podemos enten
der, resultará invariAvelmente, oa .in
teração dos fatos individuais e coleti
vos. da estruturação dos poderes o!'de-
ruulores. · 

Se realizada de forma a que na 
sociedade a ordenação das a tivi-c:tades 
d~ todos· se oper-e através da plena 
cooperação dos s-eus in-tegrantes. não 
sofrerão os homens o opróbio da opres
são. Sendo entretanto os m-embr<>s d<\. 
comunida-de classifi-cados em ordt-na
dores 'ims, e ordenados •. outros, sôrnen
te êstes sentirão os efeitos--da ...nega
ção da liberda:de. Vale dizer, do cer
ceamento da exp:t"P..ssão de sua vonta
de por um poder· estranho. 

E' indemonstrável que o contrár!o 
possa suceder: que os primeiros se 
sintam oprimidos pelo fato de orde
nar ou que os segundos se considuem 
livres · sem colabora.rem na ordenação 
comum. ---- --·- ... ___ . . --. 

E assim ~uced.e onde quê' .. que o 
homem venha a identificar uma co
letividade cõm um poder que ordene. 
Nela ninguém poderá ter por opress:vo 
o fato de não lhe ser dado fazer sem
pre o que pretenda, nem por liberdade 
senão o exercício da· sw:. vontade coin
cidente com a social. 

Tendo caráter imutável os fenô
menos das reali•dades objetivas, os ho
mens só po-derão procurar as melhores . 

· maneiras de adaptarem-se a êleS. · 
Nem há proceder de maneira dis

tinta . Diante dêles realizam continuas 
experiências visando a adaptação mais 
ef:cente, para a sua vida e desenvolvi-
mento. · 

A circunstância de não encontrar 
desde logo a melhor forma de amol
da:--se a essas realidades não o pode 
desalentar. Se é da natureza das coisas 
que a condição da liberdade social seja. 
a cooperação, diante dela não restará. 
ao homem outra alternativa que não 
a . de descobrir a melhor maneil'a. de 
cooperar coon os seus semelha.ntes para 
poder ser livre. 

Não a6han.do hoje o caminho da li
berdade nem poz: isso deiXará de co
nhecê-lo amanhã. E' nessa porfia que 
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·vive em nossos dia.s a maior parte da. 
humanidade. 

Não se pretenda encontl'a:r nas ci
vlllzaç.ões antigas, :.gnora:ntes dos tatos 
sociais, a consciência da Liberdade 
como existe entre os povos cultos da 
nossa era. Nem a Atenas de Pérí.cles, 
nem a República Romana a conhe
cera:rn.. 

As noções da Liberdade e da Opres
&ão tsis c o m o compreendidas hoje, 
sobretudo no Ocidente, surg.:ram no 
Mundo Moderno como resultado prin· 
cipalnlente da difeien~iaçáo da$ en.ti .. 
d:11des sociais. 

Na med1da em que as sacleda.des na .. 
elona:S alcançam estágios superiores 
de progresso, em que a densidaCle das 
'uns populações aumenta. melhor se 
definem em seu seio os núcleos orde~ 
nu.dores autônomos, vero3.1de·.:ra.s socie~ 
dadcs em miniatura a prosperarem 
h:s.rmonlosn.mente dentro do todo mais 
poderoso, o da coletiv1da.de nacional. 
N~sc qua-dro não é ainda possível 

tctcntlr!ca.r todos os tipos dêsses a.glo-. 
mcrndos que os homens integram e 
desintegram constante-:znente. 

Entre ~les, porém, grande número 
p~de ser estuoa.ào da mesma ma.neira. 
que se a.na.llzam no· campo fisic<l as 
moléculas ·e os seus átoiXLos, êstes e 
seus elcctrons. 

Até aqUi. em geral, sempre secon
~1derou preferentemente 'o Homem e 
a soe·eda.de (tida como uma coleti.vi
da.de nacional) e nã.o a.quêle nas suas 
reln.ç'Q"es com o conjunto elas parcelas 
desta. Mas já agora o nosso ·Mundo 
não pode ser devidamente interpre
t-3ào a não ser atendendo-se à essa 
multtplici<ia.de de relações. Ao passo 
que elas vão sendo detidamente estu
d!lldtts, da.r-nas~áo a chave dos :pro-
blcm!ls sociais, como o conhecimento 
<211 nttturcza permitiu a dedução da.S · 
&WLS leis 1mutãveis. 

Nll me>dida em que se possa espe:
alrtallodtlmente analisar os d:ierentes 
•lllomerll-dos humanos, melhor se de
t6rm1na.rAo a.s fo.:mas sociais do mundo 
de IUlln.nhã. e a.s fases que se sucederão 
uar" alcançar êsse ide3.l pert'eetivel 
quft ae define na expressão de um 
Mun4o de Liberda<1e. 

Em regra todo indi'riduo participa. 
4& Vldll de diversos agremisdos hu-

manos, possuido:::-es de autonomia. or
dena.dora. em q u e se man.testam 
vontades coleti:vas orio.oinais. 

De tal sone os fatos determinantes 
da Lil:>ero8td.e e da Opressão se vão re
velan:cio aos homens nos grupos fami
liares, nas associações de tôda a ordem, 
nas igrejas, nas coletivi-dades de tra~ 
balho, nas empresas, nas cooperativas, 
nas usinas, mesmo num naVio ou num 
hospital, nos quartéis, nos sindieatos, 
nos partidos politicos, nos clubes des
portivos, nos munieipios, nos grupoo 
de convivên::ia, na socie.à.aAe nacional, 
no Estado, • nas ligas internacionais e 
s.-:rAa também aqui n-esta augusta 
Assembléia ConstitUinte, órgão su
premo da. vonta-de coletiva do povo 
bl'asileir o. 

'l'anto que o individuo tenha o sufi
ciente desenvolvimento mental para · 
reconhecer o que hâ de in-dependência 
orden.adora em qualquer dês-ses g::-êm.ios, 
ou melho!', dessas sociedades, de<iu
zirâ fà.cilmente on-de, em cada qual 
dêles, residem as fontes da Liberdade 
e da Opressão. 

Pode-se a t: i r ma r que os homens 
emand.pa-dos, mànnente os que· Vivem 
entre populações mais co~ctas, nem 
integram o pe>der ol"denador de todos 
os núcleos a cuja v1da pertençam nem 
são sisteillàticamente exclttidos de t;o.. 
dos êle.s. , 

Ainda boje a ·grande maioria dos 
t!aba.lha.dores :.1.ão participa da tarefa 
ordenadora das suas atividades nos 
grupos , em q u e desenvolvem o seu 
labor . .Em compensação, cooperam efe
tivamente na ordenação da vi!Sa fa· 
n:ti.Liar e não raro colaboram sem re-
~:::rvas na nonnatza.ção das tarefas de 
~sociaçóes as mais diversas. All o seu 
estado e de opr~são; aqui, de u
bel'ldade. 

Em sentido in-verso, ta.ntas vê2es 
sucede que um indirlduo que part1cipa 
ào poder oroenador de u.ma coletivi
dade de trabalho viva. no entanto. em 
sua familia, c o :r:n o oprimido. :G:sse 
mesmo homem, também em outros 
grup()s de que necessà.riamente par
ticipe-. pode não cooperar na ordenação 
de suas atividades. E' oràenador no 
da sua profissão. ordenado nas demais. 

Sem dúvida é atra ~és dêsses con
trastes que os cidadãos veri!iea.m clara-



-332 

mente e sem maiores esforços onde 
o!'dena sem oprimir e onde ordena. 
oprimindo, enfim onde não possa se
não obedecer como rebelado ou con
fo!"mado. 

Ncs centros sociais evolvidos, a ab
soluta maioria dos indivíduos entra D.?
e."'Cistência de um ou mais gru.pos das 
duas grandes séries em que se clas
sificam as coletivi.ciades de base: a 
econômica e a civil; aquela constituida 
por toó.os ·os nú-cleos de trabalho -
produção e d.istr·bUição de meios de 
vida e de expansão dos homens - esta 
pelos agremia.clos em q_ue s2.o exercidas 
as demais ativi.da,des. 

A maior parte dos cidadãos está. ads
trita quer ao seu grupo de trabalho, 
quer ao familiar e as cogitações de 
profissão e família assumem propor
ções eqUivalentes. 

Vejamos o que ocorre nessas duas 
o!'Clens de 3gremíados em rela~ão aos 
xespectivos regimes ordenooores, c:n
~...ndo-nos aos fatos atinentes à or:. 
denação dos respectivos grupos. dentro 
da esfera· de sua autonomia interna. 

Para maior clareza de ex.-posição 
tomemos ~~a sccieda(le" como sinônimo 
de "nação". denominando n ú c 1 e o, 
grupo ou c o 1 e t i v i d a d e, todos os 
agrem.ia.dos, ind.:stintamente. · 

II 

Observemos primeiro o que ~uceàe 
na ordenação dos grupos famili9.1 es, 
coletividades simples entre as aue são 
SUSCeptíveis de análise como entiõaclP.S 
autônomas. · 

Desde logo veremos na no:.-maltr.a.;:ão 
da própria vida do casal, que seg .mdo 
se processe na coopez-ação ou na opc:-
sição de vontades, assim será · =~. c~ms
ciência da Liberdade ou da Op!'e..-..:.ã.o 
dos cônjuges. 

A · lei por certo intervem na t.~L>Lls
t!tuição do grupo e díi.a normas !'l o'"l
servar na vida conjugal. Identica.me!'l
te outros poderes sociais. qual o r~li
gioso, pOl exemplo, nele podem em 
certas circunstâncias interferir ~o 
sentido de estabelecer regras ps.ra. a 
eeonomia interna do matrim'3nio. 

Mas. apesar disso é sempre .:na1or 
a ordenação que · os próprios cônj!Jges 
promovem pa.l'a. as suas atividades, de-

terminada em função da.s necessidades. 
àa eXistência coletiva, e dos atos que: 
ambos praticam em comum. na de-
-pendência um. do outro. . 

Ora. bem. Parece de evidêncià que-· 
essa normalização só se :pode efetua:
de duas maneiras: por acôrdo ou por
im:posi~ão de vontade. 

E' claro que, nesse caso. nem tôda. 
a ordenação se pxocessará invariâ.vel
mente seja pelo acõrdo de vontades~ 
seja pela imposição de um dos cón
juges. Por vezes prévalece:rã a =le um. 
qtlando não a do outro. 

Sem embargo. o regime ordenaaor
será ai de Liberdade sempre .:J.Ue as. 
formas fundamentais da vida roaz.r:.-· 
monial se regulem de maneira que am
bos cooperem na elaboração da von-· 
tade que deve prevalecer pelo r~t
proco respeito, como·--va.JD.r.es humanos; 
moralmente equivalentes. ----

Pouco importa que a ordenação o;a 
emane de um, ora de outro. O essen
cial é o fato da solidariedade moral. 
que os una. 

Ela propicia a concordância de v-nn
tades, a "fUEãO de almas" que acaba 
por ~Zír a aceita~ão das no!'mas. 
julgadas riiãis-convenientes à vida Cf)ü

jugal . Num grupo genéticó que .J-rde!l.e- - . 
a sua eXistência de tal forma, não tlá.. 
opressão pos~ível. 

O certo é que por tõda a part-e sãe> 
fàcilmente identificãveis os casais em 
que, tanto a mulher como o homem. 
desconhecem em suas r~lações o jugo 
da tirania de um sôbre o outro. r-.iranis. 
que caracteriza o regi.me · de opo~1çã.o 
social. 

Neste. a vida em comum seria or
denada pela vontade imica de illll dos. 

. cônjuges que anularia a do outro 
.Nele os dois seres apenas vivertam 

juntos." mas um na Lil:)erdadé e ·Jutro 
na Opressão. 

Não me cabe historiar a evol1lç3.o 
dos grupos famillares. Está na .::•lns
ciência de todos os seres civiliza.ctos. 
qu~ ela é a afirmação ·cada vez maior 
dos po~tulados da cooperação soctal. 

Não me compe~e por· outro lado es
miuçar o que vai nas deturpações dos 
principies ordena.dores dêsses ntídeo-,. 
Não obstante. as nações ocidenta4S tAm 
procurado. (;leu: todas as meios tvi&a: 
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os desvios dissolventes, ~segurando 
em seu seio a vigência dos postulaaos 
libertadores. 

Compare-:se o desenvolvimento dos 
grupos familiares em perfeita· inte-

• graçã.o social, com o daquêles em que 
sobrevive a ordenação opressora. e se 
ter& a medida. do que vale o progres-
so em liberdade. . 

Diante dos resultados dêsse con-· 
fronto poder-se-á afirmar. por exem

. plo. que a emancipação da mulher se 
efetivou em detrimento da do hem em? 

A determinação em comum da es
fera de autonomia de cada qual no 
grupo. não permite que ambos exer
çam com a maior desenvoltura as 
suas atividades particulares? 

A dignificação de um pelo outro 
não leva à dignificação do grupo? 

Afrouxaram-se. porventura, os Ví.."l

culos da solidariedade social mercê ds 
implantação do sistema que promo
ve a perfeita e co~ciente cooperação 
de ambos em pról da existência do 
grupo? 

Se solidariedade é o apreço do seu 
semelhante tanto quanto a si mesmo, 
esté na famllia baseada nêsse recí
proco apreço a maior esco.la moral 
que se criou. . 
~ no seu recesso que os indivíduos 

melhor do que em qualquer outro 
meio social, se acharão em condições 
de aprender o QUe vale tanto para 
si como para seus semelhantes a co
operação social. 

No próprio contato dos sexos cada 
-um pode medir · tôda a grandeza da 
solidariedade como tôda a mLc;éria da 

• sua carência. A sua efetivação sem 
concordância de vontades é satisfaçáo 
grosseira de necessidades materiais em 
que uma. das partes ou ambas se 
degrada.m. Na solidariedade dos afe
tos êsse mesmo contato é para todos 
os homens e mulheres um ato de 
sublilnaçso moral. 

De um lado tôda a nobreza da vida 
em comum e na conjunção das von
tades; de outro. a vileza da partilha 
da existência na opressão ou na im
posição da opressão. 

Essas observações são vâlidas para 
o que diz respeito à prole, desde o 

momento em que adquire noções roais 
gerais, determinantes da ordenação 
familiar. · 

Existe nêsses grupos ·:._ verdadeiras 
micro-sociedades - uma ordenação 
difusa e outra forw..al. A primeira 
difine-se como o "espírito de família", 
peculiar a cada família; a segunda, 
é a que fixa regras de vida, quase · 
sempre originaiS em cada wna dessas 
pequenas coletividades. 

A ordenação difusa se estabelece in
dependente de qualquer pcder orde
nad.or A segunda, ao contrário. tem 
de ser constantemente formalizada. o 
que pressupõe a existência dêsse po
der. Ela se refere a fatos materiais e 
morais que vão, desde o estabeleci
moto de certas normas a serem obser
vadas pelo trato diál"io, até à. distri
bttição dos meios de vida e de expan
são da Personalidade dos componen
tes do grupo. 

Dada a extensão da família. essa 
regulamentaçãó pode ser estabelecida 
em parte ou no todo por UI!l dos seus 
membros, ou. ainda. por mais de um7 
atribuída a cada qual uma esfera de 
ação ordenador.a, sem que isso únpli
que a vigênc!a de um regime opres-
sivo. , 

A regra nas famílias é a da divisão 
dessas tarefas entre . os cônjuges. O 
home:n tem a seu cargo determinados 
setores. a mulher outros. 

O essencial - para que impere a 
Liberdade - será que no exercício 
daquelas funções não haja imposição 
arbitrária de vontades. mas coopera
cão e colaboração de tôdos. relat:va
Ínente às normas a que tôdos se sub
metam. 

o filho possuidor de razão . amadu
recida e cujas opiniões encontrem con
sideração junto aos pais. na detenoi
nação das decisões dêstes., não se 
sentirá oprimido pelo fato de acatã
:tas. 

Os pais que não o admitem fazem de 
seus filhos, na família. seres oprimidos 
e conse.qüentemente ou rebelados ou 
abúlicos. 

Ainda sob dois aspectos é interes
sante atentar nos efeitos da. vigên
cia dos sistemas de cooperação e de 
oposição social nesses micro-mundo~ 
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que são as famílias: o at:!nente ao 
regime econômico e o relativo ao co
nhecimento. 

Quanto ao primeiro, impõe-se a 
pergunta inicial: o regime econjmico, 
pelo fato de ·ser capitalista, não vi
cia a integração social na família r 

Se o regime patrimonial determi
nar diferenciações de poder na or
denacão da vida do grupo, evidente- · 
mente não se firmará a normaliZa
ção da vida comum, fundada na so
lidariedade humana, condiçri.o de tôdo 
estado de Liberdade. 

Tal, porém., não sucede geralm.t:nte 
nos meios evoluídos. 

E, se falhas existem, nesse parti
cular, por exemplo nas legislações de
mocráticas, não é menos exato que 
o espírito das leis e os costumes ten
dem a corrigi-las. 

Mesmo a instituição de separaç§.o 
de bens não implica sempre mxm aces
so desigual às fontes de vida e aos 
meios de expansão dos indi ,.-ictuos no 
grupo. Pode haver um patr~mônio 
comum a ser ordenado em comum. 

Até a parte dos bens !cm:l~lm~ntt: 
separada, se perfeita a integração so
cial no matrilnônio, acaba de fato 
por ser utilizada e ordenada confor
me a vontade· geral do grupo. 

Isso não significa que na prátic3. 
da vida familiar em países I!lais adi
a:atados, muitas vêzes os fatos eco
nômicos não .sejam a causa da su
bordinação de um cõnjuge a s)Utro 
ou dos filhos âos pais. 

Inegãvel é. todavia, que a 01 d~nação 
democrática, bem como os usos e cos
tUI!les das socieds•des, colocadas sob a 
sua, égid-e, svo!ue:tn ràpidam~nte no 
sentido ·de i.Inpedir a opressão deri
vada dêsses fatos. E para isso con
correm as medidas sociais que equi
p2.!"am a mulher ao homem, prC'\Ia-

. lentemente na plena igualcade de ct!
reitos ao trabalho P, em todos os ra
mos das atividades econ.õmicas. 

Do sistema imperante 11á · Ulll sé
culo a evolução libertaC.oM tem sido 
enorme. E mais se acentua, mesmo 
na vigência do regime c~pitalis~a .. 

Quanto à igualdade de conneci
m.e:J.tos, requisito fundamental ao re
gime de cooperação social - pode ser 
efetiva nos grupos familiare-~ ? 

. •. 

Em sua formação, não preponde
ran•do êss~ fator, quase sempre na 
consi-deração dos cônjuges, terão am
bos, igual capacida-de para elaborar 
ordenações que dependem ao conhe
cimento especifico de certas idéias e 
fatos? 

A resposta seria evidentemente ne
gativa se fôsse condição da integra
ção social e igualdade do nivel de cul
tura. Mas tal ·não sucede. Para que 
vigore o regime de Liberdade, o que 
se demanda é apenas que na cons
tituição do grupo, todos possuam os 
conhecimentos mais gerais dos .fato·s 
dr•. vida coletiva e que lhes s·ejam da
das iguais possibilidades para s<J.ber 
a s deterritinant es da elaboração da 
vontade geral. O relevante é que pos
sam colaborar nessa diretriz. 

Nas socieda-des modernas aq~eles 
fatos são, "grosso modo", do domínio 
de todos os individues conscJentes, ho
mens, mulheres e filhos capazes -de -
entendimento. 

As diferenças de saber podem ser 
grandes, a capacidade de compreensão 
todavia, tende a igualar-se. 

A ordenação na integração deve re
sultar da leal contribuição dos conhe
cimentos àe todos para a deliberação 
comu..-rn. --

E' precisamenfê-.-quando - ela_ não 
existe ou é falseada a verdade quanto· 
aos fatos que devam determinar a 
elaboração da vontade comum, que 
desaparece a cooperação e começa a 
impor-se a VQnta·de d<Js que sabem 
sõbre a dos que não sabem. 

Já deixa então de haver o vinculo 
-moral que lastreia o esta-do de liber
dade no grupo. 

P2.tentea·da essa carência de ·sclida
r!edade, é a rebe!:dia dos ludibriad<Js 
que explode legítima e irrepriroivel
mente . 

O n'lesmo não ocorre se realmente. 
o desnível, na capacidade de acesso ao 
conhecimento dos fatos familiares, fôr 
d~ tal mo·do que torne impossível a 
vida em ccmum no grup<> sem a subo:-
d.inação de um côjuge ao óutro, no 
si&tema <>·rdena-dor das relações de 
ambos. 

Nessa hipótese não há vida familiar 
livre: a desintegração do grupo será 
o remédio ·para que não subsistam 
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as humUhações e a incompreensão que 
eliminam as possibilidades da exü;tên
cu~ em comum dentro da soli-darie
dade. 

A degradação dos cônjuges se reve
la, nesse caso, tanto para o que tenha 
de subordinar o outro à discriçã-o da 
sua ·vontade, como para o que haja 
de suportá-la sem esperança de li-. 
bertação. 

III 

Outra série de grupos . . em que se 
consoli-da vigorosamente o regime da 
Liberdade é a das associações civis de 
todo gênero. 

Nelas o poder ordena dor emana 
da soberani~ a.a.s assembléis.s gerais 
n1anüestada quase semprt; na ampla 
coúperação dos elementos que as com
põem. o ·ex~cutivo, por sua vez, é de
tericio a delegados seus cujas manda
tos podem ser em qualquer tempo re
vogados. 

Incõntá;t.~eis são, no mundo ociden
tal, as agremiações dêsse g~nero, be
ne:ficiente, literárias, art:isticas, cien
tíficas, recreativas, etc. 

Seria supérfluo intentar a apolo
gia da sua obra ci-vilizadora no pas
s~do e no presente. O importante é 
que demonstram à saciedade a que. 
significa nos núcleos sociais o govêr
no d~ todos e pa.ra todos. 
· Os que se d-erem ao trabalho de exa

minar os empreend.im.entos dessas as
sociações, verão a _ que grau ~e prrmor 
nas formas da vida coletiva coáuz a 
ordenação das atividades comuns 
quando os homens se reunem para 
colaborar juntos, limitando a um tem
po as expansões indivídu~is em be
neficios de um. objetivo social. 

Apesar de comprovada a eficiên:i a 
dêsses tipos de coletivid.aC.es, subsist~m 
agremiações civis amparadas jurídica
cente, nas q1.:ais a estruturação or
denadora obriga a vigência de oposi-• ção social. 

.t-relas não raro coexistem categorias 
de associados compostas segundo cri
térios exclusivistas, inspirados por fa
tores econôm!cos, ou desígnios d~ do
mínio. 

Seus poderes normativos são assim 
nitidamente de feito opressor, consti
tuídos por individuas privilegiados que 

fazem valer a sua vontade em detri
mento da geral. 

O mal que advém da existência dês
ses grupos é que êles propiciam o de
senvolvimento do conformismo entre 
os seus participantes, que se sujeitam 
a um trato desigual naquelas mesrhas 
atividades em que o progresso soctal já 
criou formas definitivas de convivência, 
na dignidade e na liberdade. Nem é 
por outro motivo que se tem buscado 
cr..rrigir êsses des·vios do sistema pre
dominante nas coletividades civis. 

Aliás, mssmo sem a interferência 
estatal nesse campo, a tendência dos 
espíritos se encaminha no rumo da. 
abolição dessas anomalias, principal
mente quando factível o cotejo da vi
da dessas instituições com as oue se 
organizam sob o signo da plena co
operação social. 

E' de interêsse vérificar qu~ de 
qualquer coro..fronto entre tais insti
tuições resulta: 

a) as realizações socialmente úteis 
das .a:;sociações estruturadas na con
fo::-midade das regras que propiciam a 
oposição social, fcram obra sobretudo 
dt:. valores patrimoniais; enquanto as 
efetivadas pelas agremiações que Vivem 
no regime de Liberdade - superando 
muit&s vêzes as primeiras - assen-. 
tam a sua energia empreendedora es
sencialmente no valor dos esforços hu
manos; 

b) aquelas tendem à inércia no que 
ccnceme o terreno ino\•ador; estas à 
exuberância criadora; marasmo da 
v:ida social ali; vigor da existência 
coletiva aqui; e 

c) finalmente, é indisfarçivel tanto 
o constranr.-imento moral da Persona
lidade p2lo cerceio da s,..:.a expressão 
nas primeiras; quanto o desenvolvi
mento da consciência da Personali
dade nas segundas; que a desigual
dade humilhante no cômputo dos va
lores humanos quebrante os ljames 
de solidar!edade na ação coletiva ali; 
do mesmo modo que a igualàade e 
dignidade no trato rec:íproco do3 asso
ciados fortalece aqui . a vida e desi:!n
volvimento da própria sociedade. 

São campos de observação êsses de 
incon1parável valia. para a minha tese, 
porque acessíveis à intuição comum. 

/ 
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Insisto em que na verdade. está ao 
alcance de todos constatar por ~xpe
riência própria na ordem ctVil seja 
no seio dos grupos familiares. cu seja 
no . das coletividades que porventura 
<:omponham o abismo· existen·te en
tre as que são estruturadas 's Ta a 
opOsição ·social e as que se o'"t];~!l!
zam para a Liberdade. 
· Quem quer que se abalance a me
dit~r l"ôl:lre a assunto. verá conHJ é 
fácil trilhar em qualquer circunstân
cia o caminho que conduz invariàvel
ment~ à pa7. social. que é para a m~do
ria dos homens . um ideal edificante. 
No ncs.c::o T'l':'l ís. na ordem ciVil, a ten
dência jurídica e extra jurídica no to
cante à estruturação dos poderes or
dena dores . é a de afiançar o Regime 
d"' Liberdade. .Apesar disso. porém, 
ainda estamos longe de ver-lhe aboli
c:...S tôdas as fontes de ouressão. So
b-:jam coletividades nas ·quais a in
compreensão ou o egoísmo dos indiví
duos obstaculiza as mais belas expres_ 
sões da cooperação social. 

Entre as causas dessa procatinação 
no êrro. no imoralismo do predomínio 
do homem sõbre o seu semelhante, 3. 

maior é a falta C.e educação para a. 
solidariedade ·social. ·sem a q.lal nãc 
:pode haver Regime de Liherc'lade. 

Nessàs séries de coletividades 
quando se foram estendendo os 'Jene
fícios do regime de cooperação so
cial cessaram pràti.camente, como não 
podia deixar de suceder, as chamadas 
lutas civis. 

A tal ponto se co~solido11 a paz en1. 
t antos dês~es s~:.>tor~s. que os povús 
parecetn esquecidos ias t'efregas ha
vidss para a conquista das liberdades. 

Hoje o terreno onde se des~nca
deiam as pelejas que a})aixonam os 
homens é outro: aque>le em qt!e ~ tuam 
as coletividades econêmicas de pro
dução e de distribuição dos .meios de 
vida e de expansão dos homens. Cer
tamente será nêle que a interpreta
ção do fenômeno da Liberdade, como 
a venho fazendo. poãe · 3UScitar 
maiores discrepâncias. 

Não escaparei a êsses efeitos con
quanto me adstrinja aos fatos da or
dem natural das coisas. que o~ i.ndi
'Viduos não terão P,OOer para alterar. 

Se os organismos ordenadores das 
sociedades econômicas forem estrutu
rados de forma a preservarem :t co
operação social, nêles vigorará a 11-
b~rdade . Se, s.o inverso, imperar nêle~ 
a onosição social, sejam qua:is forem 
as snas causas. os crdenadcres goza
rão -seus urhrilegiadcs ~nefícios em. 
dPtrimer.to" dos ordenados: 
· Os homens não podem desempenhar 

atividades econômicas fora da sacie• 
dade. Associam-se de uma forma ou 
de outra para trabalha!', não podendo 
iludir as conseqüência~ das le~s so
ciais. O produtor isolad0. como o in
dividuo solitário. -po:le ser tido apenas 
ccmo motivo inspirador de obras de 
ficção . Os Robinsons não passam de 
entes imaginários. ~ 

Na categoria das coleti't'idades f"CO
nômicas. quero insistir - a Liberdade 
e a Opres~ão se re,•e!:nn como em 
quaisquer outr:ts. 
· Mas, uma coisa é essa l'ealldade Ú'
retorQuível e outra. distinta, a das 
conseqüências de tôda ordenação ns. 
eficiência do trabalho. Ó que se po
derá discujir é o magno problema do 
reajustamento <ra.-·--o:rganizacã.o . .social 
no propósito de fazer coincidir a li
berdade com a maior produtividade 
possível nos gru,Pos de trabalho . 

Se não podem os hom·ens mudar 
a naturez~t das coisas. resta-lh~s o fn-,~ 
perativo de promover a melhor ma
n €ira de a elas se adaptarem. 

Não me furtarei de encarar êsse as
p ecto da questão. antecinando-m·e em 
responder ·às obiecões dos que divi
sem incompatibilidade insanável en
tre · a ·vi~ência da liberdade e a da. 
~~ior eficiência nas atividades econô
micas. 

Setia utó'oieo admitir a possibilida
de da imediata adaptação de todos os 
gnroos de trabalho à estrutUl'ação 
pela qual venham a abolir-se tôdas as 
causas de opressões subsistentes na. 
atualida.àe. · 

Longe de mim negar que essa. adap
t2cão ·está na dependência de inv~n
ções e expe:iências. algumas em cur
so. outras nem ainda esboçadas. 
' o que. porém. tenrunantem-ente me 

recuso a aceite-r é que os seres huma
n.os não tenham capacidade para le
vá-las a têrmo, envidando meios de fa-



337 

z~ que diante da mesma ordenação, 
<!omc::dam a llberda.de e a eficiêncla. 

Náo qu-eiram ver os eternos m.iso
nelsr,as Intenções subversivas ou ooul
tas na mmha interpretação dos !atos 
econóilllcos. 

Nisso ·perderão o seu tempo. Bem 
se compreende o sentido das minhas 
ponderações: mesmo as reformas ne
cessarias a vigêncl.a da liberdade só 
realmente serão libertadoras se ema
narem de ài<:tames àa consciên~ia co
letiva . .Isto e, se socialmem .. e queridas. 

.Estou convencido de que as incom
prec;;nsões e res1stêu~as não me Vl
ráo Cios s~tores de que trato, mas da
qu.eles ~m que se agrupam o.s d.e:fen
sol·es dos chamados "interêsses cria
dos" e os doutrmarios fanatiza<l.os de 
mllltiplos matlZes. 

Ons e outros, não me an-edarão do 
te:rren·o ngorosamente obJetivo em que 
s1tue1 a :::.naus e a.a matéria. E ru. não 
havera como fugix aos im-perativos àas 
realldad.~s sociaiS . Só êstes decidirão 
em últlma mstancia. 

A delicadeza do assunto exige o es
clarecrmento de mais uma preliminar. 

Sempre que me r e-fenr à integração 
dos traoalhadores no pode:r ordenador 
de suas atividade::; profissionais, te-la
ei como conclicionada à capacldade 
que tenham de conhecer os faUls mais 
gerais relativos àqueles poderes. Aliás, 
ésse requisito foi deixado expresso na. 
definição que dei ao Regime d.e Liber
dade, e sôbre o qual já me estendi 
longamente. ,. 

v 
No campo econômico, há de posi

tivo que,. na maioria dos paises, e:s 
pr~cípios dominantes na. estrutura
ção dos poderes ordenadores aos 
grupo3 de trabalho são de caráter 
opressor. 

Quase sem:pre a formação daquê
les poder_t:s obedece a critérios q,ue 
·se originam na ·posse da riqueza. 
acumul.1.da. Em função dêsse fato, os 
indivíduos que a . detêm é que orde
nam, em r.egra, as atividades dos 
grupos constituídos para a realização 
da produção e da distribuição de 
meios de vida e de expansão dos ho
mens. 

E '. em outras palavTas, o capital e 
náo os valores humanos, e não o 
computo dos que a~cermma prmci
palmente a !ormaçáo dos poderes or
dtnaaores das a~:.ivlàades. .Na ver
d.ade, _em conseqüénc1a dêsse crlténu. 
p.:~.ra que uns possam exercer as :mas·· 
!unções nesse.s núcleos em estado de 
llneraade, a granae: massa aos sala
riados suporta a opressão. 

Não pretendo que em si o capital 
seja um instrumento de negação de 
Liberdade. .E:le o e quando mst.tui a 
opos1çao soc1al ou qu<lndo, pelo .::ato 
d.e uns o possuirem e outros não, a 
vontade daquêles deva imperar- se111 
remeaios sobre a destts. Mesmo o 
Capital, meio de produção, pode não 
ser opressivo. 

Suponhamos uma coope:ativa em 
que cada um ponha a serviço da cole
ti vida de uma parcela de pa t:imõnios 
sem que isso altere a igualdade dos 
cooperados na .participação do poder 
o:de:nador àa.s atividades de cada um 
no grupo. A posse daqueles bens im
pedirá aí a vigência do regime de 
Liberdade? Claro que não. 

Em sentido inverso, nama comuni
daáe de trabalho em que a posse dos 
me1os de produção não influa na ta
refa ordenadora, só por êsse fato ·es
taria então assegurado o império do 
Regime d-e Liberdade? 

A resposta tem de ser negativa, pois 
a estrutua dêsse grupo pode ser con
cebida de forma a permitir, em conse~ 
qtiência de outros !atores, o predÓmi· 
nio da Yontade de uns sõb:·e a de 
muitos ou de um sôbre a dos demais 
membros da coletividade. A ordenação 
pode ser ela. borada sem cc!'poração de 
nenhuma espécie. Néla. dominara fa. 
talmen~ o elemento opressivo. 

Quando se diz pois que o capitall.s
mo privado constitui um sistema. 
opressor têm-se em vista o fato in .. 
discutivel de que êle está quase sem
pre nos fundamentos da estrutura da· 
oposição social, predominante na di-
reção das emprêsas econômicas e 
nas atividades do patriotismo em 
ge:al. 

Ao se afirmar que o socialismo é 
libertador, considera-se pela. sua na
tureza êle tende a estabelecer nos 
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grupos de trabalho o regime da coope
raç~o social. 

A simples substituição do patrão
estado ::llio altera os dados do proble
ma a não ser no sentit.lo de achar -se 
mais no espírito dêste, do que no da
quêle, abolir as fontes de opressão so
cial. ,Isto é, as que permitem o imo
r~lism.o do domini·o do homem oelv 
hores~. através do poder econômico, 
seja o de núcleos particulares, seja o 
da facção política monopolizadora do 
Estado . 

Como r.z c.rd~rn civil dos países oci· 
dentais n:=m tudo é liberdade, tambéi;n 
na s1.:a ci-dem econômica nem tudo é 
opressrro . O Regime de Liberdade nê
les prevalece em diversas séries de 
colet:vidade de trabalho e, em magna 
parte, nas associações profissionais. 

Em m:uitas, ai!lda quando extensas 
e complExas, sobrelevam-se organis
mos ordenadores constituídos de tal 
forma que assegu:-am, sem· nenhum 
pr.ejuizo para a eficiência do traba
lho, a constância da libe::-dade. 

Estãc, nesse caso, têdas a.s inümer~s 
modalidades de cooperativas em que 
a ordenação das atividades é estabe
lec:da à base da unidade humana dos 
trabalhadores, ou dos resultados das 

' ati~i.da~es .individuais nelas desapa
~ecH:..o o pa trena to os homemens exel·
cem tanto as suas atividades funcio· 
nais como crãenadoras. 

Na maior dignidade, cads. um, tra
balhan::io para todc.s. trabalha para si 
N omaliza as suas próprias ações co
In o cs demais cooperados, na vigência 
de um r€gime de solidariedade inte
g:::-a!. 

As prãticas coo:pe:-ativas nos setores 
agrioolas, comerciais e outros são dia 
a dia mais generalizadas, coincidin
do por tõda a parte os seus benéfico~ 
efeitos. 

Essas dEmonstraçE·es valem como 
Vigoroso alento pa:-a os que conside
ram com sadio otimismo a possibili
dade do maior progresso humano, al
c~.nçado na compreensão do verds.dei
ro val~r em que ··se devem ter os atri
butos da Personalida"e Huma:1a . 

Defrontam-se em idênticas condições 
as atividades das ch&.madas profissões 
liberais. 

Na medida em que a técnica pro
Gride e em que os fatos da existên
ciz coletiva se complicam, êsses pro
fissionais, médicos, advogados. enge
nheiros e tantos outro3 trabalhadores, 
são chamaC.cs a operar em equipes. 

A especialização d::~.s funções os obri
ga á formação de coletividades técni
cas, nas qu:1is nüo pode h:1ver lugar 
~enão para a ordenação na libe~d~de. 
Ou melhor, se se qui~er: nesse gênero 
de equipes não coe:<istem a opressão 
e a eficiência. 

E' sobret-udo nas grandes realiza
ções industti~is, comerciais e agríco
las,' cujos prop:det~rios não partici
p~.m da vida das emprêsas, mantendo 
sLTD.ples contato com os salariados atra
vés de agent~s administrativos, que· ô 
Capital melllor se evidência co::no fator 
realmente opressivo. 

E' aí, em tôrno dos problemas da 
distribuição dos frutos do trabalho -
salário e lucros, - que se patenteia 
a oposição social. Nessas 'coletividades, 
quando exclnsivar.1ente o capital de
tP.lmina a fo::trtação .do __ organismo or
denador, constitui nêle uni poder opos
to à consciência coletiva da comuni
cade dos trabal."ladores. 

A luta entre ambos é permanente. 
E não poderia ser de outra forma.. 

Os acõrdos entre as parets são ents.o 
efêmeros, artificbis, pela simples ra
zão de que estará na natureza das 
coisas, como é elementar reconhecer, 
que o poder capitalista vise ao paga
mento de ménores salãrios para obten
ção dos maiores lucros, e que o gxupo 
de sal~riados aspire para si à maior 
parcela dos frutos do trabalho comum; 
ou seja, a cor...stante melhoria das con
dições de sua expansão. 

Quando as barreiras entre os dois 
grupos são intransponíveis; a ordena
ção distributiva em tôdas as circuns
tb.ncias é para o grupo, que não tem 
sequer conhecimento dos fatos que a. 
determina. absolutamente opressiva. 

Cada dia com maior vigor se afir
ma essa consciência., dado o ·conhe
cimento que os trabalhadores hoje 
possuem no que toca à pr6nria situa
ção social. Sabem que se fõsse outra. 
a formação do organismo ordenador da 
emprêsa obteriam maior acesso aos 
frutos do trabalho comum. aos resul-
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tados dos esforçor. de cada qual e de 
todos .. 

Não é menos viva a consciência da 
realidade que se alteia por tôda a 
parte no terreno dêsses fa~os além 
dos limites estritos dos grupos de 
trabalho. 

Não se discute a existência de ca
pitais r.ão crdenadores. isto é, que 
cc:J.Stituem tão sõmente meios de ex
pansão incli\id~.l. por não interferi
rem diretamente na ord-:-nação das 
atividades coletiv2..s. nem servirem de 
instrume:.:to à impoziçã.o de vo::1tades. 

As questões de s~ber como cada um 
poss<l. cüspor do fruto do seu trabalho 
não estão na esfera de ordenação dos 
grul)os econôrr.icos. E' neste setor que 
o homem adqUire êsses. meios, mas 
é ícra d~le que geralmente os uti
liza. 

No entanto, devido à entrosagem 
dos. àiferentes grupos .sociais, não há 
contestar a influência que a aquisição 
daqueles meios nas coletividades de 
t:l:abalho possa ter, por · exemplo, na 
normalização clos grupos ciVis. 

Já vimos que os sistemas ordena
dores ai ~'igentes em grande parte con
seguem impedir que os f a teres eco
nômicos. sirvam à opressão.· Em inú
meros dêsses grupos a normaliz<:.ção 
das atividades é, como há pouco re
feri. processada por poderes que ex
primem a vcntade geral da coleti
vidade, tendo em vista a solidarie
dade mora.l entre os seus componentes. 

Não é, porém, menos certo que a 
opressão que em outros núcleos ainda 
perdur.a, é principalm~nte derivada 
das desigualdades econômicas nasci
das nas coletividades de trabalho como 
conseqüência do sistema de oposiçd.o 

. 1 S0Cl3._. 
Naturalmente, eliminada a prepon

derância do capital opressor privado 
nos poderes ordenndo~es da econonúa 
- produçg,o e distribuição- em tôda 
a ordem civil estaria, de si, solucio
nada a questão. Nessa hi'oótese os 
meios materiais não serviriâm senfÕ 
para a . expansão inàividual, coleti
vamente ordenada segtündo a · vontade 
geral manifestada na integração so
cial. 

A solução do problema reside assim 
de tôda evidência no campo da or-

denação dos grupos de trabalho nos 
quais nascem as fontes de opressão que 
na vida civil ,ainda sejam determi
nadas pelos fa teres econômicos. 

E. indisfarçável que a opressão den
tro dos grupos de t.rabalho percute 
n<. seio dos mais variados setores 
da Sociedaàe, produzi:ldo e alimentan
do nêles a oposição social, fo:o penna
nen.te de rebeldias. 

Não se subestime a importância 
dêsse fato no desencad~ar das lutas 
que ora aba!~m o l\1:undo. 

Fr::mcamente, não se lhes pode ol
\idar o caráter libcrts.dor que assu
mem por tôda parte . 

Nem tão pouco se poderá duvidar 
que estimulam vigoros~menta a ação 
dos homens ama~tes da paz na por
fia dos maios capazes de fazer coin
cidir a cooperação e a eficiência nas 
coletividades de trabalho. . 

Sem elas debalde se busca...---ã, em de
finitivo, a paz social. 

VI 

Ciclópica a tarefa que toc3. aos ho· 
mens pa::-a pôr em vigor nos grupos 
de trabalho. os postulados do regime 
de liberdade social .. De que assim é 
dão idéia exata os esfor~tJS em as 
experiências que nesse sentido se efe· 
tivam no mundo contemporáneo. 
Al~ma.s chegaram a bom têrnio, 

como outras prcduzir2..m resultados 
negativos. 

No estado atual do proble::\a, pelo 
menos nos .;:hamadcs países carlitalis
tas, ·não se pode peru:ar em resol'Vê-lo 
de chofre. 

Das mais vigorosas é. sem dúvida, a. 
' aspiraç~.o das massas de realizar essa 
cononi~ta Pmancipadora. N§.o menos 
poderosos são os obstáculos que ainda 
as de têm nesse rumo. 

E:;:aminando-as de perto veremos 
que são. de duas categorias: atinentes 
à ordenação geral, ou à norma.lizJ.ção 
técnica. Convirá considerá-las por 
separado. 

Na pri.meira enquadram-se s.s ques
tões relativas à regulamentadb do 
t~ato social nas coletividades de tra
baLlto e as que respeitam à distribui
ção das remunerações e lucros. 

Na segunda. as atividades sdminis
trativas e as propriamente técnicas. 
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Para oreenar a primeira ~ategoria. 
melhor dito. para integrar os podereG 
que as ordenem, a condição é a mes
ma que se reclama para a vigência 
do regime de liberdade em qualquer 
grupo humano: a capacidade. mínima 
de conhecer os fatos malS gerais da 
vida coletiva. 

·Aqui temos a contra-partida do que 
·ocorre com o poder de cpressã.o, r~d
quirido nas séries econômicas e posto 
em ação nas séries civis, fato de que 
aliá-s há pouco me ocupei. E"/ na or
dem civil que os homens gan....'lam 
êsses conhecimentos condicionadores 
da sua capacidade de integração no 
poder ordenador dos grupos de tra
balho. 

Trata-se, em outros têrmos. do pro
blema fundamental de tôda socieda
de: o da educação popular. E' na -pro
porção ·do progresso desta que se avo
luma o número de cidadãos aptos }Jara 
o exercício das funções ordenadorP.s 
gerais, nos grupos de trabalho. 

Seja na Rússia, nos Estados Unidos, 
ou no Brasil, a situação não se al
tera. Sem tais conhecimentos mini
mos não hâ participação possível ·nos 
poderes crdenadores. Sempre que os 
ir.~.dividuos os possuam, pode-rá pro\:e
der-se normalmente. 

. O que se pode assev-erar e que nem 
tôda a massa trabalhadora está atmü
mente habilitada por tôda a parte e 
em todos os setores de suas ati"?"iãa
des para o exercício das funções orde
nadoras. 

Mas, não só em alguns pahes ela 
tem essa capacidade como em outros 
avança vertiginosamente nêsse sen
tido. 

E, tanto é essa a realidade insl)
fismável que importantíssimos setores 
capitalistas cogitam a fundo da ma
neira de tomar· progressivamente efe
tivo o regime da cooperaçãv sodal, 
!las respectivas coletividades ecc.nô
micas. 

Reconhecem que onde os ~rab~lha
dores são capazes de partic.1pa~ na 
orà.en!lção geral das -e-"llpr~sas, não ha
verá como impedir-lhes o ace~so aos 
poderes ordenadores senão peh prá
tica de violentas repressões. 

Per igual reconhecem que, mesmo 
quando apenas uma parte 1o prole-

tariado está nas condições requeridas, 
não haverá como fechar-lhes as por
t~s. para a plena cooperação social, 
a não ser que se disponham a: arcar 
com as consequências · das rebeldias 
que estalarão. 

Dai as medidas que sugereru para 
evitar êssés males. Entre elas sobres
sai a que estabelece um plano. de par
ticipação dos salariados nos lucre:> das 
emprêsas. 

Tal participação e:n si e =Ie si não 
elimina as opressões nas comunidades 
de trabalho, mas conduz à política. 
da cooperação social. 

Seria inoperante a participação nos 
lucros sem a equivalente integração 
dos salariados por via representati-va 
- sindical ·ou outra - na direçá()-..ãas.. --
emprêsas. · 

sempre que, não se encare a parti
cipação como com simples expediente 
demagógico, terá de solucionar-se por 
êsses moldes o pr·.:>blema. 

E, fazendo-o, estaremos a meio ca
minho para o Regime de Liberdade 
nos setores econômicos e para a eli
minz.ção dos demãts--poderes .de OP..:r:es
são que neles têm origem. 

Eis aberta. a. estrada real que leva 
progressiva, mas seguramente, à des- · 
'truição do capitalismo opressor e ao · 
d~saparecimento do patronato anti
social. 

Quanto à ordenação administrativa., 
a práti~a do capitalismo privado ofe
rece a chave do problema. 

Como nesse regime se ordenam as 
g:-andes organizações? São os capita
listas, e; dentre êles, os mais habili
tados que porventura normalizam as 

· a tividades fundamentais daquelas co
letividades? 

Por certo, não. São os agentes dos 
proprietários que em últil:na instância. 
ordenam ·as ativiàades de tais nú-
·cleos. · 

Assim sendo, é de perguntar se. as 
funções que aquêles exercem na cons
tituição dos poderes diretores supre-

- mos dos estabelecimentos não podem 
igualmente ser executadas pelos repre
sentantes dos sala.riados? Não esta
riam êstes em melhores concUções do 
que aquêles para designar os ordena
dores que êles melhor conhecem? 
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E' patente que sim. Por outro lado, 
que · s::tbe em geral o simples acionista 
dos negócios da emprêsa, do valor dos 
homens que a dirige e dos processos 
ordenadores nela adotados? Pouco ou 
nada, salvo em se tratando de acio-

. nista ou patrão integrantes do grupo 
de trabalho. N~sse caso . porém o pro
blema é outro. 

Existe o patronato' socialmente útil 
e tantas vezes êle chega a ser o ver
. dadeiro órgão de expressão da coleti
.vidade do trabalho int.:erando-o com 
os próprios salariados. Mas, nesses 
grupos já. não permanecerá a opres
são. 

Nas emprês~s dessa categoria a coo
peração é inexiste, quando o poder que 
manda é aL'Ileio à coletividade de tra
baL'I1.o, atuanc'lo tão somente através 
ão grupo diretor composto de agentes 
aos quais delega a atribuição ordena
dera. Esta é então exe:rcida sem a 
cooperação da quase totalidade dos 
que a ela ficam subordinados em tudo 
e por tudo. A oposição social com tô
das as· suas f~tais conseqüências tor
na-se ai completa, ao reverso do que 
sucederia ·se dirigentes fôssem · çm 
parte mandatários dos trabalhadores. 

O sistema radicalmente cont!:ã.rio à 
integração dós sabriados nos poderes 
normativos econômicos, ~ssenta entre ' 
outros motivos. na s~pcsta anarquia 
r€sultante da escô!ha dos que "devs.m 
mandar" pelos que "devem o bedec~r". 

E não há como negar qúe milita a 
favor dos que vêem os fatos sob êsse 
aspecto os insucessos de experiências 
tentadas no s~ntido da participação 
dos trabalhadores na direção adminis
trativa das ernprêsas. 

Em quase todos êsses casos a re9.
l1d.ade é que concomitantemente se 
pr~tendeu abolir o patronato e o 
quadro dos seus agentes técnicos não 
se . ~onsiderando também a capacÍdad~ 
d-e mt~ração social das massas. 

Em todos êles faleceu preparação 
dos espíritos para a solidariedade, tan
to por parte dos que tinham de por · 
os conhecLtnentos especializados a ser
viço da comunidade, como dos que de
vessem re~onhecer em beneficio pro- . 
prio e de todos o caráter especial aa 
ordenação administrativa. 

I ' 

Careceram essas experiências de or
ganlzação adequada à efetiva coopera
ção social, sem prejuízo da eficiência 
na execução das tarefas de cada um. 

Nos centros mais adiantados do 
mundo capitalista, não são tantas vê
zes t&cnicos e trabalhadores taDlbé~ 
coproprietários das entidades econô
micaS que integram ? Não são patrões 
(em certo sentido) e salariados a um 
tempo ? ou salariados numa emprêsa. 
e patrões em outra ? 

Pelo f a to de serem salariados pro
curam porventura não realizar o tra
balho que lhes compete de vez que. si
mul~anea.."'lcnte são patrões "! 

Dificilmente se responderá pela nt:
gatlva. 

Além do mais, contam-se e:n numt:
ro cada vez maio:;: as equipes que or
denam autônomn.me11te as própnas 

· atividades, dentro ele granaes orga
nizações industriais. 

Essas eçuip.:s, de acôrdo com as 
instruções técnicas que lhes são for
necidas, cuprem em blcco determi
nadas tare1as, ordenando atividades 
e distribuindo os beneficios do traba
lho comtiDl. Numerosas são as em
prêsas que recorrem a êsse expedien
te, consa~&.do não de agora pelo 
êxito. 

VII 

.Flns.lmente, afloremos a questao 
téc!Uca. isto é, da ordenação elabo-· 
rada em vrtude da pericia reconhe
cida no seu autor ou no grupo dos 
~eus autores. 

Ora, o poder · normativo fundado 
e!.t1 ta-l lJ~se não pode deixar· de ser 
s--.Li-gcneris. 

E' teoricamente susceptível de ser 
constituido como qualquer outro; pa- · 
r~ os efeitos de igualdaáe e de soU
dariedade social. Ma:s ~=> aeterml
nantes das o;-denações ne!Sse caso têm 
não r:~.ro caráter pensonaliss1mo. So
mente poderão . estar ao alcanct: de 
todos, quando àp;rimorada a cultu!"a 
dos homens ou profundos os conhe
cimentos especializados. 

Aliás, o que é verdade, a tal res
petto no campo econômico, sê-lo--a. 
em qualquer outro. Naquele, porém, 
é !enômeno mais acentuado, e são ·. 
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maiores as düiculdades para os efei
tos da prática do Regime de Lib~r
dade. E isso porque, nesse terreno, a 
idéia de ordenar as atividades de 
sorte que os indivíduos produz?..m 
mais e com maior rendimento está. 
mil.enàriamente associada à da io
posição da vontade dos que são mais 
poderosos, seja peola fôrça de qus 
dlspol"..ham. seja pela detenção dos 
privilégios do saber. 

No !v!undo Moderno, se tal imora
lismo não deixa de ser vigorosamen
te combatido, não é menos exato que 
sur~em nesse âmbito novas compli
cações. A técnica imprescindível à 
orâenação de inúmeras atividades 
econOmicas exige cada vez mais no
ções que só poderão estar, de fato, ao 
alcance de poucos.· 

Ess2. circunsta.nc:1~ poderia não ser 
d~ monta para o regime de coopera
ção social, desde que na prática a 
Lib~rrla~e não fósse com tanta fre
quência denegada pela necessidatie 
- ralaz ou real - da eficiência téc
ruca. 

O prob!ema,. não há como iludi-lo, 
é dos mais difíceis de solucionar. Es
quecer a existência das incógnit<>.s 
diante das quais ainda nos encontra
mos nesse terreno, é o mesmo que nãc 
vez :. luz do sol. 

!\!as, também, equivalerá à idên
tica negativa desconhecer o poder ãu 
irr..aginação criadora dos homens, s 
serviço do progresso humano . 

Tenho a cren<~a ina'balável de qut! os 
obstáculos à efetivação da Liberda
dL não tardarão ~m ser removidos. 

Se na ordem civil a cooperação c;o
cial ten: sido poqeroso fator de efi
ciên-cia, se na ordem. politica os regi
mes livres lo!"ra!"am obter. como é do 
consenso univP.rsal. espetaculares e 
decisivas vitórias, não vejo por que o 
mesmo não deva suceder em setor~s 
nos quais os individuo~ labutam paro 
~ produção e distribuição dos elemen
tos essenciais à vida. 

~ses homens. que transformam d~
serto~ em terras floridas. que realizalh 
entre si comunicações quase instan
tâneas à qualquer di~tância e que 
agora levam o seu engenho ao apro
veitamento da energia atômica. nã~ 

poderão relegar ao 'desprezo os meios 
d~. fazer coincidir a Eficiência e a Ll
berlade nos fatos ca vicia econômic.:l . 

Mesmc porque. a não ser ass1m. ter
minarão por destrUir-se uns aos 011 .. 

trc~. •:olvendo contra .~ vida da es
pécie os instrumentos engendrados, a 
duríssimas penas, para o domínio r\a. 
matérlll.. 

Sr. President~. nobres colegas cons
tituintes, ai ~s':ão o. problemas de Li
berdade sumáriamente examinados em 
2-lguns dos mai'l salientes setores d~ 
Sociedade. · 

Cumpre ainaa obser~ar que consl
de!"ei invariàvelmente a ordenação_ das 
coletividades ou grupos sem fazer dis
ti~l-Çáo alguma quanto a qualquer hie~ 
:-arquia norr.:1ativa. Tão só me referi 
a situações de fato, relacionadas ou 
n~ ~ com a ordem jurfdica. 

Terão Õs eminentes colega.s r.om
preendid.;; o propósito qt:€ me animou 
ao apresentar os fatos em plano tão 
vasto. - --- -·---.. - -

Com tal método pretendi demons
trar a constância das causas e dos 
efeitos das relações sociais que exa
mino. 

Na primeira oportunidade em =~.ue 
me for concedido subir novamente à 
tribuna. ·desta Assembléia, analisarei 
tais causas e efeitos nos campos ~a 
sociedade nacior.al e do seu órgão de 
expressão, que é o Estado. 

Terei então a · honra de trazer a 
êst e plenário. como ilaçãc lógica dos 
fatos sociais observados. o que julg:> 
possível fazer, nesta Constituição, que 
elaboramos com a ajuda de Deus, pe!a. 
liberdade social dos brasileiros. 

O SR. PRESIDENTE: - Está. !Hr
da. a hora do Expediente: 

Passa .. se à 
OP.DEM DO DIA 

Comparecem mais 142 Senhores 
Representantes: 

Pa.Ttido Social Democrático 

Acre: Hugo Carnelr~. 
Amazona.s: Valdemar Pedrosa, Leo

poldo Peres e Pereira da Silva. 
Pará: Magalhães Barata. Duarte de 

Oliveira, Carlos Nogueira e João Bo
telho. 
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Maranhão: Clodomir Cardoso, Vito
rino Freire, Luiz Carvalho e P.fonso 
'Matos. 

Piauí: Renault Leite e Sigef!."edo Pa
checo. 

Ceará: Moreira da Rocha. 
Pernambuco: Etelvino Lins, Aga

memnon M~galhães, Jarbas Maranhão, 
Oscar Carneiro. Costa Pôrto, Ulisses 
L ins, Ferreira Lirna e Barbosa Lima. 

Alagoas: Góes :Monteiro, Silvestre 
Péricles e José Maria. 

Serg:ipe: L~ite Neto e Gr<lco Car
doso . 

Bahia: Pinto Aleixo, Lauro de Frei
tas. Aloísio de Castro, Vieira de Melo, 
Altaii"J.rando Requião, Eunápio de 
Queiroz e Fróes da Motta. 

Espirito Santo: Atilio Vivaqua., Al
varo Castelo e Asdrubal Soares. 

Distrito Federal: Jonas Correia e 
José Romero. 

Rio de Janeiro: Alfredo 1-l\eves, 
'Eduardo Duvivier, Paulo Fernandes, 
Getúlio Moura, Acúrcio Tôrres, Brí
gida Tinoco e Miguel Couto . 

. Minas Gerais: Benedito Valadares, 
Rodrigues Seabra, Isra-el Pinheiro, 
João Henrique. Gustavo Capanema e 
Celso Machado. 

São Paulo: Cirilo Júnior, Costa Neto, 
Ataliba Nogueira e. Sampaio Vidal. 

Goiâs: Pedro Ludovico, Dario Car
doso, Galena Paranhos e Guilherme 
Xavier. 

Mato Grosso: Ponce de Arruda . 
Paraná: Flávio Guimarães, Perrum

do Flores, Munhoz áe Melo e Aramis 
Atafde. 

Santa Catarina: Nereu Ramos, Ivo 
d'Aquino, Altamiro Guimarães, Rober
to Grossemb!LCher e Rogério Vieira. 

Rlo Grande do Sul: Adroaldo Cos
ta. ~ Batista Luzardo. 

União Democrática Nacional 

Pará: - .. <\gostinho Monteiro. 
Maranhão: - Antenor Bogéa . 
Piaut: - Antônio Correia. 
Ceará: - Beni Carvalho, Fernan

des Teles, Leão Sampaio, Alencar Ara
l"ipe e Edgar de Arruda. 

Rio Grande do Norte: - Ferreira 
de Sousa. 

Paraíba: - Argemiro de Figueire
do, João Agripino. Plírüo Lemos, Er
nâni. Sátiro, Fernando Nóbrega e Os
mar Aquino. 

Pernambuco: - Lima Cavalcanti, 
Alde Sampaio, Gilberto Freire. 
Ah~ôn.s: - Má.rio Gomes. 
Bahi~: - Otávio M!lngabeira, Luís 

Viana, Alberico Fraga. 
Distrito Federal: - Hamilton No

gueira. 
Rio de Janeiro: - :R,omão Júnior, 

José Leomil, Soares Filho. 
Min~-s Gerais: - José Bonifãcio, 

Gabriel Passos. Licurgo Leite. 
São Paulo: - Mário Massgão, Pau

lo Nogu.eira, Toledo Pi.za. 
Mato Grosso: - Vespasiano Mar

tins, João Vilasboas. 
. Santa Catarina: -Tavares d'Ama.

ral, Tomás Fontes. 
Rio Grande do Sul: - Flores da 

Cunha. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Bah!a: - Luí~ Lago. 
Distrito Federal: - Benjamin Fa.

ra.h. Varg!ls Neto, Segadas Viana, Be
nício Fontenelc, Antônio Silva, Bar
reto Pinto. 

Rio de Janeiro: - Abelardo Mata. 
~ 

··Minas Gerais: - Leri Santos. 

São Paulo: - Guaraci Silveira, Ro
meu Fiori. Euzébio Rocha. 

Po:rtido Comunista do Brasil 

Pernambuco: - Gregório Bezerra. 
Agostinho Oliveira, Alcêdo Coutinho. 

Distrito Federal: - Carlos Prestes, 
João Amazonas, Mn.urfcio Grabois. 

Rio de Janeiro: - Claudino SU
va. 

São Paulo: - José Crispim, Osval
do Pacheco, Caíres de Brito. 

Rio Grande do Sul: - Trifino Cor
r~. 
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Partido .Republicano . 
Pernambuco: - Sousa Leão. 
Sergipe: - Durval Cruz. 
Minas Gerais: ·- Jaci Figueiredo, 

Bernardes Filho, Mârio Brant. · 

Partido Popular Sindzcalista 

Pará: - Deodoro Mendonça. 
Ceará: - João Adeodato. 

Partido Democràta Cristão 

Pernambuco - Arruda Câmara. 
São Paulo: - Manuel Vitor. 

Partido Libertador 

Rio Grande do Sul: - RaUl Pilla. 

O SR. ANTO:N""IO FELICIAJ.~O -
. Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDE-NTE Tem a 
pn.lavra o nobre Representante .. 

O SR. ANTôNIO FELICIANO 
<.Pela ordem) (o;.> - Sr. Presidente, 
agradeço a V. Ex.:~., de início, a con· 
cessão d.a palavra, para uma expli
<:ação de caráter pes.soa.L. 

Entendi sempre que as 1azões per .. 
sonalissunas . deviam ser aiastatias 
céste Plenário, dada a amplitude "'•v 
objetivo que nos congrega . na obra 
aa rel:!struturaçá.o à.emocr2.t!Cr.-a. do 
Brasil. 

Fujo, entretanto, a esta minha 
convicção pelo deve! que reclama 
:minha propna consc1enc13. de~ :lO!l.t:lll 

público e de profisSlonaJ., a . ~lm de 
e.:.ucidar um assunto refer1do por u~n 
dos conceituados órgãos aa opill!ão 
'Pública desta grande C::!.pital-"Dire~ 
trizes" - e onde meu nome foi in .. 
cluido em noticiário sob o titulo "Di-

' Ilheiro da Sul-América para a guerra 
da Espanha". O conceituado jornal, 
colhendo informações . do jornalista 
lrunez Arcas, residente em São Pau!~ 
e nas quais há alusões à atitude do 
Brasil, faz esta consideração de or
<iem final: 

( • > Não f oi revisto pelo orador. 

OS F • .U.ANGISTAS DE 3AL"''TOS 
- Mais ou menos camuflado 

- revela Nufiez Arcas - exic;~e 
em - ... nt<'· um nú~leo da Falan
ge. Como agência de barcos mer
cantes espanhois, êsse núcleo 
contrabandeou cabos de aço, 
óleos e vârios suprimentos que 
eram entregues, durante a guer
ra, ac · naVios do Eixo que ce
tralhavam navios brasileiros. O 
principal defensor dessa firma ou 
melhor dêsse núclo, paulista, foi 
o advogado Antônio Feliciano, 
a tua.l Representante do povo 
paulista na Assembléia Constitu
inte. 

Traz o jornalista Nuiiez Arca uma 
invcrdade para o jornal "Diret;rizcs" 
e, nestas condiçõ-es, sou forçado a 
revidá-las . 

Afirmo que não coiLlJ.CÇI) em San· 
tcs nenhuma organização falangista.. 
Advogado, há 20 . anos, sempre pau
tei minha vida profissiona. de:::1tro 
dos maiss·anios- e- salutares . princípi-_ 
<..s de probidade pessoal e respeitv às 
lds e veneração aos meru sentim.~n
tos de patriotismo. Não usaria, po·: 
qualquer forma, de min."la banca _d~ 
3·dvcga.do ou dos cargos ~uo me tern 
sido confiados pelo gener0so povo ci.~ 
S. Paulo, para qualquer procedimen:
+.c nécaminoso aos meus brios de bra
sileiro. Nesta Assembléia Ccmsti tuin
te há advogados de S. P~ ulo, neus 
companhiros de bancada e de outras 
organizações partidá!"ias. homens pú-. 
tlicos de todos os setot"e.l .~.o Brasil, 
oue conhecem, graças a Deus, minha 
~robidade profissonal. 

A referência · feita· pelo jo:nalists. 
INufiez Arca é perversa, malaosa e 
mentirosa. Faço questão je acentuar 
t>~ses qualifi~ativos, como revide à 
informação levada ao jornaJ. que, exr. 
':>oa. fé, a a~olheu. Dentro d !Sta As
sembléia, na mL'lha banca ~ro.fissio
IlD.l, faço questão, como "iZem todos 

· <..s bons cidadãos desta terra de ser, 
antes e sobretudo, um bom brasileiro. 
(.i'I-Iuito bem. Palmas.) · 

O SR. BARRETO PINTO - Sr. 
Presidente, peço a palavra,- pela or
dem. 
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. O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. BARRETO PINTO (Pela 
crdem) (*) - Sr. Presidente,, Srs. 
Represent::mtes: E' afi!"mação popular 
acertada que a boa vida com,eça ao.s 
.quarenta anos. (Risos) 1\.fas, me pon
do de lado, ou dando mesmo um pou
co de trégua à vitalidade dos mens 
quarenta anos, devo confessar que 
agora tenho me dedicado a estudos 
constitucionais. Já estou maiS fami
liarizado com Barbalho, com Carlos 
Maximiliano e até com GoiÍzales Cal
àeron, tanto em moda na Comissão 
da Constituição. 

lt que dentro de poucos dias, em 
período bastante difícil, teremos de 
enfrentar a Comissão· Constitucicn~l. 

, na qual se destacam, podemos d)zer 
assim, êsse big-tree, que são os cons
titucionalistas Benedito Valadares 
Café Filho e Arruda Câmara. ' 

Em busca de livros, ontem, nos ve
lhos alfarrabistas, encontrei os de que 
precisava. No momento, encontrei 
também num livro popular uma len
da e guardei-a para trazer a es.ta As
sembléia. É a lenda do velho f!lõso
fo grego que, já velho, recolheu-se, um 
dia, a uma caverna~ e adormeceu. 
Quando acordou, tinha dormido va.
rios anos, meio século. Toda gente do 
seu tempo havia morrido . .. Pergu."l
taram-lhe os outros, os novos: "Que 
dizes tú da terra ? Que dizes tú da 
vida ? São hoje melhores do que a 
terra e a -vida de teu tempo ? E o 
filósofo respondeu: - "Não me lem
bro da terra, nem da vida do . meu 
tempo. , Sei. apenas, que .agora. a ter
ra que vejo está sendo mais mater
nal para mim e que a vida que ora , 
vivo me parece mais carinhosa ! " 

Depois de ler esta lenda, procurei 
então verificar como se havia dis
cutido a ·questão do mandato presi
dencial em 1934, e qual não foi mi
nha surpreza, quando àeparei. no XX 
volume dos "Anais" da Assembléia 
Constituinte. oue. na sessão reali
zada em 'i de maio. de 1934. os ardo
rosos defensores do mandato de 6 
anos na atual Comissão constit·.lcio
nal~ votaram sem discussão pelo man-

, ( .. ) - Não foi revisto pelo orador. 

dato de 4 anos. ou sejam o:> Srs. 
Acúrcio Tôrrcs, Nereu Ramos e Adro
aldo Costa, que, se não me ~.!ngano, 
é o mesmo Sr. Adroaldo Mesquita 
da Costa. 

Lendo-se o "Dlárlo da Assembléia'". 
de ontem, verüica-se porém que o 
resultado da votação foi de 19 a fa
vor do mandato de 6 anos, contra 
14. Se os ilustres colegas que acabo 
de citar e que modificaram o ponto 
de vista que esposavam. tivessem 'Jtj

tado como votaram em 1934, o re
sultado seria de 18 contra 15 e não 
19 contra 14. 

Não posso dizer que êsses ilustres 
Representantes sejam descendentes 
do velho filósofo grego. que de tudo 
se esqueceu e quet qua!'ldo lhe per
guntaram como era a vida a que vol
tava disse que agora era m~lhor, mais 
maternal e carinhosa. (Risos) 

E:á di~s. o Sr. Otávio Mangabeira 
usou de exp:ressão feliz, dizendo que 
o Brasil se assemelhava a um quei
jo e que estava com a fsca o Gene-
ral Dutra. . 

Não quero fazer a injustiça de a-fir
mar que aqueles meus amigcs que :!n.U
daram de opinião estejam dentro do 
queijo: mas a verdade é que quem 
come queijo - também é outrc ve
lho provérbio popular - esquece ..• 
<Rtso> 

Estou certo, entretanto que os ilus
tres Representantes que venho de ci- · 
tar, 8inda. em temuo, venham a rP.
considerar seu Yoto, para que não 
se vejam em triste situação, quando 
o :oroieto ff)r aqui tratailo. pois é 
matéria vencida ao plenário que o 
mandato vai ser de 4 anos. 

Era o que tinha a dizer. c JI.Iuito 
bem) · 

O SR. JURANDm PffiES - Sr.· 
Presidente, peço a palavra, pela or
dem. 

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

O SR . .JURANDIR PIRES (*) (Pe
la ordem) - Sr. Presidente, a ques
tão de ordem que desejava levantar 
era a seguinte: como atendel' a uma. 
solicitação que me foi feita pelos cegos 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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do Brasil, por intermédio da Liga dos 
Cegos, para que trouxesse a esta As
sembléia um convite no sentido de co
nhecer a obra grandiosa que e.stã. 
e2~ecutando? ' 

Por se tratar de cegos, há o pro
blema de ver os outros cegos, muito 
mais cegos do que aquêles simples ce
gos que perderam a vista. São os que 
não vêem o momento presente . Que
ro me referir à Ass~iação Comercial 
do Rio de Janeiro, que, cega diante de 
situação que atravessamos, propõe o 
congelame!lto dos vencimentos dos mi-

. litares e dos funcionários ·civis . E está 
cega dhnte da crise que assoberba o 
país, a-"lte a marcha natural da situa
ção criada pela inflação. 

Se as classes conserv:Mioras reunem 
os lucros extraordinários, tirando dê
les, inclusive, aquilo que representa
va a própria capitalização de sua ati
vidade produtora, corno a Associação 
Comercial propõe ao Chefe da Nação, 
que se congelem os salários dos mili
tares e dos funcionários públicos? 

Há nisso tudo um ponto que pre
cisa ser mare3tdo: é a cegueira em 
relação ao fenômen{) econômico em· si. 
Não compreende que o problema da 
hora presente é de trabalho, de rea
lização econômica, mobilizando toõ.os 
os esforços I!O sentido de levantar o 
Brasil, pela" ampliação da sua produ
tividade. 

Não set-ão admissíveis medidas de 
dimmuição da capaci-dade aquisitiva, 
pôsto que salário nunca fêz inflação, 
como nunca fêz inflação - tenho a 
coragem de afirmar - os emprésti
mos, no movimento de ampliação co 
crédito. O crédito, ao contrário. com
bate a i.nflação,porque, mobilizando o 
trabah"lo humano, ci.ilata a capa.cida
de produtiva do pais. A restrição do 
créàito representa a co:npressão em 
que \'ivemos na hora p!'esente. E tô
das as medidas sugeridas pela própria 
Associação Ccmercial, por ocasião da 
elaboração ca Carta Econêmica "de 
Teresópolis, são no sentido de dar cré
dito a isto, dar crédito àquilo, dar 
c.rédito adiante. 

Nesta or~cm de idéias, o crédito é 
reconhecido como fomentador da eco
nomia nacional, como a alavanca da 

criação de utilidades·, capaz de equi
librar a situação perturbada por ex
cesso de numerário. 

O único crédito que pode influir no 
aumento · dos b~ns de consumo, êste 
não é sequer atingido: é o resultante 
das vendas a prestações, porque os 
demais, tOdos êles, são para inversão 
e, conseqüentement~. ampliam a ca
capidade produ ti v~ do País. 

Há outros créclitos - mas os ma
les dêstes são menos resultantes do 
crédito propriamente do que dó modo 
per que êsses créditos são concedi
dos: são os créditos d::v:los às especula
ções, que foram defendidos .até aqui. 
desta tribuna, senl q,ue -se mostrasse 
o efeito neg&.tivo que re?rêsentava.m, 
principalmente na boti grave da in-
flação. , 

Agora que se eomeçam a abrir as 
porteiras da importação, restringir o 
c:réãito capaz ele mobilizar e reeducar 
o Brasil, no seu ritmo econômico, re
integrando-o na ms.rcha ascendente 
que lhe cabe- no- ccnce~o das nações, 
seria calamitoso. 

E na própria exposiÇão de motives 
do Sr. Ministro d!t Fazenda, S. 
1: ... :1 d~clara que se n~o devena man
dar nz.:-a o estrangeiro profissionais 
para ·adquirir mercadorias, porque isto 
a!n"avava a nos~a situação interna -
e o o decreto tem a assinatura do Se
nhor :M1nistro da Viação, que no dia. 

· oa sua publicação, emba~cava pa1·a 
fora do pais, dizendo qu~ 1a comprzr 
material para o B::asil. .. Clt'!uito bem; 
muito bem) . 

O SR. BATISTA NETO - Senhor 
P:-esid~nte, peço a palavra, peJa or
dem. 

O SR. PRESJ:DENTE - Tem a pa
lavra o nobra Representante. 

O SR. BATISTA NETO (Pela or
d.cm) (...,) - S::. Presidente, ?ecii a. 
nalavra pela ordem p~ra, em nome da 
Eancacia Comunista, ler um requeri
mento que diz respeito acs trabalba
dores do Arsenal de 'Marinha da Ilha 
das Cobras, · da~do, assim, conheci
mento aos Srs. Cc:lstituintes do que 
se passa naqt:ela reparêição do ao
vêrno. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Os trabalhadores ali estão sendo 
despedidos sumàriamente, sem que 
seja atendida a lei trabalhista. 

Quando o Exmo. Sr. General Euri
co Gaspar Dutra diz ser o Presidente 
de todos os brasil~iros, seus au.'tilia
:res estão dificultr-ndo. a S. Ex.a a rea
lização dêsse desejo. 

Peço a V. Ex.a, Sr. Presidente, a 
devida psrr!'..issão para ler o aludido 
requcrlme~to: <Lê): 

·~ccnsidcra:ldo qúe o Arsmal de 
Marinha é a maior organização do 
gênero, na América do Sul, para 
a montagem e construção naval; 

Considerando que o referido Ar
senal está aparelhado para aten
der a têdas as necessidades da ma
rinha de guerra e mercante do 
Brasil e até de países estraug~i
ros como a Argentina, o Uruguai 
e a própria América d() Norte: 

Considerando qu· . ·...:-aas a )m
portância de s ::us serviços e a 
deficiência do núm~ro de operá
rios, a Diretoria -da Emprér.a re
corre freqüent~mente a empreitei
ros particulares; 

Considerando qu: para atender 
a todos êsses serviços impõe-se, 
com muito maior razão, o aumen
to do número de oper&rios; 

Considerando que, ao invés 
disso, por perseguição política fo
ram demitidos sumàriamente 25 
op::rárics que trabalhavam no Ar
senal de :Marinha, e, em data re
cente, mais 146, a titulo de falta 
de verba; 

Considerando que os operários 
do Arsenal de :Marinha dedicaram 
todcs os seus esforços à Pátria, no 
período de guerra, para que o 
Brasil honrasse seus compromissos 
com as Nações Unidas; 

Considerando QUe êsses 1'11 ope
rários e suas respectivas famílias 
se encontram, em consequencia. 
numa situação de miséria incom
p:itiv::l com a condição de fiéis 
servidores da Pátria; 

Considerando ser completamen
te injusta a demissão dêsses ope
rários; 

Requenmos que, ouvida a casa, 
seja solicitado ao Poder Executi
vo, por intermédio do Ministério 
ela Marinha informar: 

1. o - Se é intenção da Direto
ria do Arsenal de Marinha redu
zir os serviços dessa organização; 

2.0 - Se a redução dêsses ser
viços não importaria em gi'aves 
prejuízos para o de.::envolvimento 
de nossos meios ce transportes, 
já de si muito deHcientes; 

3. 0 - Se os trabalhadores d~s
pedidos do Arssnal de Marinha 
ainda se encontram a-fastados de 
seus cargos; 

4. 0 - Os motivos pelos q_uais 
foram afa'stados dos mesmos". 

Pe·dir1a também permilssã.o a V. 
Ex.11

, Sr. Prêsidente, para que viesse 
a constar da Ata a carta que me foi 
dirigida por um companheiro traba
lhador do Arsenal de Marinha. 

Quan.do, S.-:: . Presidente, o povo 
brasileiro atr_ v essa crise econônlilca 
nunca vista 110 Pais, o dirctc:r do 
Arsenal de Marinha procura agrava1·, 
cada vez mais, a situação p!emcrlt.e 

· lio3 operári{}s, jogando cento e tan-
tos t·=J.balhadores na miséria e le
vando assim à fome os lares de mui
tas famílias. Para nós, Constituin
tes, is.so é doloroso, principalmente 
porque sabemos que os trabalhad:ores 
do Arsenal de Marinha da Ilha das 
Cobras muitv fizeram para r.eerguer 
a construção naval entre nós. Fo~ 
ram êsses trabalhadores que, quandõ 
o mundo marchava pua o fascismo 
- e o Brz.sil m~chava também com 
êle - dedica va·m seus melhores es
forçcs }::ara o soêrgtli..'I'Ilento da cons
trução naval, a fim de auxiliar nos
scs aliados na derrota ao nazi-fasc~s
mo. 

Como vemos, Srs. Constituii!tes, é 
êsse o prêmio - recebido peles trab::t
lhadores que t1:do :leram pela. de
mocracia. 

E o ctue há. de mais gra.ve. Sr. 
Presidente, é gue, para essa dispen
sa em massa, alude-se à · falta de 
verba.. mas o trabalho a executax é 
entregue a compa."lhias e a emprei
tei=os particulares. Ainda ma.is: 
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há . atualmente técnicos am:eriean-o:s 
cont=-atados- medida que não se j.us
tifica, porque existe-m · tr.a.balJ:ladores 
brasileiros que são técnicos tão bons 
ou melhores ;ue o.:. americanos -

, qut ganham em um dia o que o ope
rário brasileiro. ezr.. geral, não -pe.r
cebe num mês. . 

Ao entregar a V. Ex.•. Sr. Pr.esi
dente, os documentos por mim apr-e
sentados, declaro que era c que tinha 
a diZer. <Muito bem.) 

o orador envia à l\.1esa o- se
guinte: 

REQUERIMENTO N.0 103, DE 1946 

Solicita ao Poder . Executivo in
formações sôbre os serviços do Ar
senal : de .Marinha; se vão ser re
duzidos; se essa redução rtão im
portaria em prejuízo para o de
senvolvimento dos meios de trans
porte; se os operários recentemen
te demitidos ainda se acham afas
tados dos se-uS cargos.: 

de guerra, para que o Brasil honrasse 
seus com~romissos com as Nações Uni
das; 

Considerando que êsses 171 operá.-:
rios e suas respectivas famílias se en
contram~ em conseqüência, numa si
tuação de miséria incompátivel com a. 
condição de fiéis servidores da Pá-
tria; . 

Considerando ser compl-etamente in
justa a demissão dêsses op-erários; 

Requeremos que, ouvida a Casa, seja. 
solicitado ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Marinha, 
informar: . 

1. o - Se é intenção da Diretoria do 
Arsenal de Marinha reduzir os serviços 
dessa organização; · 

2. o - Se a redução dêsses serviços 
não lmportaria em,_ graves prejuízos 
para o desenvolvimento--..!!~- nossos 
meios de transportes, jâ de si muito 
deficientes: 

3.0 - Se os trabalhadores despedi
dos cio ArSt!nal de MaJ:inha ainda se 
encon.tram afastados de seus cargos; . 

Considerando que o Arsenal de Ma- 4·0 
- Os motivos pelos quais foram 

rinha é a maior organização no gêne- afasta~os mesmos. 
ro, na América do Sul, para a monta- Sala das Sessões;-·26 .. de abril de 1946. 
gem e construção naval; - Carlos Ma.righella. - ·· Luís Carlos-· . 

Considerando que o referido Arse- Prestes. ~ José Cri.Spim. - - Osvaldo 
nal está aparelhado para atender a Pacheco. - Alcedo Coutinho. -· Alci
tôdas as necessidades da marinha de des Sabença. -Batista Neto.- CZau
guerra e mercante do Brasil e até de dino José da Silva. - Gregório Be-

. países estrangeiros como a Argentina, zerra.. - João Amazonas. - Jorge 
o Uruguaí e a própria América do Amado.- Maurício Grabois.- Agos-
Norte; · tinha Oliveira. - Tri/ino Correia. 
Consid~·ran·do que, dadas a impor- , - A imprimir. 

tância Cie seus serviços e a deficiência 0 SR. SEGADAS VLANIA _ Senhor 
do número de operários, a Diretoria Presi-dente, peço a palavra . pela . <>r
da Emprêsa recorre freqüentemente a . ~em. emprelt-eiros particulares; 

Considerando que para atender a O SR. PRESIDENTE- Tem s. "})a-
todos êsses serviços impõe-se, com lavra o nobre Representante. 
muito maior razão, o aumento do nú
mero de operários; -

Considerando que, ao ·invés disso, 
por p-erseguição politica foram demi
tidos sumariamente 25 operários que 
trabalhavam no Arsenal de Marinha, 
e, em data recente, -mais 146, a titulo 
de falta de verba; 

Considerando que os opexã.rios do 
Arsenal d~ Marinha dedicaram todos 
os seus esforços à Pátria, . no pP.riodo 

O SR.. SEGADAS VIAN:A (Pele. • 
ordem) (") -Sr. Presidente, fo.i com 
verdadeiro espanto qu.e <>S servidores 
~úblicos da União e a grande maio
ria da ·populaçá<l viram, . há à ias, a 
·Ass-ociação C.omerçial, por proposta de 
um de seus diretores, pensar em su
gerir aos paderes públicos· o conge!a
mento ou a. retenção de parte dos sa-

< • > Não f oi revisto pelo ora.ctor. 
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lárlos percebidos pelos empregados · da 
tr~o. . 

Quem ocupou qualquer pôsto na ad
ministração pública sabe, perfeitamen
te, que um dos problemas mais .sérios 
·do a-dministrador é conciliar os pro
blemas individuais de cada funcioná
rio com os interêsses do serviço ;lúbli
co. porque, mal remunerados em sua. 
grande maioria, os servidores do Es-

. ta.do têm d-e procmar outras ocupa
i;ões que lhes permitam ganhar o sus
tento para stias famflias. 

Outro problema da a-dministração 
pública é a falta de técnicos, porque 
-êstes procm:am, nas emprêsas partj
culares, lugares que lhes assegurem 
melhores salários que os do funciona-
Usmo público. . 

Não poderia o Govêrno, Sr. Pre
si-dente, deixar de aten-der aos recla- . moo do funcionalismo público. E a. . 
medida que aumentou os seus venci
mentos não foi nada mais, nada menos 

· que a reparação d-e. uma injustiça. 
Entendemos, como o ilustre Deputacto 
Juran-dir Pires, que salário não pro
Toca inflação; enten-demos que os ní
veis dos salários ainda são bastante 
baixos em nosso pais. Mas, se. ·por 
acaso, como medida extraordinári:?., 
oomo medi-da de verdadeira salvação 
pública, o Govêrno necessitar cortar 
ns. carne dos servidores públicos, é pre
ciso que sejam -respeitados aqueles 
que ganham pouco, que ganham até 
o insuficiente para o sustento de suas 
familias. 

O Sr. Campos Vergal - Se chegar
mos ao P<>nto de necessitar o Govêr
no cortar os miseráveis salários dos 
funcionários públicos, terá, antes de 
cortar nos grandes lucres normais e 
extraordinários de tôda a sorte de ri
caços e magnP..tas -espalhados pelo pais, . 
que sempre viveram explorando as po
pulações de tôdas as classes sociais. 

O SR. SEG..IDAS VIANA - De 
acôrdo co:m. V. Ex. a. 

o Sr. Dá.rio Cardoso - Não são os 
~alários que provocam a crise econô
mica no Brasil, mas os intermediá
rios gananciosos. 

O SR. SEGADAS VIANA - Jllilta-
mente no comércio. - ·. 

O Sr. Juscelino Kubistchek - Só 
por pilhéria se pode acreditar na pro-

. .. . · .. ~· ::· ... ·· ... ..... .... 

posta c!êsse diretor da Associação :t 
que V. Ex.B se refere. 

O SR. SEGADAS VIANA- A ban
cada do Parti-do Trabalhista, no intui
to de prevenir os interêsses dos servi
dores públicos, e n·essa orientação de 
a·dmitir sõmente, como recurso de ex
trema necessidade, de verdadeira sal
vação pública, a retenção ou o conge
lamento de parte dos vencimentos dos 
funcionários públicos, apresenta a se
_guinte indicação, que passo~ lêr, a!l.tes 
de entregar a V. Ex.a, Sr. Presidente: 
(lê) . 

"Considerando que o últim·.:> au
mento de vencim·entos dos funcic
nários públicos veio, apenas, rea
justá-los aos níveis do custo da 
vida; 

Considerando que, por onero5os 
que sejam aos cofres da Naçã.<J, re
presentam a reparação de uma 
injustiça de tratam-ento que so
friam os servidores do Estado; 

Consi-derando que o desint€rêsse 
de elementos capazes pelo serviço 
público e a di·ficuldade de preen
chimento de funções técnicas de
corriam justament~. dos vencimen
tos reduzidos, pagos pelo Estado 
a seus servidores; 

Considerando que, da data do ci- • 
tado aumento· não somente não 
se verificou qualquer baixa no 
custo da vida, mas até sua con
tinuada elevação, 

Indi-co 

·A Assembléia Constituinte deve
rá se dirigir ao Exmo. Sr. Presi
dente da República sugerindo que, 
si se tornar absolutamente neces
sária qualquer medi-da de retenção 
ou -congelamento de vencimentos 
dos servidores públicos, não d-everã 
ela abranger os que percebem me
ncs de cinco mil cruzeiros men
sais. nem os que percebendo im
portân-cia superior a êsse limite. 
tenham mais de três pessoas sob 
sua dependência econômica . ., 

Era ~ que tinha a dizer. (Muito 
bem; mJ.iito bem.) 

O orador "'!'via. à Mesa a se
guinte: 

• 
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Sugere ao Poder Executivo, caso 
seja, tomada ·qualquer medida de 
retenção a.o congelamento de ven
cimentos cios servidores públicos, 
não permitir que tal providéncia 
·abranja os que percebem menos àe 
cinco mil cruzeiros mensais. 

Consid~:rando que o últimc aumen
to de vencimentos dos funcionários 
'Públicos veio, apenas, reajustá-los aos 
niveis do custo da vida; 

Considerando que, por on~rosos que 
sejam sos cofres da. Nação, represen
tam a reparação de uma injustiça de 
tr&tamento que sofriam os servidores 
do Estado; 

Consideranão ,que o desinterêsse de 
elementos capazes pelo serviço público 
e a dificuldade de preenchimento de 
funções técnicas decorriam justamen
te dos vencimentos reduzidos pagos 
pelo Estado a seus servidores; 

Considerando que, da data do citado 
aumento não somente não $e verifi

. cou qualquer baixa no custo da vida, 
mas até sua continuada elevação, 

Indico: 
"A Assembl~ia Constituinte de-verá. se 

dirigir ao Exmo. Sr. Presidente da 
Repúóllea sugerindo que, se se tornar 
absolutamente n~essãria qualquer me
dida de retenção ou congelamento de 
vencimentos dos servidores públícos, 
não deverá. ela abranger os que perce
bem menos de cinco mil cruzeiros men
·sais, nem os que. percebendo . impor
tância superior a êsse limite, tenham 
mais de três pessoas sob sua depen
dência econômica". 

Sala das Sessões, em 25 de abril · de 
194ô. - Segadas Vianna. - A. J . 
Silva. - Francisco Gurgel do Amaral 
Valente. - ·.Romeu Oliveira. - Leo
poldo Neves. - Lery Santos. 
AõelaTdo Mata. - Manoel Benicio 
Fontenelle. - Baetá Neves. - Edmun
do BarretO Pinto. -Benjamim Fara'h.. 

A imprimir. · . 
O SR. · HAMILTON NOGUEIR.A. -

Sr. Presidente, peço a palavra, pela. 
ordem. 

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

O SR. RA.MILTON NOGUErRA -
(Pela ordem> Sr. Presidente, as se-

nhoras pobres do bairro de Eelém~ em 
Sã.o Paulo, fazem chegar a esta -~:SseJ~
bléia, por meu intermédio, a'9ê~f.) an
gu...~iante no senti<lo de seren1 termi
nao.as as filas, ali, de miséri.s. e de. 
fome . 

Infelizmente, nós, Constituintes, não 
podemos resol-ver o problema, mas· não 
pn.demcs, també~, ficar indiferentes 
ao apêlo das mulheres bra.silai:ac:;, das 
n1ulheres que trabalham. das mulheres 
que passam fome, tôdas apa.voraaas 
com o inverno que se aproxima. 

Desejo, pois, Sr. President~. fique 
constando da ata dos traoalhos de 
hoje·, integrado no m-eu discurse, o 
documento que me foi . dirigido e que 
envio a v. Ex.a, certo de que a lei
tura dêle comoverá os tespÇ>nsávais pe. 
los destinos do Brasil, fazen"d:r-com 
que se volrem. realmente, para o povo 
porque essas filas de fome e 1e tm
sél'~a constituem grande vergonha .i:J'!I.ra. 
o Brasil <Muito bem) . E represen:.3.m 
tanto mais uma vergonha quanto é 
certo que a fome é um resquício, um 
~stigma da ditadura. (Muito be'7!1- > 

Acreditõ";-s·l.l!C'er-a.ment~,_ que Q 1lem 
deseje trabalhar para o pÕV'éi"e -~el..> --
povo tomando conhecimento desse , 
aoêl~ das mulheres paulistas - n ele 
o-é de tôdas as mulheres de nosso pais 
- não 1eixará de se comover. 

Sr. Presidente, essas ·mulheres. que 
já amanhecem. cansadas, sub-alimen
tadas e portanto. predispostas a tõjas 
as infecções. esperam de nós prcvi
dênclas junto -ao Poder Executivo ~ a.o 
sr. Interventor naquele Estado, no 
.sentido de ·que não haja nece.3s!Cade 
de filas par.a a aquisição dos gê:ne::-os 
de primeira necessidade (Mui!:J bem; 
muito bem) 

APÊLO A Q'UE SE REFERE O S~ HAMIL
TON NOGUEIRA, EM SEU' DISCURSO. 

S. Paulo. 11 de março de. 1946 -
Assembléia Nacional Constituinte - , , 
Palácio Tiradentes - Rio de Janei
TO - Exmo. Sr. Hamilton Nogueira. 
- Nobre Senador à · Assembléia Na
cionàl Constituinte: -· Sa.úde e F .... _ 
ternidade- Nós mulheres, abaixo as
sinadas, residentes no Baixro do 
:Belém em São Paulo, Vinios como ver_ 

' 
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da.deiràs democratas confiar-vos uma 
missão na Assembléia N acionai Cons
tituinte, e cuja missão, esperamos sej:t 
desempenhada com alto despreencl.i
tnento e abnegação. 

cas, para de uma vez terminarem êsse~ 
· e.busos, que p:-ejudicam até a próp-:-ia 

economia do organismo humano no 
que êle tem de ativida-de e energ1a. 

Nobre Senador: Se assim fizemvs. 
foi por considerar V. Exa.. um brasi
leiro honesto, justo e corajoso, ver
rladeiro · democrata que camo se diz 
fala com o coração nas mãos. 

Senador Hamilton Nogueira: 
Jamais po!!erá V. Exa. avaliar o en

tusiasmo e confiança com que foi ela
borada a presente, e cuja leitura pe
dimos ~inceramente seja feita na As
sembléia Naciona:l Constituinte, pe- . 
rante os representantes de todos ·os 
partidos que se acham a serviço óo 
:povo . ne_ss~ respeitável Casa, po1s a 
eles mdistmtamente nos dirijimos 

Exmos. Senadores e Deputados: 
Não é desconhecida de vós todos, a 
situação aflita em que se encontra 
uma dona de casa. Pois bem. E' nes
sas tristes condições, que lançamos 
nossas vozes através da. Assembléia 
Nacional Constituinte, convencidas 
de que o nosso querido Brasil ma.rcha 
cada vez mais paia uma verdadeira 
Democracia, e convencidas também 
de que os homens de todos os partidos. 
representantes legítimos do povo nã.Ó 
medirão .esforços. no senti-do de 'solu
cionarem os problemas que se apre
sentarem, e de cuja boa sc1ução de
pendem a felicidade do. povo brasileiro 
e o progresso de nossa Pátria. 

·Assim, nobres senadores e Deputados 
eleito pelo povo e pelas mulheres as 
q~ais sofreram tôda a sorte de p~va
çoes, no sagrado e memorável 2 de de
zembro. Aflitas, desesparadas, vimvs 
com tôdas as fôrças de nossas almas 
expor e lembar-vos o :nosso sofrimento 
e~ face do mais asqueroso e indigno 
SIStema de judiar e tripudiar sôbre os 
sagrados direitos das criaturas hu-
m~nas: O câmbio negro. . 

Senhores Deputados e Senadores: 
A época é de Democracia e de liber

dade; deve ser de compreensão e de 
~modo geral não queremos -of~:J.der 
a 'ninguém ... 

Mas ... Senhores Deputados e Sena- · 
dores, convenham que .. a situação é 
horrível, e, que de modo algum pode
rá :ficar sem medidas justas e enérgi-

Nós mulheres, mães de famflia é 
que. temos de arcar oom a resoonsa
bilida·de da alimentação de n<Jssos fi
lhos, esposos, pais, irmãos, etc. 

O câmbio neg!"o da farinha. do pão. 
t~az-nos em continuo desassossêgo; a 
preocupação de que não falte o pão. 
ao~ nossos filhinhos, faz-nos sair de 
madrugada, à procura do precioso ali
m-ento. Acontece que não dormin.1os, 
e as vêzes vamos trabalhar sem lan
che. pois as mulheres que trabalhara 
em turmas, não ped-em ficar o dia 
i:fteiro sem descanço. De <>utra parte. 
nossas modestas refeições nã:.) são fei
tas na hora e, as nossas cria~ças 
ressentem no organismo a dificiênc!a 
alimentar,. e mais as horas espaçadas 
que ficam sem pão. 
Senhor~s Deputadcs e Senadores: 
O inverno aproxima-se e conquanto 

não · cais neve aqui em São Paulo. é 
prejudicial à saúde das crianÇas, si 
elas não têm agasalho para se ao:ri
garem; e mais ainda. a epidemia de 
crupe e outras moléstjas infecciosas 
abatem-se de p:referência sôbre os or
-ganismos frac-os, depaupera-dos ·por 
uma · alimentação infima em vitami
nas, deficiente e mal escolhidas. !sto 
ji o diss-e o Dr. Carlos Pra-do num ar
tigo do . jornal de "0 Esta<io de São 
Paulo" no artig<l "Outono e Diften.~··. 
Dificil, Senhcres Senador~s e Denu
tados. verm :~s nestes tempos tima 
criança que saia pela rua brincandc, 
com 2 bananas na mão. A banana 
está à 2 cruzeiros a dúzia, e as outras 
fr11tas nem é bom pensar. . . Cerrai os 
olhos à visão que ·passa: êstes brasi
lell"inhos, jovensinhos escolares. sub
alimentados que terão que ser os nos
scs valcrcsos homens de amanhã,- cem 
que reserva de energia poderão con
tar sob o ponto de vista físico? Senho
Tes Deputados e Sena-dores: o câmbio 
negro é um circulo vicioso que mata. 
aos poucos, que oprime, que .envilece. 
Urge que vozes claras lancem um 
jacto de luz nessas consciências ador
mecidas pela cocaina da ganâ.ncir. • . 

Se o câmbio negro é como dizem 
um circulo vicicso e que .fo1 gerado 
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Pelas ' circunstâné!as anormais da 
guerra, e, se em algu!is países ·atingi
dos pela devastação dessa. m~sma.. 
Peste Negra ainda continua, muito ' 
lamentamos vendo. que o sangue dos 
que tombaram · nos campos de batalha 
não merece o mfnii,D.O respeito e reve
rência por parte dos que não têm co
Tação. Em todo o caso fazemos parte 
'da U.N.P...R.A., e ajudamos os ne
cessitados; mas por Deus, Senhores 
Deputados, sejamos nós· os brasileiros 
os- primeiros a darmos lições de ~li
~riedade humanà nesta horá. amarga 
que o mundo travessa. · 

S'enhores Senadores e Deputados: 
Entre vós todos, de mãos da-das, fra

lte.rnalmente, dentro da As$emblé1a 
Nacional Constituinte, vos serã fácil. 
com boa vontade e tolerância, achar 
uma norma etlcaz contra o câm.bío 
negro, que é a infeUc'idade do povo 
brasileil-o . e a morte de suas queridas 
criancinhas. 

Colocamos em vossas mãos a vida e 
o destino de mullleres brasileiras que 
têm um único objetivo: ver o Bras!l 
alcançar um ponto de progresso ma
terial a par de um desenvolvimenr<> 
espirit~al, porque temos fé e confian
ça de que os homens que nos represen
tam e ao povo, na Assembléia Nacio
llal Constituinte, têm coração à altura 
<1-e sentir o amor pela sua Pátria, e 
ulii<ios trabalharão pela sua indepen
dência e felicidade de seu povo. porque · 
qt:erer um Brasil. forte, independente, · 
com seus filhos alegres. e . feliz.es •• e 
ser humano. é ser bom, é ser ps.trio
ta.. enfim é ser criatura eleita de Deus. 

Confiantes. · por um Brasil !orte, 
pela saúde de nossos filhos. contra a 
carestia e o câmbio negro, por uma 
vida. melhor, um mundo de paz, viva 
o nosso -querido Brasil. 

Humildemente nos assinamos 
Renata· Mille e outras. · 
. O SR. PRESIDENTE - Existe · sô • 

bre a mesa matéria urgente. _ 
o sr. Deputado Cosme Ferreu~ 

Filh" s()licitou 60 dias de licença, pe ... 
· rfodo que, em outro requerimento. di
minuiu para 30. A Comissão respe~ti
va opinou.f.avoràvelm.ente ao desejo de 

. s. Ex.a, conform.e .o parecer. n.0 2-A, 
·de 1946. · 

.. 

Consulto a. Assembléia sõbre se con- . 
coroa com êsse . pedido e abro a dis
c~são. 

Se nenhum dos Srs. Representa.nte5 
quiser usar da palavra, darei · a clis- · 
cussão por encerrada. (Pausa. > 

·Está . encerrada . 
Os Senhores que aprovam o parecer 

aludido queira.In levantar-se. <Pausa., 
Fo1 aprovado. · ~ · . 
O ~utro parecer de n.0 3, de 19-16, 

concede licença ao Sr. S.amuel Duarte 
que solicita licença por 30 dlas. 

Consulto a Assembléia. a respeito rta. 
concessão dessa licenÇa, para cujo p&- . 
recer abro a. discUESão. 

Como nenhUlll ·dos Senhores Repre
sentantes quer usar da palavra, je
claro encerrada a discussão e anuncio 
a votação~ ~ 

Os Senhores Representantes, que 
aprovam o parecer. queiram leva!l
tar-se. (Pausa.) 

Foi aprovado. 
Continua e:n discussão o requerr-. .• . 

mento n.0 92, de 1946. · 
Tem a palavra o Sr. José Armand<~. 

O SR~ JOS~ ARMANDO (lê o se
guin~~ Sr . . Presidente,· o 
·aspecto marcante ·cre-st·a-Quinta.---As~-
sembléia Constituinte Brasileira é o 
que . se refere, evidentemente, 1-0S 
gràndes problemas sociais, que · estãa 
assoberbando, dominantemente. tôdaa 
as nações do mundo . . 

Ocupando pela primeira vez a m
·bu.na dêste recinto augusto, desej• 
abordar a tese que talvez seja. a mais 
examinada das teses sociais, embora, · 
não · tenha aind3 ·reeebido, entre .nós • . 
a solução que· o nosso povo justa.me:1~ 

, àlmeja.. O problema da habitação, pro
. blema. regional, nacional e, podem~ 

dizer mesmo universal, .refere-se dire
tamcmte à felicidade pessoal e da ta
mrua dt todos os brasileiros. 

E, pois, com' o maior inte..?êsse !lU~ 
o abordo da t!ibun.a. desta ca:sa., par~ · 
·onde se voltam as esperanças e. a con
fianc;à_ .de milhões de· patricios, à ~s
pera de soluÇÕes para sua miséria. 

E êsse"interêsse é ta.nto'- ma.ior qua.!l
do se tratar de assunto. cem o qual tive 
contate.. de Certo modo último, du
rante Oi seis anos em que me COUbe 
o honroso eD<:s.rgo de dirigir o InsU.:-
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tuto dos Comerciários P.lD. São Paul.:~. 

o problema é velho wmo o mund\1. 
N-s .antigas civilizações do Oriente, nb 
Egik e na Caldéia., já os templos e: 
p~:~o.lácios, cujas ruinas . hoje nos ma
:ravilha.m. contrastavam com os hum1-
limos cesebres de terra, cozida. 

E hoje não é mister ir aos pais?S 
mais pobres e atrSJ.sados para s~nti-lo. 

. Nas próprias metrópoles européias, as 
~is prósperas, os govêrnos defron
tam-no com o seu realismc; implacá
.vel, a desafiu soluçõe.c: 

Na América La tina peLas sua~ ~on
dições sociais e econôrni{!S.S, ~ sitüa
ção é ainda pior e J. cal:;.mieladf ... ma1s 
extensa. Ai estão, J,~a~ prová-lo, no 
Brasil as :favelas, os cortiços, as ca
beças.:de-porco, os mucambos; nos 
paise~ hispano-a;mericanos, os conven- · 
tillos os ranchos e outras :!aveJ.as 
iguai~ às nossas. Se, para uma avalia
ção perfunctória. tomarmos como base 
v pa,arão ame~cano ou iiJglês, da casa 
aceitável. teremos de reco:nhecer per
centagens assombrosas .:: humilhantes· 
de inadequação - por vêzes de 75 %. 

As dua.s guerras mundi~s. por suas 
conseqüências .diretas e indiretas, vie
ram agravar, em todo· o globo, a já 
pouco satisfatória situação, dando-lhe 
agora caráter de verdadeira crise, 
porque ao nivél baiXo de acomodação 
- falta qualit~tiva - juntou a cres-
cente falta quantitativa. · 

O Govêrno passado. que no setor 
traballlista e· ass!stenc.ial, realizou 
uma· grande obra, mudando hábitos 
e ideais rotineil-os, também. encarou o 
problema da habitação no progrSllla 
dos Institutos de Previdência Social. 
In!elizinente o problema, ·por muitas 
causas, entre as quais as conseqüên
cias da última guefra, e os absorve:C.·· 
te.s trabalhos ·burocráticos e assisten-
ciais dos institutos, não poude ser ata
cado com maio:r profundidade e ex
tensão. 

Hoje reconhece-se a necessidade de 
novo impulso. para. que possamos acer
•Sl.r o passo com os :pa!ses m.a.1s adian
tados, eomo· já o ma.lli!estou. repetida
mente o eminente Presidente 'E'..uico 
Dutra. 

o que me traz a esta tribuna., e o 
desejo de apresentar. modestas su-

gestões como subsklio à solução do pi-o":' 
bleDla. . · 

Resulta o problema de duas ordens 
de causas: uma fundamental, o bai
xc, nível econômico geral do pais; ~:: ou
tro decorrente das c:üf~culdades peculi
ares ao momento. 

A primeira deriva. de condições mui
to gerais, como extensão do país, seu 
isolamento, sua pequena densidade de
mográfica, pobr~za ·relativa de rP.Cur
sos naturais explorados, inferiorida
de da produção agrfcola tropical com
parativamente à das zonas tempera
das. .Estas condições primordiais ge
ram condições de segundo plan.:~: difi
culdades de comunicação, transporte, 
educação, assistência, formação pro
fissional e organização econômica e . 
social. , 

:Sstes são motivos que merecerão 
sem dúvidá a atenção. desta Casa e do 
GoV'êrno; são. porém, tão gerals que 
não poderemos inclui-los na conside
ração do problema concreto e presen
te, que deve ser delimitado, para q~e 
possa ser objeto de medidas Pi"át.icas 
e ilnediatas. 

Os motivos inerentes às próprias ·con
dições da população, resultam da in
capacidade econômica e social. Cabe 
ao Govêrno enfrentâ-los por uma po
lítica residencial, que provoque· o au
mento de construções e o . possivel ba
rateamento, pela raeionalização dos 
serviços, pelas leis favoráveis ou au .. 
xilios ao alcance do Govêmo. 

Entre os motivos alheios ao povo, 
que chamamos de moth·os ambientes. 
avulta em primeiro lugar a incapa
cidade ou deficiência do mercado de 
co!lStrução, demonstrando atrs.ves do 
custo elevado da mão de obra, dos ma
teriais, quando não da completa fal
ta de ambos. Tais motivos são conse
qüências das duas guerras mundiais, 
que criaram condições de vida mais 
dificeis para os povos, seja pela au
sência de transporte, pela cessação das 
importações de mateliais estrangeiros, 
representados pelos combustíveis, má
quinas e veículos ; seja pelo encare ... 
cimento dos produtos naciona1s. em 
virtude da escassez de mão de obra 

· a traída.. pela inElústria· em periodo de 
prosperidade, quand9 não desviada pe
la mobilização, ou prejudicada nmne. 
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rica. e qua.lit~~va.mente em razão da 
ausência ·da imigração fornecedora de 
elementos já habilitados profissional
mente. 

Esta causa, uma. das maiores respon .. 
sáveis pela crise d-e habitações, terá 
d.e ser resolvida pelo fomento d.e pro- · 
d.ução de material, seja apelando aos 
fabricantes. seja intervindo màis enér
gicamente, incentivando emprêsa.s. fa
vorecendo aquelas de economia !Illxta, 
ou, em casos extremos e urgentes. re
solvendo o problema àiretament~ atra
vés de órgãos construtores de haoita
sões popular e~. 

A situação atual em que grandes 
metrópoles, como o Rio de Jane1.ro e 
Sát. Paulo, estão coartadas uo seu im
pwso construtor, pela fal1.a dos ma
teriais de construção ~r.ais elemen
tares, não pode per<;iurar. 

O problema da mão de obra terá. 
de ser enfrentado pel~ educação pro
fissional, aperfeiçoamento das leis tra~ 
balhistas, imigração e mecanização de 
muitos serviços. As betoneil'as subs
tituirão as pás; as perfuratrizes elé
tricas ou de ar comprimido subst:Jtui
réo as' picaretas; as escavadeiras me
cânic2.S, as ca7ouqueiras; os caminhões 
e os "decau"''illes", as carroças. Mes
mo os sistemas de construção terão 
que evoluir. E isto será grandemen
te fa-cilitado pela construção em larga 
escala e em moldes estandardizados, 
quando .da execução dos grandes con
juntos de casas populares. 

A importação dos materiais e do 
maquinário estrangeiro deverá ser fa- · 
cilitado por um entendimento da or
gazúzação .encarregada .das casas po
pulares, dos construtores, e do comér
cio. reduzindo as formalidades. as ta
rüa.s aduaneiras, os embaraços ban
cários ou de crédito. 

A situação dll. indústria construto
ra não é responsável por tôda a cri
se. Paralelamente, o desinterêsse par
ticular pelo emprêgo imobiliário de 
caráter mais modesto. As iniciativas 
voltam-se para as construções indus
tri-ais ou para as de luxo. ob.ieto de 
especulação, favorecidas pelos lucros 
extraordinários. O prêço da. constru
ção, 8.3 dificuldades do inquilinato, a 
inciiferença dos industriais e dos· em- · 

pregac:lores em geral por êste á.specto 
complementar de suas atividades, re
duziram consideràvel.m.ente as constru
ções residenciais. 

Antigamente as classes pobres ti
nh2.m uma ponderável iniciativa, ei~
vando elas próprias suas modestas ca
sinhas suburbanas, com o ·auxilio de 
mestres de obra. Hoje os excessos da. 
legislação profissional extinguiram 
quase completamente essa classe •.ít:l 
no seu setor e as dificuldades regu
lamentares ou fonnalísticas das muni
cipalidades completam os obstáculos 
opostos aos candidatos à casa ~umil
de. 

Pare corrigir o desinterêsse atual 
pela. construção, urge, portanto. eli
minar tais dificuldades apontadas nos 
seus excessos: resumir --...às-exigências; 
colocar crédito fácil à disposição dos 
pretendentes à casa própria; colocá-
lo mais fácil ainda à disposição dos 
construtores de casas residenciais; 
conceder fa veres tributários e isenções 
razoáveis, sem desequilíbrio das fina~
ças públicas; promover o decrésc~o 
das ta~elJ}~ecial das ferroVJá
rias·· ·incrementar õS -meios-de-trans~.-
porte urbanos; coibir o abuso . prati
cado pelos intermediários e faprican
tes ocultos sob a capa. de agentes 

' -vendedores; facUltar as locaçoes. 
:e de notar que muitas destas medl.

cb.s, tais como a de juros ba.L"'tos, de 
reduções e isenções fiscais ou tarifâ
rias. equivalem a verdadeiros subs~
dios, e. por tsso, devem ser promoVl
das com o máxi!no cuidado, dentro de 
um programa geral, mas atenden~o 
às circu..."lStância~ e interêsses locaiS. 

Posteriormente, se o programa ini
c1al revelar-se insuficiente ou demo
rado, as medidas governamentais de
verão recorrer, para os casos extre
mos. ao subsidio financeiro direto. 
Com efeito, mesmo nos país~ InS.is 
adiantados e prósperos, verifica-se a 
incapacidade econômica de certas, fra
ções do operariado na obtenção da. 
-. .. a minima ou como tal definida.. ... ~ , 
E os grandes esforços sociais da. In
glaterra e· dos Estados Un!dos têm 
culmina-do nessa forma. complementar 
de assistência.. Entretanto. só é ad-



' ; ..... . .. . · · · ~~ :355 ' ·.:.._ ... . · .. -- .. : ·.· ·" . . 

misSfvel uma vez que os outros pro
blemas e necessidades não menos 
prementes e essenciais da Nação já. 
es.tejam econômica e financeiramente 
atendidos, casos por e~emplo da pro
dução de gêneros, do saneamento, dos 
~anspcrtes, da educação, da defesa. 
nacional. 

Outra série de providências impor
tantes na solução do problema resi
de na participação dos poderes regio
nais e locais, através de medidas de 
planejamento regional ou urbanísti
co; descelltralizações; zoneamentos; 
E"xecução de uma política territorial. 
Até agora temos assistido a :frequen
tes censuras aos municípios por fica
rem inertes diante da cdse das ha
bitações. t:>eyemos declarar que essas 
censuras não são justas e se baseiam 
numa idéia errônea das atribuições 
e do planejamento. Q. problema das 
habitações é geral, e tôdas as medi
das fundamentaiS, destinadas a esta-
. belecer os princíPios, as idéias, as di
:i"etrizes, o programa, o enquadramen
to, ·as atribuições, a coordenação, só 
podem partir do Govêrno Central, e 
2ntes , diSso, a ação municipal seria 
<>nerosa e .parcial, imperfeita e inefi
càz. Realmente, do Govêrno Central 
dependerão a ori.enta!::ão geral - sem 
prejuízo aos aspectos e iniciativas lo
~ais, - a legislação bâsi~a. a defini
ção das atribuições, as disposições ex
propriatórias para casas populares -
disposições hoje inexistentes entre nós, 
- os poderes e ·autorização para a 
politica territorial - a Bovenpolitik, · 
que permitiu à Alemanha, aos paises 
centrais e bálticos o a-proveitamento 
de enorm.es áreas de ~erra, depois tão 
úteis para a solução · dos problemas 
urbanísticos e de habitação, - o es
tabelecimento do sistema de crédito. 
a legislação do inquilinato. a modifi
cação ~ das tarüa:: ferroviárias e adua
neiras, a definição dos beneficiados, o 
entrosamento e as relações com as 
organizações trabalhistas e Institutos 
de . Previdência Social. 

O:utro ponto importante na solução 
do problema residencial é a. modali
dade da cessão: se se trata de ven
da ou de locação~ 

Embora . a primeira. seja técnica
mente a mais interessante, . por favo
recer a organização e a estabilida
de da familla, fato é que grande nlí
mero dos elementos necessitados não 
manifestam capacidade econômica 
para a aquisição, ou por ela não se 
interessam, pelas perspectivas de mu
danças ou à vista dos embaraços que 
o sistema assístencial exi.c;tente -

aliás logicamente - opõe à expe
culação futura sôbre tais imóveis. 
Ressalta a necessidade de estabel~
cer, ao lado das casas veneiávei::., as 
de aluguel, em número preponderan
te. :E!sta é uma das modificações a 

· fazer nos projetos até agora expelt
didos e sem o que a sol'l.!ção :;e.-ia ilu
sória. 

Há outros· argumentos em favor do 
regime locativo: a sua. rnelhor adapta
ção aos ·grandes blocos e co11juutos, 
menos aconselhável sob certos as
pectos sociais, mas de vantagens de
cisivas sob o ponto de vist.:~ da eco-

. nomia construtiva, do aproveitamen
to de certos terrenos, da ü1stalaéão . 
de serviços anexos gerais. 

4 

Há. ainda o caso dos solteiros, '\'iú· 
vos, casais sem filhos, moradores tern
r.orários, familias em que todos tra· 
balham . fora, que preferem as habi
tações coletivas. 
· Senhor Presidente, Senhores Ccms
titu.intes: .não alongaremos .nossa ex
planação das numerosas faces da 
questão dos motivos da crise, das so
luções desejáveis, das medidas indi
cadas, porque o nosso intúito é ape· 
nas mo:::trar o panorama gera!, sua 
extensão e sua compleXidade e suge
ril" uma solução. 

O estudo minucioso, tanto dos fatos 
como das soluções, concretas e parti
culares, ·não caberá a nó~. mas aos 
técnico~ e à. organização que se cons- · 
tituir para enfrentar o pt·oblema.. 
O programa, as soluções. a legislação 
e a própria organização dn enttdade, . 
só poderão realizar-se de modo gra
dual, · por aproximações suces.-.ivas, 
à medida q,ue os estudos e as primei
ras providências e· realizações forem 
tendo luga:.-. 

No momento, cabe somente suge
rir, em. têrmos gerais, a e11tidade ou 
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sistema a que o problema deverá fi
car .afeto. 

Em primeiro lugar, concebemos iuna 
"Comissão Central da Habitação Po
p'Qlar", de pequeno mas graduado
eietivo, com caráter orientador. 

Esta comissão dá. a orientação ~u
perior, recebe os estudos e .:;ugestões, 
coordena o programa nacicnal, su
gere leis. propõe medidas. estabelece 
o sistema de crédito, fiscaliza a polí
tica residencial e a realização através 
do pais, ·reúne e processa os quadros 
estatísticos; refunde os estud~s; faz 
e distribui publicações; · apro:dma os 
lnterêsses e as atividades superio
res dos diversos ministérios, institutos 
e · entidades relacionadas com as ha
bitações ou com os problemas por 

·. elas suscitados. 
A comissão não terã, todavia. atri

buição pará realizações l;oncretas, •JU 
·funções . executivas pormen~riZadas. 

A função propriamente dita exe
cutiva, cabérá aos . "Institutos de Ha
bitação Popular", regionais; autár
quicos, · autônomos, estabelecidos nas 
capitais dos Estados. Terão certa su
bordinação à Comissão Central, prin
cipalmente sob o ponto de \'ista da. 
orientação financeira. Tet'ão, porém, 
grande liberdade para estabelecer 
. programas; contratar e convencionar 
com os governos dos Estados, com as 
outras entidades públicas, semi-pú

, bllcas ou particulares; entrosar pro
gTa,mas, serviços e interesses• enten
der-se com quantos ·estejam ligados 

-a.o problema, -:- govêrnos estaduais e 
municipais, indústria, comércio, sin
tieatos, institutos de aposentadoria 
locais, associações filantrópicas, or
ganizações construtoras e administra
doras prediais. 

O Sr. Paulo Fernande.~ - Não 
acredita V. Ex.a que entre as atribui
ções da ·Fundação ~ ·casa Populs.r 
deve fi~, precipuamente, o incen
tivo ~o desenvolvimento das organiz-a-
ções particulares· paralelas? · 

O SR. JOS:i!: ARMANDO - De 
pleno acôrdo. Aliás, faço referência 
a isso em meú discurSO. 
· A ·ativi~de dos institutos será, assim, 
Sr. Presidente, muito descentralizada, 
aproximando-se mais da orientação 
norte-americana que da existente nos 

· . . 
~ . 
países latino-americanos. §.es terão 
liberdade~ iniciativa e estímulo, .evitan
do, neste aspecto, um dos atuais males 
dos institutos de aposentadoria e pen
sões, cuja centraliZação atraza e desa
nima os serviços, além de enfraqueeet" 
o interêsse que . pelas ·suas iniciativas. 
p9deriam ter os elementos puramente 
1~, que eram mantidos a:Castados. 

Os institutos . regionais terão um. 
"Conselho" composto de ·elementos 
"efetivos" : representante do Govêrilo 
do Estado, Prefeito, associação indus
trial, associação comercial, um espe
cialista em administração, economia ou 
sociologia; uni técnico ou urbanista,. 
representante dos trabalhadores e .ele
mentos "informativos" . - associação 
de empregados, organizações operá
rias, funcionários, engenheil:o~._e_lp:Il~ . 
diretoria executiva, á qual caberá. a · 
efetivação e execuçf.o técnica do pla
no. O serviço abrangerá divisões .de 
planejamento geral, de projetos técni
cos, de execução direta, de fiscaliza
ção no caso _de construção contratada. 
ou delegada, de admjnjstra~o 1mo
bili4ria quando se tratar de locação e 
serviços a~ de economia geral, 
carteira de empréstfinós --ou·· créditos
diretos ou mec:fu!,nte instituições rela
cionadas, estudos econômicos e sociais 
locais, serviços complementares como
assistência e educação. 

Os Institutos Regionais não só po
derão atuar diretamente, como contra
tar serviços e delegar certas atribui
ções, quando houver grupos homogê-· 
neos desejosos de ação autônoma. · 
como. por exemplo, cooperativas e fá-

. bricas interessadá.s ·no alojamento do-
próprio pessoal, estabelecimentos lo
calizados em pontos isolados que não
justifiquem· sucursais do referido Ins
tituto, associações filantrópi\:B.S, socie
dades imobiliárias de lucro limitado. 
emprêsas construtoras idôneas e con
troláveis. Os institutos se entrosarão
com entidades de crédito: instituições 
dr previdência, caixas econômicas, 
bancos, carteiras imobiliárias ou hipo
tecárias, capazes de lhe fornecerem 
recursos oú, diretamente, a seus bene
ficiários. 

'A Comissão Central, sediada no Rio.· 
de Janeiro, fará, em certos casos, en
tendimentos com o Govêmo Federalp 
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com as matrizes. l3anco do Brasil, 
podendo proceder a uma espécie de 
redesconto de iniciativas e créditos. 

O modo de atuar dos Institutos Re
gionais será, a.ssini., livre, elástico e 
multiforme. o que lhe permitirá de
sincumbir-se com maior eficiência e 
realizar, também, certos empreendi
mentos que, de outra maneira, dificil
mente poderia tratar. 

Um dos pontos de especial interêsse 
do Instituto será, sem dúvida, o dos 
estudos e atividades econômicas e so
ciais, indispensável, não só para in
formação superior, como para o per-

. feito desempenho de sua assistência 
social, nos numerosos casos em que 
esta completaria o serviço residencial. 
Tais estudos· são indispensáveis porque 
permitirão graduar os · beneficios, os 
jurós, os auxilias, em função das neces
sidades reais dos inquilinos ou adqui
rentes, evitando, por vêzes, que êsses 
auxllios, em vez de recaírem no bene
ficiário aparente, vão na realidade 
favorecer ap~nas o seu empregador 
ou terceiros. 

Os recursos dos institutos provirão 
do que lhes fôr transferido pelas . ins
tituições de previdência atuais - nos 
setores de objetivos coincidentes -
pelos poderes públicos (especial e pre
dominantemente pelo ·Govêmo Fe
deral) de eventuais tributos ou majo
rações que lhes forem oportunamente 

. autorizados e empréstimos ou .emissões, · 
cor-" também de operações. revenda 
ou doações. 

.Importa chamar a atenção para o. 
imens9 vulto, complexidade e delica
deza dos serviços dos institutos; que 
equivalerão. globalmente, aos de .pe
queno ministério, com a agravante 
de desempel;lharem funções burocrã.ti ... 
cas e de rotina; como agirem com 
gra.Dde iniciativa e enfrentarem vul
tosas construçõeS. · 

Isto exigirá' uma seleção exce!)cional 
de todo o pessoal dirigente, muito mais 
do que · qualquer repartição pública 
ou outra autarquia técnica. 

O projeto do novo Instituto tem des
pel;'ta.do criticas, pelo receio de nova · 
organização burocrática · e da perda 
de direitos adquiridos pelos associa-

. · dos e por funcionários dos atuais Ins
titutos de Previdência. 

. • ._ I 

Tais receios são 1ntund.ados, porque 
a burocracia não aumentará. pela. 
unificação das atuais seções imobi
liárias dos :Institutos de Previdência. 
Ao contrário, redundará em eficiên
cia e economia. A criação justifica
se ainda pela homogeneidade e es
pecialização das suas atividades. Nada. 
haveria a lucrar com sua vinculação 
aos serviços· muito diferentes dos Insti
tutos de Previdência Social, assober
bados pelos aspectos atuariais e assis
tenciais, e serviços rotineiros. Como 
entre nós a atividade construtora co
meçou nos Institutos de Previdência. 
muitos nutrem a idéia de que essa é 
a ordem natural, o que não é verda
deiro, pois, no estrangeiro, a atividade 
construtora é objeto de Institutos es
peciais. 

. ~ ... 

·Quanto ao vulto que poderão atingir, 
globalmente, as construções populares. 
basta ver o que tem sido os progra
mas inglês e americano. Nos Estados 
Unidos da América, o programa apre
sentado em 1938, atingiu um têrço do 
orçamento nacional. . Na :Inglaterra o 
último programa executado somou 
mais de três milhões de casas, ao 
passo que a nossa realização até ·agora . 
não excedeu a dez mil. 

Os Institutos Regionais, com as dele
gações do interior de cada Estado e c 
Co~elho Central, formarão o Insti
tituto Nacional da Habitação Popular, 
expressivo, por sua organização, res
ponsabilidades e prerrogativas, da con
cepção do e::;tado moderno. não me
ramente jurídico, isto é. do estado 
passivo, . como o Estado Gendarme do 
liberalismo clássico, mas ativo e di
nâmico, supletivo da iniciativa. pri
vada na solução dos mais graves 

. problemas impostos pela evolução so
cial e econômica da época . contem-
porânea. · 

Sugerimos que o Govêrno Federal. 
que tão deàicada ater.&ção ve;ri pres
tando ao problema da melhoria das 
condições de vida de nosso povo, no
meie uma coiiUssão composta de par
lamentares, representante do Ministé
rio do Trabalho Indústria e Comércio, 
técnicos competentes e representantes 
de entidades interessadas para a for- . 
mutação de llii1 programa nêsse senti-

. do, que sirva de base à elabOração de 
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leis de organização do Instituto que ceramente a democr~Ü1. e nela põem. 
preconiza, dentro de um prazo m1- suas esperanças, a fim de dar à Pá
nimo, para a mais rápida concretiza- . tria. uma Constituição democrática.. 
ção da idéia da casa populaT - grave que smja como o retrato de nossos 
problema que o nosso Govêrn.o precisa, ·anseios; começamos a receber, dos vá-
estudar e resolver com a urgência rios pontos de nossa terra., as notf-
reclamada pela realidade do roomento. das mais duras ~ os 'apelos mais pro-

E o próprio funcionamento do Ins- fundos e veementes no sentido -de que · 
tituto, centralizando rodas as medidas a nossa voz fôsse a portadora da do_. 
tendentes à solução do problema da lorosa. mensagem dos mineiros ao Sr .. 
habitação, indicará as falhas e reu- Ministro da Justiça, reclamando con-
nirá o material experimental para pos- tra os crimes que a\i ~e ~stã1::> -pu.ti-
toenoles alterações e correções, no sen- cando e revelasse, ao mesmo tempo, 
tido de mais perfeita adequação às a tódo o Brasil, o clima de opressão-
nossas realidades. . reinante nas terras de Minas Gerais. 

De qualquer forma, cumpre fazer O Sr. João Henrique- V. Ex.a diz 
alguma. cousa, se quizermos educar que há. violências em. ~as Gerais? 
o povo, elevar-lhe a capacidade de 
trabalho e a eficiência técnicS., cuidar O SR. MONTEIRO DE....CAS'I'RO-
de sua saúde, dar-lhe, enfiill. nivel Perfeitamente. -------
de vida condizente com um pais ver- o sr. Joã.o Henrique - Eã. pouco 
àadeira.mente civilizado. assisti o Sr. Ministro da Justiça re-

Principalmente, devemos fazer al- . meter aos srs. Interventores uma cir-
guma cousa, mesmo com os maiores cular a propósito de possíveis violên-
esforços e sacrifícios, se quizermos c.ias cometidas pelos seus representan· 
Ill2.nter o povo no sistema democrático 
que estamos construindo, fazendo de tes · 
cada morador de favelá. um cidadão O Sr. Coelho Rodrigues - Motiva-
cujo lar corresponda à sua dignidade das precisa"""1llente-peJ9 __ ~ovêmo mi-
de. pessoa humana, um cidadâc. ca- nei:co. -- -· --~ -·-- --- · -- ·-
paz de cooperar com tôda a eficiên- O Sr. João Henrique- Se em Mi-
cia na grandeza do Brasil, transfor- nas Gerais há violência-s, cumpre ao 
mando· em espírito de colaboração cí- 51-. Ministro da Justiça levar ao Pre-
Víca o que hoje é apenas. miséria e si-dente Dutra a proposta. de demissão 
revolta. · do. . • · 

Eis. Senhor Presidente, o que tinha O Sr. Nestor Duart~ - Já ·devia 
que dizer sôbre a Fundação da Casa ter Ievilldo. 
Popular. (Muito bem# muito bem. O Sr. João Hen.Tiq~ - ••• 1nw-
P<tlma.s. O o-ra.dor é C1Lmprimentado.' ventar, sr. João Beraldo. Se o Mi-

o SR. PRESIDEN'_I'E - Telll a. pa,.- nistro não fizer tal coisa é porque 
lavra. o Sr. Monteiro de CastTo. não há. violências em Minas e V. Ex.• 

não tem razão. Apenas está. fazendo 
O SR. MONTEIRO DE ·cASTRO- jôgo de palavras. 

Sr. Presidente, STS. Represe:o.tantes. 
Os mineiros acompanham com cres- O SR. MON'l'EIRO DE CASTRO-

·cente tristeza e inqUietação as vlolên- O a.parte de V . . Ex. a não é dirigido ao 
cias do govêrno ·em seu Estado. o't3.doT . Fa-ça V'·> 'E."'t.~~. o fa:voT õe tra:ns-
. o Sr. Luiz 't'iczrnt - Aliás, não são mitir suas palavras ao .. Ministro da. 
apenas os mineiros, mas o Brasil in- Justiça .. 
teiro. Atendendo a. essas · mensagens, que 

se a:fina.m à nossa indignação, leva
O SR. MONTEIRO DE CAS'I'RO- mos, através de multas fontes, ao co-

Agta.deço o a.part.e de V. Ex. a. e esten- nhecimento das auto:idades incumbi-
do o conceito. ao Brasil. das de ulal" pela ordem pública, a.s 

Desde QUe chegamos a esta. .Assem- arbitrariedades do govêroo em nosso 
b1&, trazendo o pensamento de unir , Estado e in!ormamos à imprensa 11-
.nossos esforços aos dos que amam sin- vre, dos acontecimentos de Minas, on-
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<le se implantou, com extrema rapidez • 
. amplo -sistema d.e ·vinganças, humilha
ções, vexames e ameaças que cobrem 
de vergonha e enchem de desesperan
ça a todos os que ainda crêem na. so
brevivência dos prindpios democrá
ticos e do respeito à. pessoa. humana. · 
· A esta Casa trouxemos também, por 
intermédio da palavra· de constituin- · 
tes mineiros e até de outras ba:nca<ias, 
o nosso protesto, a nossa solidarieda
de aos companheiros e a nossa afir-

-mativa de que esperáivamos do Pre
·sidente ·da República. a execucão de 
medidas no sentido de que a 

4 

Minas 
·fõsse da.da uma situação compatível 
·com as suas tra.dições, sua cultura. e 
suas virtudes. 

Elevou-se então, no Pafs, um cOro 
-de reclamações contra o govêmo mi
neiro, a quem se atrlbuiu, e com ra- · 
zão, desde logo, a mspiração do Sr. 
"Valadares, que já se celebrizara an
tes por suas violências. embora se ca
racterizassem estas, não pela forma · fi
-sica, mas através de sanções econô
micas impostas a todos os conterrâ- . 
neos ql.4~ dêle ousavam divergir. . 
Verificou-s~ com surpr~ para os 

que consideravam o. Sr. João Beraldo 
situado na. categoria dos moderados, 
e que tudo leva a crer, seguira para 
Minas com ordem de governar condu-

. zi.do pelo espfrito de paz e respeito às 
·opiniões, que houve de sua parte não 
só uma fuga. a essas determinações, 
como, simulando administrar com o 
:seu partido, o que fêz, em verdade, foi 
abandonar a .todos para servir a. w:n 
só, o Sr. Vala.dares, precisamente, por.: 
tanto, aquêle menos nutrido de espi
rito .democrático, menos capaz de en
tender os problemas, as grandes inter
rogações e · até os perigos de uma po
Utica dessa natureza no nosso inquie-

. to e novo mundo. 
o sr. Leri Sar,;tos - Não é de en

tranhar-se. Em matéria. politica, o 
Sr. João Beraldo é uma obra prima 
do Sr. Benedito Valadares. 

O Sr. João Henrique - Não sou, 
na politica tninei!'a.. um elemento do 
Sr. Valadares, mas sei que êle tem 
atendido a todos os pedidos do P.S.D. 
de Uberaba.. 

O SR. MON'rEIRO DE CASTRO -
Deixou, então, à. margem. com supre
mo desprêzo, os grandes guias de seu 
partido, entre os quais .algumas das 
vozes mais tradicionais e autorizadas 
de Minas, para ouvir apenas, a um 
homem, que transformou a severa fi
sionomia de líder de seu Estado e per
mitiu que se o transformasse em mero 
campo de exPeriência politica de um 
ditador que se comprazia em ver até 
que ponto atingiria a capacidade de 
sofrimento dos Mineiros. 

A todos aquêles que anteriol'mente 
prometera a restauração em Minas de 
urr;..a vi-da pública digna, com o esta
belecimento de normas democráticas 
e de um estilo que já nos dera, em 
outros tempos, à privilégio e a glória. 
de ser o centro de equilíbrio da Na
ção, falhou o Sr. :Seraldo à sua pro
messa·, que apenas fôra feita com in
tuito de alcançar o poder. 

Assim inspirado, propiciou e incen-
. ti vou a instauração em Minas de um 
clima de inquietação e violências, que 
se estendeu no Estado como u.m.a cor
tina de gás, com o objetivo de fazer 
calar tôdas as vozes livres e, de:ta 
forma, . ganhar o dominio politlco . pa
ra entregá-lo ao Sr. Vala-dares, que 
ali instalará novamente seu duro sis
tema ditatorial de govêmo. no qual o 
desaprêço aos valores morais,. aos prin
cípios democrãticos e à palavra empe
nhada, que e;-a o fundamento da an
tiga politica mineira, volte a ser. pela 
propaganda oficial, exaltado eomo sa.
bedoria., habilidade e conhecimento. 

O Sr. Coelho Rodrigues - E' ·a 
volta ao Fstac!o NoYo. . 

O Sr. Barreto Pinto - ·- Não fale 
V. EX. a nõ Estado Novo. 

O SR. MON';r:EIRO DE CASTRO
Para dar à Assembléia a medida e 
um fndice dessas violências, quero c1-
~r apenas as que chegaram a. meu co
l'll-tecimento através de cartas e tele
gramas dos companheiros de Minas 
Gerais: em Areado, ameaças e vio
lências foram · feitas contra amigos 
nossos sem qualquer provocação; em 
Piumhy transferências e perseguições 
a vá.""ios funcionários exemplareS, en
tre os quais uma jovem, o que originou 
uma. denúncia nossa contra o Prefeito; 



'· . ' em MÚ.tum,.várlos compa.nheiros fonm 
aconselhados a fuga, até por a.utol'i
da.des judiciárias, a fim de evitar 

. assassinatos; em. Ca.eté os ins-Ultos 
impropérios e ameaças cbegam àS 
fronteiras de um sério conflito; em 
Jacutinga as ameaças e agressões es
tabelecem_ um ambiente de te.""l'or, ha
vendo dali sido proposita.d.amente afas
tada a autoridade que procurara im
pedir crimes _e violências; em Ouro 
Fino, as próprias autoridades policiais 
provoca.Dl cidadãos tran'quilos, fazem 
violências e · impõem um. clima ·de 
terror no município; em Arassuaí ás 
perseguíçOOs e Violências recaem no 
sôgro do Presidente da U.D.N. de 
Novo Cruzeiro; de Montes Claros, Mo
zar Ribeiro pede garantias para. sua 

·. tamma, ameaçada quando c.barava o 
assassinato de seu sõgro, do qual é 
acusado o Prefeito de Monte Azul; 
em Almenara. Agenor Ferreira de Nas
clmento, funcionário da justiça e ci
dadão exemplar é barbaramente es
pan~do por policiais a mando ·do su
plente do delegado daquele município; 

. da Cidade de Raul Soares - e com 
que saudade dêsse mineiro honrado 
f~lamos em seu nome- José da SUva 
Ramos, vitima de persigtlições politi-

. ca.s. ·soft·e a agressão de d.ois policiais; 
de Caratinga vem-nos a notícia de que 
nossos companheiros do povoado de 
Anta ·municlpio· de Inha.pim. sofrem 
agr~ões a tiros e são obrigados a 

.. abandonar seus lares e ~us afazeres . 
para. eVitar a. morte; 

O Sr. Barreto Pinto -l?eço a V. Ex.• 
me informe o que tem feitc o Govêr
no do Estado. ao chegarem a seu co
nhecimento tais violências. 

. ' 

O Sr. Coelho Rodrigu~ - Tem fei
to recomendações s.os beleguins. 

O Sr. Leri Santos .....t.. Cruza. os bra-· 
ços_ . , 

O Sr. Nestor Duarte- O atual in
terventor em Minas deve ser um tanto 
fmco. Todó govêmo truculento é. elei
toral e materialmente fraco, <lesa
pelado da õP!nião pública.. 
· O Sr. Acúrcio T6rres - o aparte 
do nobre colega sr. NeStor Duarte só 
pode correr à conta do desconheci
mento. que S. Ex.• tem. da. pessoa do 
& . João Beraldo. 

O Sr. Nestor Dua:rte - Tiro a. penas. 
c~nclusões conscientes,. diante do ról 
de vjolências que o nobre orador acaba 
de relatar à Asseml:>léi.a. Constituinte . 
Só um interventor. sem apoio na opi
nião pública~ procuraria escudar-se D3. 
violência. 

O SR . . MONTEIRO DE CASTRO 
- A Casa e a · opinião pública jUlga
rão, entre o aparte . do Sr.. Nestor
Duarte e o contra.-a.pa.rte do sr. 
Acúrcio Tôrres. 

Em Aimorés é extensa a lista. de. 
agressões, pr...sões, exonerações, trans
ferências, injúrias ·e calunias con
tra . dezenas de · ciàadãO.s filiados a 
nosso partido e apenas por isto. 

O Sr. José Alkmi?n - O discur
so de V. Ex. á visa apenas o sensa.cic ... 
naJismo. · .........._ 

O SR. MONTEmO DE--GAS'mO 
- Se V. Ex.• situa na categoria. de 
sensacionalismo a defesa dos direi ... 
tos e daS liberdades, sou sensactong. .. 
lista; se V. Ex. a Situa. na: categorta· 
de escãridalos a. detesa. dos m1n.eil'Os. 
sou sensacionalista; se V. Ex. situa 
na categoria de demagogia a defesa 
tios princfDios eSsellcia.is à liberdade 
humana, · quero-ser-uemagogo e que-

-ro pértencei:- à categoria dos sensaCiõ~:: ·-:
nalistas. <Muito bem. Palmas). 

O Sr. Juscelino kubitscllek 
- As a.cusasões que V. Ex. está fa
zendo são de puro· sensacionalismo e 
serão destmidas tm1. discurso que fa-
r~~. . 

O 'SR. MONTElRO DE CASTRO 
- Destrua-as V. ~.& 

O Sr: J aci FigUeiredo - QUeremo5 
que os nobro_s · Representantes des
truam, não só essas como outras que . 
apresentaremos. 

O Sr. Juscelino Kuõstsche'k -
Estamos aparteando, porque per
cebemos que e. intenção é de escân
dalo. 

O SR. MONTEIRO DE CASTRO 
- Escâncla.los tazem Vs. Exs • . nas 
terras livres de Minas. levando para_ 
lá · um sistem1\ d~. vida Pública que 
nunca tivemos. acabando com a so
briedade de conduta. dos mmeiros. 
com a tranqu.Uidade do ambiente, pa
ra· impor um duro sistema ditatorial. 
Isso é que se pode cbam~ de escân
dalo. <P4lmas.> 



Entre êstes, os Srs. Alltônlo VIana 
. Figueiredo, José Cristino Neto, Oli
vério Dias de Oliveira, D. Porci!la 
Barcelos, uma pobre professora. com 
dezóito anos de trabalho; D. Maria. 
Brum. Gino José de Sousa e Domi
res Silva, de ANDRADE chega-nos a 
reclamação do resU\belecim.ento da 
máquina ditatorial; em São Sebastião 
do Paraíso, o jornalista. Borges 
Moura, que puSera sua nobre pena 
a. s~rviço da campanha. democrática, 
é barbaramente espancado por dois 
jogadores e cabos eleitorais da Sl
tuação; o Sr. Mozar Ribeiro comu-
_mca a U.D.N., enviando nesse sen
tido várias fotografias;·· _que dezen.q,s 
de pessoas fogem de Monte Azul pa
ra São Paulo, apa varadas com a. aÇão 
de apaniguados do Prefeito dêsse mu
nicípio; de Caratinga~ pedem pelo 
amor de Deus providências n9 sen
tido de ser dali transferido o dele
gado Nélson Tõrres, que já ~reo- · 
deu, deteve, e encheu de cicatrizes 
um amigo nosso; em Montes Claros~ 
o chefe· udenista de Monte· Azul é · 
vftima de ·tentativa de assassinato; · o 
Sr. .Alvaro Joaquim Moreira Júnior 
é asSassinado pelo sub-delegado. Ole
gário Alves Pereira; em Portetrinha~ 
Antônio Maia, coletor estadual é es-

/ pancado a mandado do Prefeito que 
dizia querer de;nonstrar ter fôrças 
para espancar tôdas os eleitores do 
Brigadeiro em seu mun!cípio; . ãe 
Gua.raciaõa, Piianga, um velho tabe~ 
lião pede ·garantias à policia depois 
do assassinato do seu filho por mo
tivos politicos. 

O Sr. José BOnifácio O 
nobre colega Sr. Juscelino Kubits
chek tem tôda a razão: é, de ·tato, 
um sensacionalismo nunca visto em 
Minas o:érais. 

O Sr. Jaci Figueiredo - Além dos 
casos que o nobre orador está. cits.n
do, posso acrescentar mais dois. Re
cebi hoje uma carta referindo que o 
Dr. João Batista Cardoso, médico da 
Rêde Mineira de Viação, em Alfe
nas, foi removido daquela cidade ex
clusivamente por perseguições politi-

...cas. Tenho ainda o caso de uma pro
fessora de Passos - a carta .:tue 
alude a êste fatO não está em . meu 

poder no momento - que ta.m~ se 
diz pre]uclicada. exclusivamente, por 
questões politicas: 

O Sr. José Alkmim -. Cite V. Ex .. 
o nome da professora. 

. O Sr. "Jaci Figueitredo - Citá-lo-e! 
amanhã. V. Ex. · não ·rem o direit<l 
de pôr em dúvida minha palavra, 
quando eu não duvido da palavra. de 
meus colegas .. · 

O SR. MONTEIRO DE CASTRO -
Além das notícias chegS~das hoje em 
poder do J:?r. Jací Figueiredo, quero 
salientar que os jornais da capital 
publicam~ em edições desta data, que 
se acha no Rio uma comissão de pes
S<las idôneas, para solicitar <io Govêrno 
~eral garantias para. o norte de 
Minas. 

Vê-se, assim, que o interventor :Se
raldo, de cujo govêmo citamos algu
mas violências, que serão completadas 
em breve, não interrompeu a série de 
violências cometi-das em Minas pelo 
Sr. Vala-dares. Apenas usou o que 
podemos. chamar de estilo pessoal de 
tirania e se orientou segun-do a sua. 
vocação e sua técni-ca. 

O Sr. Jací Figueiredo - O nobre 
Representante Senhor José Alkmim 
pediu que eu trouxesse o nome da 
professôra · de Passos. Supunha que 
a carta .não estivesse em meu po'der. 
mas aqui está.. Posso, agora, decla-·. 
ra.r que seu nome é Elza Alves Costa.. 

O Sr. · Coelho Rodrigues - Multas 
·outras pessoas devem ter sido trans- . 
feri<la.s ou ·demiti-das, como aconteceu 
à professora citada. 

· O SR. MONTEIRO DE CASTRO
Anteriormente, o ex-interventor em 
Minas, como o de agora, desejoso de 
destrull" · em seu Esta-do tôda.S a.s for
mas de oposição e julgando ingênua
mente poder sUfocar as vozes libe-rais 
que clamavam, em manifesto cheio 
dt' . dignidade cívica, pela vinda ao 
Brasil de um sistema de liberdade, 
castigou impied.osa.mente, com sanções 
eéonômicas a.s mais ferozes, aquela 
ousada revelação de amor à democra
cia •• 

Nesse seu gesto, não poupou a. um 
só dos signatários do manifesto cha-
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rnado dos mineiros. A alguns, :pobres 
e sem possibilidades de iniciar nova 
vida de trabalho, tirou o emprego ao 
qual se pren-diam pela estabilida~e. 
'Pela dedicação e pela competência.. 

A outros, porque não eram fun~ 
cionários feriu de maneira ainda. mais 
Uegal.- I~terveio e<>m a ameaça d~ 
jogar o prestigio de Minas, se deso~ 
bedecido, contra instituições particula.. 
res, entre as quais os Baneos às. La
'Voura e comércio e In~ústria de ~ü
na.s Gerais e exigiu o afastamento d0-9 

-diretores dêsses estabelecimentos quE: 
haviam assinado o manüesto. 

Entre as vítimas dêsse cesarism<l s~ 
incluem os Srs. Augusto CGtlto, Câ.n~ 
dido Naves. Galba Moss Velo~=", Gudes
teu de Sã Pires, José d~ Magalhães 
Pinto, J<:lsé Maria Lo1>"es Cança-do, Ovi
dio Andra,d.e, Pedro Aleixo e Sfi'Vio 
Marinho. 

o Sr. Olinto Fonseca - v. Ex... foi 
signatário do m-anifesto dos mineiros, 
com cujo texto concorda e cujas ex
pressões exalta? 

O SR. MON'I'EIRO DE CASTRO
~ão fud sigiUatário. 

o Sr. OZinto Fonseca - Por que 
não assinou? Porque ,Vossa Ex.a, na
quela ocasião •. era funcionário da cha
mada ditadura. 

~ 

o ·SR. MON'l'EIRO DE CASTRO
vv. E.Ex.a des.conhecem o conceito mo
derno do serviço público. Eu não ser
via à. -ditMiura, mas ao Estado. . Se 
V. · Ex. a. procurar num autor moderno, 
Hermann Finer, no set' livro "Theory 

· and :?ratice of Modern C-overnment". 
verá. oue o conceito moderno do em
prêgo público é .o conceito de neutra.-
lióade. 

Não estive no cargo para servir 
ao Sr. Benedito Valadares, :mas para. 
atender a.os interêsses d~ Minas. 

· .. -· - . ~ ~ .· . ~ .... . ; , ,, ·. ' 
· ._:: .. ·.· . ....... . 

. -~ ·. 

Jurfdico Nacional. Aqui chegando 
- · e disso estão várias testemunhas· 
no plenário - verifiquei que o Con
gresso Juridico Na(:ional, realizado 
sob o domínio da ditadura, não for
necia aoo adv-ogados qu-e lã estavam.· 
suficiente liberdade· para expor os 
seus pontos de vi.stl ou de doutrina. 
Quê fiz eu ? Não subordinando as 
minhas idéias liberais à solidariedade 
ao Sr. Benedito Valadares, lancei o. 
· mãnü esta da. delegação mineira a.o 
Collc,ooresso Jurídico e ãêle · me retirei, 
d·ecla.rando que não fazia parte d-e um 
Congr-esso onde não podia expresSa-r
me e agir com liberda-de. CPalrr..as _, • 

Aqui estão os ilus·tres Srs. Nestor· 
Duarte e Alioma.r Ba;reeiro, além de 
outros advoga.dos, que conhecenlJ essa.. 
minha. átitude. .......____ · 

. ~--· -·--· -

0 Sr. Coelho Rodrigues - V. Ex.• 
d-eu prova. de que não estava. de a<:ôr
do com o regim-e d-e fazenda. estabe
lecid<> em Minas Gerais. 

O SR. MON'I'EIRO DE CASTRO . 
- O Congresso Jurídico Nacional pre
ce<!eu de mUito o rna.n:ifesto dos mi-
neiros:-e-~ordinei a. minha. 
atuação ali ao ·sr. Bene<ü·~-Valad~
.res, a quem não devo qualquer fa .. 
vor. 

O Sr. José Bonifácio· - O réu ê-
o Dr. Benedito Valadares. Continue 
v. Ex:. a.. 

O Sr. AureLiano Leite - o que 
interessa não ~o os fatos sôbre a. 
pessoa. do orador; o que interessa ao 
plenãrio e à. Nação, como refertu o 
Sr. Plínio ~rreto. é sa·ber se êss.es 
fatos são ou não verda.dell'os. 

O Sr. Juscelino Ku'I:Jitschelc - V. 
Eli:.. • exercia ca.l'go doe imediata con- . 

O SR. MONTEIRO. DE CAS'I'R.O 
- Estão num furor terrivel. Bem 
se vê que há. govêrno no meio disso. 
(Trocam-se vários apartes, e o Sr. 
Presidente reclama ·atenção, taze:nilo 
soar os tímpanos.) fiança do Goverea.dor Benedito Va.

lada.res, e não me consta. · que tenha 
feito qualquer protesto. 

O SR. MONTEiRo DE CASTRO 
- Vou mostrar a V. Ex. a: vim de 
Minas Gerais como secre-tário pa.r
tic-..üa.r d~ Secretário da Educação, 
representando o Estado no Congresso 

Mas não ficou nisso. Como um 
fri~ calculista toma.do de ódio, vol
. tou-se contra outros Ba.neos e, pre
textando motivos em tudo semelhan
tes aos do lôbo da. fábula, investiu 
contra. ·o Banco Hipotecário e Ag:rj
cola. do Estado de Minas Gerais e 
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desapropriou êsse estabelecimento de 
crédih, para sacrificar, com isso, a. 
bta vura sem par e sem desca.nço d-os 
Prafessôres Pedro Aleixo, Estêvão 
Pinto e Monso Pena. ·Júnior. 

Foi rnais longe ainda. e não se 
cont-entou com o seu Estado, cujas 
fronteiras eram curtas par.a a ext·en
são d.e · seus propós~tos punitivos. 
Viajou até o Rio e atuou como lu
tador desatinado no sen-tidc. d-e que 
os Srs. Adauto Lúcio Cardoso, Afon
so AriÍlo.s de Melo Franco, Alv&ra 

. Mendes Pimentel, Aluisio Ferreira de 
Sales, Antônio • Carlos Vieira Crist-o, 
Antônio Ned-er, Artur Berna.rdes Fi- · 
lho, Belmiro de Medeiros, Bilac Pin
to. Daniel de Carvalho. Dário de Al
meida Magalhães, Joaquim de Sal~s. 
Luís Camilo de Oliveira Neto, Au
gusto Mário Jalàeira ..Br.a..n~. Múcjq 
Continentino, Otávio .Rangel Dutra, 
Oà.ilon Braga, Pedro Nava, Raul de 
Faria, Tristão da CU!lha e Virgílio 
de Melo Franco perdessem os seus 
cargos, a.lgu.ÍlS em repartições pú
blicas, outros em companhia parti
culares, outros ainda que nada re
cebiaDJ. e apenas serviam à Nação, 
sob a.tneaça. de represâ.lias governa
mentais se negassem a. satisfazer o 
seu desejo de castigo. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Nova. 
modalidade do 177. 

O S1'. João Henrique- O orador 
está responsabilizando o Interventor 
João l3eraldo por ates que não prati
cou. 

O Sr. Coelho Rodrigues - A -polí
tica .ào Sr. Valadares é a mesma do 
Sr. João Beraldo. 

<Trocam-se apartes simultd:neos. 
O Sr. Presidente 'l'"eclama aten
ção). 

O SR. MON'l'ElRO DE CASTRO ·
Estou ligando os dois. Já diss~ que 
ea.da Um, com o seu estilo pessoal de 
tirania. faz a mesma. Poütica de vio
lêz::cias. 
~se o dramático c~nário mineiro, 

em qlJ.e a cultura, o exercício da vida 
digna e o devotamento à liberdade 
to.ram d-esde.nl:la.dos cOIQ coisas inúteis 
e vazias de sentido. Durante êsse ' 

tempo, que para Minas foi uma gran
de e triste noite, só os homens morcê
go os que temem a luz e sugam o 
sangue alheio, viv-eram o seu bom. 
tempo. 

Diante de tanta insegurança e re
baL""Camento do nivel da vida. públi~a. 
os mineiros abandonavam o seu Esta
do, que antes servia de refúgio a to
dos os que buscavam clima ·propício 
às pr-egações liberais e nunca tantos 
o abandonaram· como naquela hora. 

Re!embramos êsses fatos não por 
amor ao passado, mas com advertên
cia e retrato do que continuará a ser 
o nosso Estado se houver sobrevivên
c::ia dêsses métodos e para destacar a. 
ide11tidade de propósitos dos dois in
~rventores, que. se põem como pro
longamento um do outro e ambos na 
:mesma ài:eç!u> à~ desse.rm a Minas, 
no' que êste Estatlo possui de nobre, · 
de equilibrio, de respeito e amor ao 
culto da liberdad-er 

Não houve, pois, para Minas. mn 
sõ dia. de dascanso em seu sofrimen
to cívico. 

Na. mudança de govêrnos, com 
a l..strsçã.o do perioda de direção à a 
n1.agistratura., não se modificou o seu 
panoráma. político, nern evoluiu ela 
Qjt:~.dura. para a democracia, pois não 
comp-reend;;;mos essa evolução se a. 
tnudança de nomes não se alia a reoo: 
novação de homens, normas e valores. 
sôbretudo de -homens, dado que a con-
4uta LSê::te.s, 'como ainda há dias 
acentuava Gilberto Freire, a propósl.to 
d.e Roosevelt, imPõe aos regimes, na. 
medida do que possuem de plástico e 
dútil, os sinais e a feição dos seus 
gestos e pronunciamentos. 

:r:Iá, assim, nas democracias, larga. 
~uperficie de atuação, na qual os di
~gentes trafegam com extrema. .liber
dade. PossuL'"'l.do características mar
~adamente huma.nas, permitem que 
muitas d·e suas instituições se afei
çoem à direção do homem e tomem 
o sentido que lht!s impõe o seu con
dutor político, a quem. por isso. ftca. . 
reservada fu~ção de acentuada. deli
cadeza na caracterização da prática. 
d-emocrática. 
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Não setin. -possivel a.o -povo acredi
tar dessa forma, na mudança de re
gime e sôbretudo de intenções do 
govêrno, se não houver. lastreando as 
suas afirmativas, corajosa atitude de
mocrática, rev·elada através da exclu
são dq_s homerls· que estão envenenan
dO', com as suas atitudes e seus ódios, 
o fino ar da democracia, numa ind.is
farçável saudade da ditadura e pra-

. ticando atos pertencentes à conduta. 
política do mundo qu~ ·morreu com 
a guerra. 

O Sr. Lino Machado - A respon
sabilidade do :Brasil. está generalizada. 

O Sr. Osorio Tuiuti - Deseja. va es
clarecer que no Rio Grande do Sul, de 
onde vim há pouco, tem havido casos 
ünicamente porque os funcionários 
pertenciam· à União Democrática N~
cional. · 

O Sr. Lin.o Machado -. Outro foco 
de saudosismo. 

O Sr. Coelh.o Rodrigues - A-pesar 
da circular do Sr. Ministro da Jus
tiça. 

O SR. MONTEIRO DE CASTRO
Ora, diante de acontecimentos tão 

graves, não sabemos come cumprir o 
nosso dever de representantes do povo, 
senão denunciando à Nação, solene-

. mente; todos êsses fatos, para que 
dêles tome conhecimento e sinta que 
a. nossa voz não visa a retardar o tra
balho constituci.ona.l, mas advenu, aos 
desprevenidos e aos de -má fé, da gra
vidade dos episódios xninçürqs, pelo 
qu~ encerram de potencialidade de pe
rigo no sentido do enfraquecimen~o da. 
democracia. 

A objeção que contra essa denún
cia porventura se levante, de que a 
11ora não é própria para tra2ê-la a 
uma Assembléia cuja função precípua 
é fazer uma Constituição .•. 

O Sr. CoeDl.o R.odrlgU.eS - Temos 
que velar pela garantia ;la liberdade. 

O Sr. Lino Machado - E para. isSo, 
a hora é a mais própria possível. 

. O SR. MON'Í'E!RO DE CASTRO 
- . . . responderemos qu.e a liberdade 
é para nós fundamental e que, de res
to. os trabalhos constitucionais se pro
cess~ no memento, à margem do 
plenário, não sendo perturbados, mf!.S 

apenas influenciados, pela natureza. 
dé!.S questões nêle versadas. . 

O Sr. Otavio Mangabeira - Esta 
a . boa. interpretação. 

O SR. MONTEIRO DE CASTRO
Pensamos, ·ao contrário, que "todos os 
representantes do povo, como os com..:. 
ponentes das comissões, devem ter co
nhecimento do que se passa no Brasil, 
a fim de tirar dêsses acontecimentos 
aquela. ··soma de experiências e dedu
ções com as quais poderão melhor ofe
recer à Pátria uma Constituição fiel 
à sua realidade, construída à inspira
ção de s~us problemas, suas. dificul
dades e sua alma e não mera carta · 
enu!lciativa de princípios que jamais 
vigorarão. 

Dessa. man~ira. julgamos · que seria. 
criminosa fuga à realidade a. elabo
ração de um Estatuto Constitucional, 
sobretudo no capitulD-relativ.o-às- ga
rantias individuais, se no mesmo mo
mento em que as fixamos, para que · 
vigorem. presumlvelmente, para. sem
pre, já. se marquem dos sinais da fal
sidade. isto é, já nasçam antecipada
mente .noladas e. precisamente por al
guns daqueles que deviam ser os gua.r-

-das e executores de seu cumprimento~ 
O Sr ~eflto-.Boã.rigues ___ - Porque 

temos, nesta Casa, elementÕs~ reaci~. -
nários em "travesti" demoorãtico. 

O SR. MONTEIRO DE CASTRO ....;.. 
Realmente, de nada va~exá ·a palavra. 
dos . Consti-tuintes, se não houver uma. 
correspo,ndência. entre o ato de oom
pôr o texto constitucional e a deter
minação de executá-lo, para que não 
se torne vã afinnativa, que apena3 
serviria a a-p-rofundar o gra.~e desen-

. canto do povo braSileiro na ação de 
seus dirigentes. · 

O fundamental, agora . que a Nação 
retoma o seu destino democrático, é 
que nã.o decepcionemos definitivamen
te o po-vo com a realização de uma. 
obra sem raízes numa realidade, que 
não pode ser construída artificial
mente. IJl.aS penetrada. e sentida, ·como 
no conceito de Eergson, a fim de .que 
se possa extntir dela os elementos ver
dadeiros e essencia.is à elaboração de 
uma lei atenta às solicit3.çQes do es
pfrito democrático, mas também car
regada. de nossa. detemlinação de tor-. 



ná-la. norma. vigorante e eficaz e não 
texto insincero e sem vida. 
. A redação da. palavra constitucional, 
priVilégio que poucas gerações . pos
suem, não pode ser ato destituído de 
profunài{lade e intenções. Deve ser, 
s.o revés, grave e severa tarefa., na. 
qual o obreiro busque a expressão jus-

.. ta, mas, por igual, ·a carga de since
~· l'idade e crença que a anime e lhe 

permi-ta, assim nutrida do espírito de 
sinceri-dade, cum:prir o seu destino sem 
desvirtuamentos e exatamente no sen
tido para a. qual foi criada. 

Ora, para que essa obra se instaure 
com êsse caracterlstico e visivel si
nal de barmorua entre o que eXiste e o 
que se preten-de criar, é necessário que, 
antes de se tornar norma e realidade, 
já· viva, através de !lt.OS que a ante
cedam, na conduta dQS homens públi
cos, pois constitulrla um supremo es
carneo, senão convite à descrença de
finitiva, o estabelecimento de uma lei 
fixadora das garantias do cidadão. na 
mesma hora eln que se. lhe tiTa o di
reito à. vi<ia, à. dignidade e à segu-
rança. . 

Consideramos.. assim, que a obra 
constitucional p.erde o seu conteúdo de 
sinceridade, com o qual se deve mar
cai', ;;;e o clima de garantias que ofe
rece colide com o existente na super
ficie e no camJ)O em que vai atuar, 
isto é, se a palavra nela escr1ta se 
mostre desde logo · vã ou com a . pos-' 
'sibilldade de ser usada ao sabor da 
fantasia dos governantes, sem o las
tro e a decisão dos gestos correspon
dentes a. seu sentido. 

Vamos ainda mais longe e aoc;edi
t&.mos que o sentimento de inutili
dade pene.tra.rá o espírito do povo de 
forma tão profunda, pelo menos . em 

· .relação às . geraçÕes que observam, 
sentem e sofrem êsse cocnflito entre 
a. lei que se faz e a áspera ~alida.de 
ao momento, que· ·será preferível não 
~ormá-la no:· bronze de uma. 
Oonstituição a. fixá-la para não ser 
cumprida, pois que, além de não tu
telar' os direitos dÕ cidadão, para. a 
qual foi criada., serviria. a extinguir 
a parcela. de esperança ainda preseDJte 
ao coração do brasileiro. 

Por outro lado, se certo5 direitos. 
chamados ~liená.veis, São hoje uni-

versais, isto é, reconhecidos por tõdas 
as Naç~ como fundamentais à dig
nidade da vida humana, como ainda 
há. poucos dias afirmava Truman em 
seu discurso aos países ai:t'lericanos, 
sugeria a Comissão Jurí'Clica Inter
Americana sôbre problemas de Guer
ra. e Paz e estabelecia a. França. no 
cpreâm:bulo de sua. nova e formosa 
Constituição, por certo e com In.aior 
razão. devem ter um reeonhecimento 
nacional, no sentido de que todo o 
Brasil os oonsidere como essenciais e 
invioláveis e fazen-do parte do nosso 
patrimônio cívico, principalmente de
pois que milhares morreram por sua. 
aobrevivê-.ncia . . 

Dessa. forma, o ci-dadão mineiro. fe
rido nos· seus direitos em sua distante 
comuna, transmite a todos a afronta 
que lhe foi feita e a sua dor se pro
jeta. na Pátria como uma grande 
sombra, não, apenas, porque a. violên
cia se praticou dentro de Minas, onde 
os exemplos de amor à. liberdade com
põem parte dos nossos melhores mo
mentos históricos, mas. sobretudo, por
que a ausência de solidariedade d:a. 
Nação, em hora tão. grave e dura, põe 
em perigo a sua .midade moral e sen-

. timental e também princípios mínimos 
C.e liberdade, tão dolorosamente con
quistados, constituindo. por outro lado, 
estímulo à. generc:a.lizaç:= o de violên- · 
cias, de forma a torná-las fruto de 
procedimento comum, que, pela. repe
tição, nem Ina.is ven!ham a ser no
ta-das. 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao 
nobre orador que conclua as .suas ob
servações, · pv:rque à hora está finda. 

O SR. MONTI!ZRO DE CASTRO -
Concluirei em dois minutos, Sr. Pre-
si{len:te. . 

Certos pontos vitais à. dem~racia., 
principalmeute os que s. con!1gurs.m 
e atestam sua p:-esença, como os do 
exercicio da critiCa e escolha, devem 
ser defendidos não apenas por nós, 
que lamentamos o sofrimento dos 
com'Pa.Dheiros e s. êles enviamos a 

. nossa. mensagem de solidarieda.d.e, 
como por todos os que vêem nesse 
regime, não uma forma vulgar e ra&
teira da conquista. do poder, mas uma 
séria. dout:ina pc)litica, com um. con-
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tteúdo filosófico e moral . da maior pu
reza. que a vitória dos aliados reve
lou ser plástica, viva e ca;paz de su
perar o crime, mas que ainda passa 
por novas experiências e sofre pert
gos~ processos de ajustamento ao 
mundo moderno, que devemos todos 
auxiliar a vencer e dominar. 

Se no momento dessas experiências, 
de sua resistência às solicitações da 
extrema esquerC!a e da prova de nossa. 
capacidade em tê-la como doutrina, 
os falsos democratas fazem com que 
os interêsses partidários transeendam 
a defesa de suas lin..ltas mestras e pas
sem a aceitar, sem protestos, a prá
tica de atos que a desnaturem, por 
cert::> o seu desaparecimento será 
conseqüência lógica dessa conduta e 
teremos demonstrado que não amadu
reccmÓ5 suficientemente para. rece
bê-la, nem somos dignos de sua. sere-
na e nobre tutela. . . 
Entendemo~ . assim, que todos os 

brasileiros, identificados no amor à 
democracia e que se afinam no com
bate às formas da ditaidura; devem 
sentir-se igualmente feridos em suas 
convicções e seus sentimentos demo.:. 
cráticos. sem quebra de sua fidelidade 
aos compromissos de seu partido, 
auando um cidadão qualquer. por mais 
fraco e" desprotegido. está ameacado 
porque pensa e escolhe livremente a. 
se unir, pela iminência do pengo na 
defesa de princípios e IibeNiades que, 
por sua importância E: sentido de uni
versalidade, superam os nosso~ inte-

... rêsses, nossos grupos e até o efêmero 
de nossa hora. 

Se qualauer de nós, que amamos a 
dem~.cia pelo que contém de hu
manidade. decência. dignidade graça, 
e poesia em suas linhas externas, mas 
também por sua viril c~paciüa<ie de 
se tornar vigorosa e forte conto um 
soldado americano, deiXar que eSSas 
investadas de inimigos atent:-;s e ~ivc!S 

8e processem sem l'eação rápida. e 
tuese heróica, estará colab.,raudo no 
$entido de enfraquecê-la.. o que _é um 
ingê::~.uo jôgo político, senão um cri
me, depois que tant:os dos nossos e 
do mundo fizeraiD por sua. pres-erva-
ção. . 

Pensamos até que ao govêrno, pela. 
soma de instrumentos que po~ui. ea.be, 

em muito maior "Profundidade, a fun
ção de resguardar e defender a demo
cracia, a cuja mvocação pôde !azer 
a sua campanha, pregar o seu pro
grama e obter a sua Vitória, pois a. 
responsa-bilidade de seu enfraqu~ci
mento ou sua queda. caberi.a. a rh e 
não a . nós, que não temos em lJ....ã!>s 
os elementos essenciais ao resguardo 
de suas instituições. .. 

Se as suas intenções, reveladas na 
pronunciamento de sua posse, cobri
ram de esperanças os céus da Pátria. 
cumpre não trai-los com um ato de 
tolerância. desinterêsse ou ausência de 
firmeza, mas, ao contrário, executá-los 
no sentido da Nação, isto é, na direção 
ê.o po~o. que aeve ser, na obra dos 
governantes como nas suaS"-pre~-~~-=- _. 
ções públi:cas, o dado mais vivo das 
complexas realidades com as q u a i s 
pretende lidar; 

E' certo que a tolerância do go-vêrno 
relativamente à conduta de seus de
legados o torna cúmplice e res-ponsável 
pelos atos que dela advenham. Se 
ass:i.m é, o possível es:pirlto de solida
rieda.de a êsses-representantes é até 
de consideração à passada identidade __ _ 
de propósitos, deve ser põsto à mar
gem sem nenhum constrangimento, 
pois não se pode admitir · a gratidão 
ou o favor político que no caso não 
existe, bastando a lembrança da pro
posta Val31dares à. U. D. N. em. ou
tubro pa5S3Jdo, na qual S. Ex.a. pro- . 
punha entregar Minas ·a êsse partido. 
em troca. do apoio à sua candidatura 
à Presildêneia da República, se o seu 
exercício se conodiciona. ao sacrifício e 
aviltamento da ,Nação, à perda ou risco 
de seus ftindamentos democráticos. 

Esta a essência das mensagens dos 
mineiros, de que falamos no principio 
e procuramos interpretar em seu sen
t!.do mais profundo · e amplo, em sua. 
exata significação, nos que elas possuem 
de dramá.ti~o. de advertên~!a. de justa 
cólera e a un1 tempo de .esperanças. 

Aqui fica, portanto, com essa in
terpretação, o nosso mais vivo protesto 
contra o govêrno de Minas, se a êste 
foi d3da.. a ordem, segundo cremos, 
para aiJmjnistrar co:n decência, tra
balhar sem fa.cciosismo e dirigir com 

· serenidade. 



se, porém, essas determinações não 
lhe .!oram transmitidas, nosso protesto 
é apresen.tMio ao Sr. Presidente da 
República, a quem então, nos diri
gimos, pa:ra afirmar que não podemos 
compreender a vida democrática se
não fundada num padrão de respeito 
à pessoa humana, que combateremos, 
i>or tôdas as formas e por tôda parte, 
as violências do govêrno de nosso Es
tado, por entendermos, como Wilson. 
que o direito é ma:s precioso do que 
a paz, e não descansaremos, nem ela
remos descanso aos nossos opressores. 
enquanto não sentirmos que a liber
dade cobriu com as suas asas a terra. 
mineira. (Muito bem; muito bem. 
Palmas. O orador é mutto cumpri
mentado.) 

O SR. JACí FIGUEREDO - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

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

O. SR. JACí FIGUE'IREDO (Pela, 
ordem) - Sr. Presidente, Srs. Re· 
presentantes: estive em :r.finas, de 
onde vim ontem, e já que se trah, 
aqui, do assunto mineiro, valho-me da 
oportunidade para desta tribuna tra
zer um protesto dos nossos amigos da 
Ass~iação Rural de Varginba, dos 
agricultores do sul de Minas que, p!>r 
·meu intermédio, levantam seu protesto 
contra a cobrança do im!)Õsto de ven
da~ e consignação abolida ·em 1943. e 
restabelecida, agora em 1945, não obs
tante ter sido, n<> ato da abolieão do 
referido tributo, como compensa~o a:
terado o impôsto territorial de 1 para 
l,5 %. Acrescendo que, no a..no se
guinte, com Q. revisão, foi enormemen
te :tna.jorado o valor da propriedad~ 
rural. . 

O Sr. José Allcmin - Há, sem dú
vida, engano de V. Ex. a.. Não se trata 
do impôsto de vendas· e consignações. 
Deve ser a antiga taxa de defesa da 
'Produção, . hoje taxa de exploração 
agricola. 

O S'R. JAC:t FIGUEIREDO- Não: 
tra~-se mesmo do impôsto de vendas 
e consignações, que está sendo co-
brado abusivamente. · · 

O Sr. José Alkmin. - :t::sse impõsts 
ji foi abolido. 

O SR. JA!C:f: FIGUEmEDO- In
felizmente, a exigüidade do tempo não 
me permite apreciar o assu.."'lto. 

O Sr. José Alkmin. - Insisto em 
declarar que o impôsto não é êsse. 
V. Ex.a, assim., deixa mal informada 
a Assembléia. 

O SR. J .AJCí FIGUEIREDO - As
seguro que o impêsto é, de fato, o de 
vendas e consignações. V. Ex. a é que 
está laborando em equivoco. 

Por ora, Sr. Presidente, quero . ler 
apenas o abaixo-assinado que me foi 
enviado pela Associação a que aludi 
há pouco. 

O Sr. Lopes Cançado - A cobrança 
é tanto mais injusta quanto o Inter
ventor de !.1inas acaba de ·proclamar 
que a situação financeira do Estado· é 
excelente. 

O SR. JACí FIGUEIREDO- E' o 
seguinte o abaixo-assinado: 

"Varginha, 14 de abril de 1946-
Deputado Dr. Jacy de Figueiredo 
- Cordiais Saudações - Os pro
dutores de café do município de 
Varginha, abaixo-assinados lan
çam por seu intermédio como re
presentante da nossa zona no 
Congresso Federal um vibrante 
protesto contra a cobranca do 
Fiszo mineiro dos impostos de 
Vendas e Cutsignações sôbre ca
fés. que haviam sido suspensos em 
1943 e agora estão sendo co brados 
exercício 1S43 para cã até 19~. 

Fazendeiros apelam para V. Ex
celência, no sentido de provar da 
tribuna parlamentar que tal me~ 
da co~corre para onerar grande-. 
mente lavoura mineira já. b3.stan
te prejudicada e empobrecida ex
cessos impostos que arruinam ini
ciativas rurais e provocam êxodo 
constante lavradores outros Esta
elos mencs exigentes em matéria. 
de impostos". 

0 SR. COELHO RODIUGUES - E' sur
preendente a atitude do Senhor João 
Beraldo. porquanto tenho lido em jor
nais mineiros . um grande programa. 
de auxilio à lavoura. 



O SR. JACI FIGlJEI:aEDo .:__ 
Homem rural mourejando ru

demente no seu ganhapão diário 
precisa ser melhor p.r()tegido 
contra ganância do Fisco que 
provoca desânimo e revolta e . 
abandono proprifdades. 

O Fisco mineiro está matando 
& lavoura com inpostos ':LS!ixiatl.
tes que vem sendo taxados d..-$:.1 ~ 
os tempos· tenebrosos da ditadu
ra. 
. Sem. mais, com os sinceros 

agradecimentos pelo interêss~ de 
V . Ex.a na . defeza je n·c5!:1& ca'.l· 
sa, subscrevem com apreço, es
tima, admiração e siinpatia. 

De V. Ex.3 • 

Amos., Atos. ~ Cros . e Obrà~". 

Seguem-se noventa e quatro asSl
nsturas . de C:lfeicultores do minicípic 
de Varginha. 

Sr: Presidente, como disse de. im
tio, reservo-me para, em outra ·opvr
\unldade, quando não est:iver premi
t...., :c;e: ~:l:cassez do tempo, analizar 
a. cobrança aesse :rmpüsto, que foi · 
abolida e q~e; agora restaurada im-

. ~e contra o mOO:o de proceder' dos 
governantes de Minas Gerais. 

·Os cafeiculturas foram vitimas de 
1udibr5o ,.. . ., estão ~--.,..::o de u.-q ex
•Qrsão: 

Oportunamente, repito examina
Tei a maneira pela ·qual está c;endo 
cobrado o impõsto que é profunda· 
mente escandalosa. <Muito 'bem. 
Muito bem.> 

O SR. PRESIDENTE- Está sôbre 
a mesa o seguinte requerimento do 
Sr. ·João Botelho, assim redigido: 

Cons~derand.o que a matêria do re
querimento n.0 92, de autoria. do signa
tário deste, se encontra perfeitamente 
exposta; 

Conside.."'"B.ndo que a essência daque.te 
referido requerimento é para a nomea
ção de comissão . de · sete membros 
dE'~ta Assembléia, que .ofereça suges
tões ao ctecreto-lei do Govêmo· que 
cogita da. "Fundação da Casa Pc
pula:-.. ; 

Considerando, pois, que tais suges
tões serão objeto do trabalho da co
missão · que fôr nomeada: 

Requeiro à MeSa que, oúrld& a ·~ 
a .Assembléia. considere encerradà a. 
discussão . do requértmenta em aprêçQ, 
nomeada, em seguida, a respectiva co
missão de que trata. 

Sala das Sessões, .M de abrll ·de 1946. 
S. Ex.& faz pequena. alteração no 

Requerimento: o a.nterior sUgeria a 
nomeação de cinco membros e o que 
acabo de ler modifica para sete. 

Assim, vou dividir a vo~ação - em 
. duas partes. Não pode ser engloba
da, porque a AsSembléia pode aceitar 
uma e rejeitar a outra.. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Sr Presidente, Peço a paJ.a.vra, pel'l. 
ordem. - ......... ----. .. o SR. PRESmENTE:·-::_-- ·Tem & 
:pa.la.vra. o n-obre Representante. 

O SR. COELHC RODRIGUES -
(Pe"'- ordem> · - Sr. PresideDJte, o 
requerim·e:nto pede seja. .encerrada a 
discussão sôbre o problema d!a casa. 
·popular. .Estou inscrito . para falar 

· sõbre a . matéria. e P,eseja va tra.ta.r 
das ~despesas. .que __ o_Govêrno 
de Minas. · na. gestão do Sr. Bênedlitõ-
Vala.d·a.res, fêz com ca.ssinoo e não 
com casas populares. 

Um dos seus au:Xi.tia.Ies, euja. a.u..;. 
tudé louvo e elogio, achand·o de pri
m-eii'a ordem a. idéia. da construçãe 
de casas · popula.res, vem, ·agora, cont 
um projeto para construção, em. 
grn,nde escalra, da. casa. para. o tra-
b~~r. · 

Pergunto: quanto despendeu ·o GQ
vêrno de Minas em obras suntuá.ria.8 
dos cassinos mineiros? 

O Sr. José Bonifácio - Cjfras as
tronômicas. 

O Sr . . Juscelino Kubitschek . - o 
OTador dem<mstra conhooer ÍÍl:al • 
panora.m.a. mír,eiro. o q~- se des- · 
penáell. .foi em obras Q.ue · iD.te.ressaa 
alta.mente à. saúde pública., com• 
acontece ·com as de Ar.axá. Alént · 
de ser_ ttma estação de á.guas, a.pre--; 
sent& o aspecto de tlllismo que 6 
·uma. parte bastante tnteressante. 

O SR. COELHO EOÓRIGDm -
Tudo pode ser feito, eom boas me
didas; agora., entre I e 80 ni uu. 
gran4e <UstAuciA; 
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o Sr. Juscelino Ku.bi:tscheek ....:.. V. 
Ex. a dev~ compreenda- que o pro
blem-a. da. casa. popular não está a:!e· 
'\o à. administrz.çã.c do Esta,do, mas 
ao Ministéri·o do Trnbalho. 

O SR. COELHO RODRJ:G'Um -
Mas o própno Estado poderia. Vir ao 
encontro das necessidades do traba
lhador. 

O Sr. Lopes -C~aào - A estân
cia. de Araxá foi tra.nsfonn&d:a. . d-e 

· esta.çã.o _de cura pa.r·s. o povo, numa 
esta.çã.o de veraneio paa"a. milionários 
e magnatas politieos. 

O Sr. Jusce1f:no Kubi:tsckec'k - V. 
Ex. a sa,be pel'!feita.melllte que o as
pecto de t~ interessa. muito · à 
~omia. do Estado. 

O Sr • . José Bont/ácio - .AT.a.xá. foi 
· construída. visando à Joga.tma., antes 
da sa.úde do pOvo. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção ! 
Está. eom a. palavra. o Sr. Ooe1ho 
Rodrigues. 

O SR. OOELRO RODR.IGUES -
S:r. Presidiente, estava inscrito para. 
fala!' sõbre- a Cast Popular e queria 
abor-dar ·a questão dos. cassinos. que
o Presi~ente Dutra talv~ não possa. 
resoPver. da.d-a a. grallde "ba.ga,gem" 
que vem de Min~; er~ meu in
tento ligar essa. parte ao problema, 
da Oa.sa. Popu:lar. Entl"'eta.Dto, já 
que se pede o . encerr~en-to da. dis· 
cussão, dou também p:>r encerradas 
a.s mjnh:a-s palavras. (Muito bem; 
muito 'bem.) 

O SR. PRESlDEN"n! - Os senho
res que aprovam o · requer..mento de 
encerramento da discussão do de nú
-mero 92, de 1946, queiram "levantar-se. 
<Pausa). Apr-ovado. 

A segunãa. parte do requeimento 
pede a modifi<:ação de cinco para. sete 
~~Dlbros. · 

Os senhores que a aprovam, queira-: 
lt:.-vanta.r-se. <Pausa.) . Está aprf>va.t..-. 

Agora vamos passar ào requerimen
to n ~ 0 92. Os Srs. que o aprovam. 
queiram levantar-se. <Pausa.) Es+:á. 
aprovado. 

De a.côrdo com o voto da Assem
bléia, designo os seguintes Senhores 

José Armando, João Botelho, Amaral 
Peixoto, Osvaldo Pacheco, Leri San
tos, Crepori Franco e Juscelino Kubis
tscheck, para constituirem a Comis
são incumbida. de oferecer sugestões 
ao Pod·er Executivo sôbre a. "Funda· 
ção da Casa Popular". · 

Há sôbre a mesa um requerimento 
de urgência. já publicado, é assinad~ 
pelos ilustres representantes Srs. Mo
ta Neto, Arruda ,Câmara e outros~ no 
sentido de que a. Asembléia conceda 
urgência para a discussão do reque
rimento n. 0 6(), de 1945. 

Em votação. ' 
Os Srs. que o aprovam, queiram le

vantar-se. <Pausa). 
Foi aprovad.o. 
Em conseqüência do voto da Assem· 

bléia abro a discussão do reterido re-
. t • quer1.men o. 

T-em a palavra o Senhor Mota Neto. 

O SR. MOTA NETO (Lê o seguin
te discurso) - Sr. Presidente, Srs. 
Constituintes: estava no propósito de 
somente aqui, nesta Assembléia cons
tituinte. focalizar o principàl dôs pro
blemas br-asileiros, . qual seja o de 
transportes, quer marítimo, f-erroviário 
e terr-estre, justüic.ando plenamente 
o requerimento n:0 60~ enviado à Mesa 
desta Assembléia para que a Comis
~ão de Marinha Mercante sustasse 
tôcia e · qualquer idéia de aumento de· 
fretes, · notadamente de gêneros de 
primeira necessidade, incluind:> t.~peci
ficadamente o .sãl, por ser êle um e!e
mento básico da economia do meu 
Estado e conhecer. per!eltamente. ,. o. 
dTama angustiante desta mercadoria 
cem os fretes quase proibitivos que lhe 
:ecae:n. Entretanto, como fiz sentir 
!.f.. sessd.o j -= 23 dêste ,a . demora na. 
d1scussão do ru~ncio:nado requerimen
to e· ~ Dlo~~ento de p:essa. por par
·t-::" dos a.rmadores para consumação 
de mais um crime contra a jâ deses
pél"adora. situação elo povo. fizeram
me ir à impr-ensa, em entrevistas que 
concedi ao Diti:rio da Noite e Di:-etri
zes, verbe:rando tamanho atentado 
'contra a. economia nacional. Apelei 
também para a Comissão Central de 
Preços, rece_m-criada e, pessoalmente, 
para o próprio Presidente da. R~públi
ca. 
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firma exportadora. de sal no Rio 
Grande do Norte. Debatemo!= o as
sunto com tanta l51ncer:aade e con
denando, ig-.lalmente a entrada do 
sal estrangeiro, que. o DIP proibiu no
vas publicações a resp!!lto . Esta era 
a rea:lldade no período da. guerra, e 
parece que, hoje, muito pouco modi
ficada, deduções feitas por mim com a 
leitura de uma carta d-o Presidente 

E" que, Srs. Constituintes, o Co~ 
'ma.ndante Augu.c:;to do Amaral Peixoto, 
Diretor do 1 ·cüae Brasileiro e recente
mente investi:io nas funções de Pre
sid~nte d·a Co:cli~ão de Marinha. Mer
cante. não ~a apercebeu do jôgo ma
quiavélico existente na referida Co
miS$ã.o, em a qual existe maior preo
cupação na defesa dos interêsses pri
vados do que da coletividade brasilei
ra. A Companhia Comércio e Nave
gação, a Companhia Costeira não só
mente têm suas atividades na nave
gação, .sendo também. produtoras, co
merciantes e t:ansportadoras, podendo 
citar, entre outras mereadoriss, o 
saL 

· da Comissão de Marinha. Mercante à. 

Nos difíceis dias da guerra. de exter
minz.çã.o do nazi-fascismo. tive opor
tunidade de, por àiyersas vêzes, soli
citar justiça e eqüidade da Comissão 
de Marinha Merc:lnte para o e.scoa
xnento de sal que, em qu3.ntiC1~ de ele-

. vsda, sempre esteve retidc no imen
so parque produtor do Rio Grande 
ão No:te, quando havia um justifi
cável e gritante apêlo dos criadores. 
charqueadas, fábricas de conservas e 
laticL'Tlios, indústrias quirnicas e, fi
ns.lme~te, do próprio povo consum.ldor 
ol:>rigatório dêste gênero de. primeira 
:necessidade e· consu:mo forçado nos 
Est~Úiü.s do Sul e Centro, principal
mente. E, se meu entusiasmo era 
grand~ quando apelava à menciona
da Comissão, nã.o menos decepcionan
te era a resolução de impassivid3.de e 
descaso dos seus Diietores, notada .. 
me!lte o Sr. Antônio Ferraz que, 
~uando 13. era Diretor, tinha imica
ment-e a preocupação de defender o 
patrimônio da. Companhia Comércio 
e Navega ção e fazer rom que todo o 
.sal da · referida Companhia, das co
tas distr!buidas, para ela, pelo I.N.S. 
fõ~sem embaTcadas tots.lmente e ps.ra 
cs poTtos onde o negócio eTa. mais 
rendoso. 

E;n 1944, .no Diário da Noite. dei 
uma entr~vists. focalizando o assunto 
e conde:nando, ao mesmo tempo, a po
lítica adotada pela Corniss.ãc ·de Ms.
rinh.9. Me!"c.ante, sendo que sôbxe o 
mesmo ~ssunto, o Or v~.cr.nte Lopes 
falou, pois é êle um dos entendidos na 
matéria e hoje Gerente ela SALMAC, 

Redação do Diário da. Noite e publi
c&da no dia 22 do fluente, em que 
tentou, com muita. deficiência de ar
gumentos; reb3.ter as acusações que 
fiz, de condenação ao propalado a u-
mento de fretes. ' 

Devo salien~r C!Ue, infelizmente, da. 
".t>.dministraçã.o d:.~ I .N.S . . autarquia 
r.ue. d!ga·-se 9. ;·erdade fo! ac· grande 
utilid2.de para os pequenos produtores 
de sal que sem'Pre vivetam a.s!ixiados 
pel.s. . ganância insaciável dos produ· 
tores,' comerciantes e armadores ao 
mesmo tempo,__punca tlvemoll medi· 
das de defesa e, ·sim·, ·tnoviml'ntos bu
rocráticos e paliativos no c;c:lt1do ma.· 
nife~o de não causar abor~,.cJmcntos 
aos potentados e amigos do govêmo 
de então. 

O Sr. Miguel Couto Quea-o 
declarar a V. Ex.• que o Instituto 
do sà.l organizOu um esquema. vi
sando justam-ente a.tender aos pe
quenos salineiros do Rio Gro.ndc do 
Nmte . . 

O SR. MO'IL~ NETO - Aliás de 
todo o Brasil. 

O Sr. Miguel Couto Creio, 
mesmo, que V. Ex.• foi um dos be
neficiados por essa providênela. do 
Instituto". 

O sR. M:iOTA NIETO - O Insti
tuto do Sal fêz um csquom" que 
d-evia ter sido cumprido: entretanto, 
a Comissão de Mar1n.hn Merctmt.c, 
pela Ji>al.avra. de seu Dilrctor, Stmhor 
Antônio Ferraz, de<:In.rou que nllo o 
cumpriria., é ·o 5l'. Femn.ndo Fo.l
cão, PresLdente do Instituto do Sa.l. 
nenhuma providência tomou a res
peito. 

O Sr. · Miguel Couto N lLo 6 
exato. Há vários o:!lclos, que poaao 
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trazer a: V. Ex.l~, mostrando que pro
vidências foram tomadas. 

O &R. MOT.A NETO - Tiv~ opor
tunidade de esta.r na Coordenação 
pedin-do providências drásticas para 
impedir êsse aten·tado à ~onomia 
nadonal por parte da Comissão de 
Marinha · Mercante e o resUltado foi 
nulo, a )Soluta.m.ente nulo. Aliás, o 
preza.d.o colega.. que re-presenta o Es
tado do Rio na Comissão Executiva 
do Sal, sempre se bateu peJos pro
dutores e, por diversas vêzes, par
ticularmente me. confessou nada po
d-er fazer potrque o Sr. Fernando 
.Falcão imp~di u que os bons propó
$itos da Comissão Executiva do Sal 
fôssem levados a efeito. 

O Sr. l'.!igueZ Couto Perdão. 
V. Ex.a está equivocado, pois dir
mei justs.mente o contrário, ís.tl) é, 
que da parte da direção do Insti
tuto s~pre houve o próJ)osito de 
raclamar reiteradamente a . ex~ução 
do esqu-ema que havia e1a:borado ~ 

O SR. MO'l\.1\. NiETO - Homem 
dC'I norte, que sou, costumo falar com 
clareza e nã~ encoblilr o nome de 
pessOas e.nvol'Vlda.s no escãnà.alo, que 
é p3.l'a a Nação, a Comissão de Ma
rinh~ :Mercante. 

O Sr. Miguel ·Couto Desejo, 
apenas chamar a atençã~ para a. 
cir.cunstâncla de que, no particular,, 
tão ·somente :no particular. não cabia 
à Di:reotria do Instituto do Sal essa 
providência: ela a tomou, reiterada
mente, porém não !oi atendida pela. 
Comissão de Marinha Mercante. E 
não teve fôrça para cumprll' o es
quema orga.nizado pelo Instituto. 

O SR. MOTA NETO - O Ins
tituto alardeava muita fôrça, ma.s 
em relação ao Sr. Antônio Ferra.2. 
n'ada fazia.. 

Tuào provocava em mim uma r~
volts. intima., pois a missão dos ad
ministradores das . autarquias, das 
repartições públicas não e a de $er 
agradável aos homens de P<>stos ele
vados e ben-eficiados, igualmente, por 
Qpul~ntas fortunas mas, ao con·trâ
rio, o cumprimento fiel do dever na. 
defesa da iilt-Egridade moral da · Pá
tria. E, como falei no Instituto do 
Sal, afirmo que sua criaçã<> foi indis-

. pensãvel aos pequénos e médios sali-

neiros de todos os Estados produtoz-es 
do Brasil, seja Rio Grande do Norte. 
Ceará. Estado do Rio ou Sergipe. 

Na sua organização, grand~s êrros 
!oram .cometidos porque, e infeliz
mente, o. Govêrno daquela época, em 
vez de entregar,. o caso a técnicos de 
recor..hecid·a competência, encarregou 
leigos no assunto e que realizaram 
viagens apressadas aos Estados produ
tores de sal para, ao finl. de tudo, 
despensa.ndo sugestões -dignas de ma1or 
conczito. apreselltaoas ao Conselho de 
Comércio Exterior, confeccionarem um 
projeto de d~reto-lei antecipadamen
te pincelado pelos grandes detentores 
da indústria do ·sal. Apesar dos .pe
z~rcs foram distribuíc.as cotas de pro
dução a to~os os salineiros, havendo, 
entretsnto. liberdade absoluta de pro
dução e pr~ço de venda que pern:üte 
a um salineiro viver modestamel1ve 
nas regiões produtoras. 

Esp:ci!icando, cito o Sr. Francisco 
Solon Sobrinho, correligionário do 
nosso colega Café Filho, proprietário 
da salina Santa Teresinha, no Muni
cipjo de Areia Branca, Rio Gnnde do 
Norte, no valor de Cr$ 2. 000 .ooo,oo a 
Cr$ 3.000.000,00, com uma cota de 
5. 700 toneladas, exportando tôda ela. 
em c9da exercício ~~unai,.o . 110 preço 
máximo de venda. de Cr$ 85,00, ten: 
uma renda liqtuua u;; v r.:; 20ó. 200,00. 
Logo se verifica facilmente que :para. 
o produtor o negócio n§.o constitui um 
"panamá". como já. foi insinuado. 

Profundos erros e . incompreensões 
sempre perduraram na administração 
gcstapiana do Instituto do Sal. onde 
não existe lugar para. os produtores e 
co11sumtdores do interior do Brasil; e 
cstn. minha afL'"'Il'lativa. pode ser tes~ 
t~munh!lda pelos meus C(llegas de As.;. 
sembléia Co:Istituinte. Sr. Dioclécío 
Du:lrte e José Augusto, antigos De
legados do Rio Grande do No::-te junto 
à Comissão Executiva d2. citada au
tarquia. 

Injustiças revoltantes têm sido co
metidas pelo Sr. Pre~idente do Insti
tuto do Sal e. no de~ lo tempo, quan
do nesta Assembléia tiver de discutir 
o requerimento sôbre a Fábrica. Nacio
nal de Alcalis, à qual se acha ligado 
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o Instituto do Sal com 26 milhões de 
cruzeiros de ações preferenciais, cita
rei fatos comprometedores da Presi
dência da · mencionada autarquia. 

Sr. Presidente, creio nos propósitos 
honestos do Presidente Eurico Dutra, 

· na defesa de tôàas a.s fôrças p;ropul
soras da economia nacional e o pro
blema de transportes deve deixar de 
ser uma das fontes mais rendosas para 
as empresss particulares e do Govêr
no, tol'nando-se êle o elemento básico 
da nossa economia, abastecendo re
giões diversas do nosso pafs com o 
açúcar de Pernambuco e outros cen
tros. açucareiros; o sal do Rio Grande 
do Norte e outras unidadas produto
ras; o café de São Paulo e Minas; a 
carne dos rabanhos de Mato Grosso, 
Goiás, Rio Grande do Sul e Minas; os 
cereais de São Paulo, Rio Grande do 
Sul e demais Estados agrícolas. 

Esta, Srs. Constituintes, é que deve 
ser a finalidade exclusiva dos trans
portes no Brasil, pafs imenso em que 
ainda não foi nitidamente compreen
dido pelos nossos governantes que a 
falta de- deslocamento, pelo transpor
te dos grandes estoques dos centros 
produtores ocasiona o desânimo e con
seqüente inatividade dos homens que 
da. te:-ra tudo fazem aflorar, na es
perança de uma bonança prejudicada 
pela deficiência absoluta de transpor
tes. . 

E fazendo comentários a respeito 
de transportes, por que não focalizar 
o seu elarvaJd.issimo :weço, proibitivo 
mesmo para muitas mercadorias de 
custo baixo, . sobressaindo-se, entre tô
da.s, o sal? Srs. Constituintes, W:n saco 
~m 50 quilos de sal custa, nos aterros 

. ·das fábncas no Rio do Grande do 
Norte, Cr$ 9,30, ~endo Cr$ 5,10 valor 
ds. mercadoria. e Cr$ ~.20 custo de um 
saco de algodão que em 1939 se com-

- prava por Cr$ 0,80 e hoje, escanda.lo-
. · samente de preço elevado apesar de 

não ter ha.Vido aumento na matéria 
prima que é o algodão. Ora. com êste 
preço de Cr$ 9,30 por um saco de sal 

· de 60 quilos nas salinas do Rio Gran
.de do Norte, de frete maritimo para 
Corumbá paga o comprador Cr$ 29,16,· 
istÇ) é, quase seis vêzes mais do que 

o valor da. mercadoria. Daqui do
Rio de Janeiro para Uberaba, via fer
roviária, um saco de sal de igual pêso
tem o frete de Cr$ 20,28 •• .1\.inda temos. 
para aumentar o valor de mercadoria. 
no centro consumidor os impostos mu
nicipal, estadual e federal, despesa.. 
para colocar a mercadoria no cos
tado do vappr no pôrto de embarque.. 
serviço de desembarque d~" sal nos por
tos de destino para os armazéns d"s 
comerciantes e conseqüente reembar
que para os vagões das estradas de 
ferro e outras despesas de caráter ro-
mercial. ·-

Esta é a razão por que uma merca
dor.~& de custo tão barat() chega. aos. · 
centros consumidores ' P.Qr preços ele
vadíssimos e, ainda, mâiS,s~ri!lcaâa 
pelos comerciantes do. interiOit' pelo 
simples . motivo de sempre a receb~ 
ren::. em pequenas quantidades e espa
çadamente e sem também qualqu!!r 
tabelamento para sua ·venda. 

0 SR. TOLEDO PizA - A questão 
sobe de gravidade por se tratar de 
gênero i.ndisp_~nsá vel ao pobre e ao 
rico. · - - ---- --·--- ---·-. - . 

O ~R. MOTA NETO- Sr. Presi
dente, já tive também, pela imprensa, 
a oportunidade de condenar o propó
sito da· Comissão de Marilllw Mer
cante de aumentar os fretes para aten
d-.- a despesas com o honesto-3 recla
mado r-eajustamento do:: salários dos 
funci~nários e operários das compa
nhias de navegação, apresentando d.&
dos, em algarismos, da invejá-ç~l si~ 
tuação de bonanç~ da Ccmpanhia Co
mércio e Navegação que folgadamente
comporta o aumento de salário conce-

.· dido ao seu pessoal. E, secundando 
êste meu ponto de 'vista, o Sr. Diretor
do Lóide Brasileiro, na carta que pre
tendeu justifid.r o desejo dos ai'lllS.
dores na -majoração de fretes, se con
tradiz, declarando um lucro, no anl). 
passado, na companhia que dirige, de
Cr$ ~09.395.189,30. Não sei porque. 
tanta coragem por parte dos ann.ad.'>
res em pleitear um aumento de fretes 
q1:2.ndo I)S . mesmos estão . nadando em 
dinheirCJ, ~udo em conform.i<la.de com 
as declarações de seus diretores e ba
lanços publicados. Acresce que, no. 
período de an~es e após guerra, houve 
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. UDl6 continuada. majoração de fret~. 
conforme . dados em anexo que passo 
Q lêl:-

No setor ferroviãrio a coisa segu~ 
o meSl;tlo ritmo e, numa ilustração à 
minht afirmativa, também lerei para 
esta Assembléia· Constituinte um mar..~a 
comparativo de fretes por tonelada. de 
sal, cobrados pela Central do Brasil, 
do Rio de Janeiro para. Barra Mansa., 

' Belo· Horizonte, Engent.o São Pauto 
e Uberaba·, nos anos de 1940 e 1946. 

Desta tribuna, renovo o meu apê!o 
ao Presidente EuriCo Gaspar Dutra, de 
defesa. à. já minguada bolsa do povo 
brasileiro, não permitindo, sob qual
quer pretexto, o pretendido aumento 
de fretes, pois S. Ex.a continuará a 
ter a estima de todos os seus correli
gionários e um crédito de confiança. 
muito sincero, creio eu, de todos os 
brasileiros, seja qual fôr a facção po
lítica a que estejam ligados porquanto 
o problema de transportes, no Brasil, 
tem feição naciona~ e não pertenc: 
a qualquer idéia ou doutrina politica. 

· <Mt.;to bem; muito bem. O orador é 
cumprimentado. ) 

O SR. PRESIEDENTE - Tem a 
palavra o senhor Aureliano Leite. 

O SR. AURELIANO LEITE - Se
nhor Presidente, Srs. Represen.tantes: 
tenho ·observado que vai- entrando nos 
hábitos desta Casa. sejam feitos por 
escrito os discursoS de sustância cons
titucional. · A praxe realmente se 
recomenda. porque, por essa \arma, é 
sempre possível ao orador, atraves
sando o tumulto dos apartes, chegar 
ao seu pôrto de destino. 

Vou ler, po-rtanto, considerações que 
tra.cei atropeladamente, e até a . lápis, 
com as quais tentar€i responder às 
criticas e a. algumas . censuras que 
me foram dirigidas ·a. propósito do 
meu último discurso desta alta tri
buna, sôbre o hlagno problema da 
imigrai;ã.o. . 

Passarei a ler, pedindo perdão à 
ilustre Assembléia pelo gaguejamento 
a que me levarão, com certeza, :1s 
simples notas ràpidamente escritas. 

. (L€). 
44Quando, há. duas semanas, subi a 

esta · alta. tribuna. -para trata!' do 
magno problema d2. im!gl'S.Çã.Ç> estran
geil'a, tive.. um escõpo principal: chá
mar a atenção -do Pais para. êle e 
llbr.ir sôbre o mesmo largo: debate. 

Hoje, quero ufanar-me de havê-I~ 
alcançado inteiramente. Dentro e fora 
do Parlamento, nos trabalhos do ple
nário e no campo. vasto da imprensa. 
brasileira, o assunto começou a ser 
tratado. E foram muito além da visão 
do obsCuro Deputado que vos fala,. 
porque têm olhado. a questão por todos. 
os seus aspectos, ao contrário do ora
dor que, . na pressa e angústia do 
tempo, senão no atropêlo dos apar
tes, sempre judiciosos e gentis, mas, · 
às vêzes precipitados, não pode cuidar 
dêle senão dum 2.specto, na. verdade, 
o mais sério e premente - o aspecto 
econômico. 

Dai, certo embaralhamento das mi
nhas idéias, não direi de má fé, mas 
·-a alguma paixão pelo assunto, quer 
dos nobres senhores Constituintes, 
quer dos nobres Senhores da. ~~ 
prensa, nuns e noutros, os que me sao 
adversos, claro, r.essa. questão. 

De maneira que, o meu propósito,. 
de novo, nesta tribuna, é repor o 
meu pensamento dentro dos justos. 
têrmos, melhor consultada, além do 

·mais, a opinião pública do País. 
Democrata sL"lcerot nã<_? sou dos q.ue· 

a desprezam como aquele conhec1do 
presidente da. Província de S . Paulo, 
aliás excelente administrador, o Pro
fesso'r João Teodoro Xavier, que, tôdas 

- as vêzes em que o advertiam de se~ 
preciso atender à opinião pública, em
barafustava para o fundo do vastO' 
palácio colonial e de ~~ -yoltava. ;-ã
pido asseverando que Ja t1nha. ouVldo 
a dita, consultando o seu cozinheiro, 
o seu papagaio e um louco maru;o 
que vivia no velho casarão ... 

Quero, com isto, afirmar, invoca.nd~ 
o meu passado de sofrimentos pela. 
Democracia e por tôda s as liberdades 
-oúblicas que não sou aquêle' feio 
rea.cionátio que a "Tribuna Popular" 
seguida do ilustre orador do comu• · 
msmo, Sr. Alcides Sabença., me pin
taram, .um ãia. dêst~s. 

ser· reacionário é ser contra a. evo~ 
lução das idéias. E eu não o sou. 
Tenho dado provas exatamente do 
contrãrio. 

E já que estamos com a mão na. 
D;lassa., falando em imprensa e Depu
tado comunistas, regiStremos que e,. 
talvez, a única corrente política que 
repele, in-limine, a :imi~cão para o 
Brasil, alegando a instalação no 

. Brs.sil, de enquistamentos pe.'"igosos, 
agravados pela existência de 20 mi
lhões de braços completamente pa
ralisados por falta de trabalho . . 

Se uma e outra asseveracóes fôs
sem aceitáveis, o que poDhÓ em dú-
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Tida., ainda assim, o :problema. lan
çado da imigração estaria àe pé, pois . 
nã.o pregamos imigração para hoje, 
mas para 25 anos de adrnjnistração 
:futura e seguinte. 

Governar nas nações . novas e · de 
grandes rerritórios. é povoar, disse 
.Juan Baptista Alberdi, na. sua co .. 
nhe-cida obxa Bases. . 

E mais tarde, explicando a má
xima adotada, para evitar a male
dicência que existe hoje, como exis
tia ontem, e existirá amanhã, escla
receu: 

"Governar é povoar no sentido 
de. que povoar é educar. melhorar, 
civilizar, enriquecer e engrande
cer, espontânea e ràpidamente, 
como sucedeu nos Estados Uni
dos". 

E, depois de vários períodos can-
dentes, acrescenta o velho, mas 
sempre novo, esta <lista argentino: 

"·A terra é mãe, o homem é o · 
pai da riqueza. Na maternidade 
da riqu-zza não há geração es
pontânea. Não há produção de 
riqueza se a terra não é fecun
dada pelo homem. Trabalhar é 
fecundar". 

Mais adiante, escreve: 
.. A forma mais fecunda e útil, em 

que a riquezA- estrang-eira pode intro
duzir-se e aclimatar-se em um país 
novo, é, a da: imigração de população 
inteligente e trabalhadora, sem ~qual 
os metais preciosos restarão séculos e 
séculos nas entranhas da te:rra, e a 
terra com tôdas as suas vantagens a.e 
clima, irrigação, temperatura, rios, · 
montanhas, planícies, pla!l.tas e ani
mais úteis, se deterá, sé.:!ulos e séculos, 
pobre como o Chaco, como Mo:jas, 
como · Lipeg, como a Patagônia". 

Só faltou Alberdi acres~enta.r, pois 
que isto· foi traçado, aos 1898: como 
o· Brasil ... 

·pensando no futuro menos pró-o 
Ximo do nosso País, valemo-nos cto 
conceito lapidar de Bruno Lobo: "A 
História nos ensina que uma popu
lação detentora de uma. 2ona da Terra, 
ou coloca em valor o tçrritório que 
ocupa, ou mais dia, menos dia, é obri
gada a ceder à pressão estrangeira. E' 
necessário que o Povo Brasileiro com
preenda que não temos o direito, .en
quanto a humanidade se acctovela em 
~ertos cantos da Terra, de manter in
~ultas e abandona·da.s as mais ricas 
zonas do continente sul-~mericano. 

O Sr. ll!edeiros Nf!:to - Int~ira
mente de a~õrdo com V. Excia. De
"Vidamente autorizado pela exposição 
do Sr. 1-.reobaldo de Oliveira Lima, no 

seu livro. "A Imigração Ja:ponêsa para 
o Estado da Paraíba do Norte", o qual 
cita opinião de dois ilustres paraiba
nos, que são grand·es e."Cpressões mo
rais, devo ler êsses conceitos. Epitá.cio 
Pessoa, -em entrevista concedida ao 

, "Diário de Notídas"- de Lisboa, de~ 
clarou: •'Em primeiro lugar, deixe-me 
dizer-lhe que não tenho preferências 
pelos imigrantes desta ou daquela. 
nacionalidade. Todos são úteis ao 
Brasil. O Sr. José Arné!ico, corre
ligionário ilustre de V. Exda., que 
muito a·dmiro, disse, com muita inte
ligência: "0 Brasil precisa po't7oar-se 
para realizar a sua heg.emonia po
lítica e econõzr.ica na América do SuL 
Seu imenso território desaproveitado 
com uma natureza quase..._:~irgem. está 
ainda vasio do fator princfpa1'-'-:- --- - -· 

O SR. AURELIANO LEITE - Mui-
to bem. · 

Conheço o livro que V. Excia. cita; 
tenho-o em minha pasta. Conhe-.::ia 
também as expressões quer de Epitâcio 
Pessoa, quer de José Américo . . Elas, 
porém, vindo até ~sta tribuna pela 
boca de V. Excia. tem mais elo
qüênéia. __ 

o Sr. Mede{rõs .. Net~ . -. Gen~:t:().:-.. 
sidade .de V. Excia. . 

O Sr. José Crispim - Di!sejâ.va 
lembrar ao n-obre orador qu-e as nossas 
terras, a fim de não .ficarem aban
donadas e in~ultas, exigem um pro
grama simples: basta que se as di
vidam pelos camponeses sem gleba, 
especialmente no 'Estado de. São Paulo, 
onde, em êxodo, dirigem-se às cidades 
à cata de trabalho nas indústrias e 
no comércio. As lavouras de São Paulo 
estão sendo abandonadas e não há. 
condiç~s econômicas. Muitos dos la
vradores se dedicam a atividades .<:o
merdais. Admitindo-se. imigrantes. 
agora, iremos reduzir nossos patrf~ios · 
camponeses à mais negra miséria. o 
problema, :portanto, está em dar tra
balilo a essa população que começa a 
dirigir-se para os centros urbanos. 

O SR. AURELIANO LEITE - A 
solução c;ue V. Excia.. apresenta ser
virã talvez, para o momento. O pro
grama. que lanço ao J)lenãrio, - .jã. 
o disse no meu discurso :passado e re
afirmo agora, - é para uma politica 
de 25 anos, pelo menos, de adminis
tração. 

O Sr. Tolec!o Piza - V. Excia. po
derá diz-er que é para o presente. 
também, porque a lavoura de São 
Paulo se ·ressente da !alta de braços 
no momento. . 

O SR. AURELIANO LEITE- V. 
·Excta. estã respondendo ao aparte do 
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ilustre Representante Comunista. 
O Sr. Medeiros Neto - Estou vol

tando do Nordeste paulista e pude ve
rificar que o destemor e o espfrito de . 
tena,;::id21de d~ japoneses são sobrema

neira valiosos. A contribUição que o ja.
.Ponês está. dando ao Brasil é inesti
mável. Estão além disso. se assimi
lando bem, através êsses três grandes 
vinculas - língua, raça e r-eligião. 

O SR. AURELIANO LEITE - Che
ga.rei, da{!ui a pouco, a considerar o 
próprio japonês como elemento imi
gratório para o Brasil. 

O Sr. João Amazonas- A tese que 
V. Exda. está defoandendo, leva-me a 
esta pergunta: há falta de mão de 
()bra no Brasil, atualmente? 

O SR. AURELIANO LEITE- Há. 
Na indústria, no serviço doméstico, 
Da lavoura e no comércio. 

O Sr. João Amazonas - O meu 
companheiro de bancada, Sr. Batista 
Neto acabou de ler um memori-al dos 
trabalhadores do arS€nal de Marinha 
.que estão sendo despedidos em massa, 
por falta de trabalho. 

O SR. AURELIANO LEITE - Fal
ta de trabalho ali, mas não em outros 
setores d-e atividade. 

O Sr. João Amazonas - Estamcs 
também informados de que outras em
prêsas iniciam já õ.isp-ensa de empre
gados por falta de trabalho. Devo 
<lizer a V. E:x-cia. que o ;nosso colega, 
Sr ~ Dario Cardoso, em seu último dis
curso se referiu a u.nu publicação de 
São Paulo, dizendo ser alarmante o 
número de campon-eses que desem
barcam cllàriamente na Capital à pro
c~ra dé emprêgo, de vez que as lides 
campesinas não lhes dão para viver. 

O SR. AURELIANO LEITE -
J::sses conceitos são do Sr. Dario Car
doso ou de uma Revista Econômica? 
Peço U~nça para Jjôr em dúvida essa. 
afirmação. 

O Sr. Dario Cardoso - Os conceitos 
são de uma Revi.:ta Econômica de São 
Paulo. Ssse fenômeno aliãs, se obs-erva 
.em todo o território brasileiro. 

O SR. AURELIANO LEITE- V. 
Excia. não observou o fenômeno . Peço 
portanto, licença - sem nenhtL--na dês-· 
consideração a V. Ex <:ia. - :para oôr 
em dúvida a afirmação. 

Tenho . observação de que há falta 
·<i-e braços na lavoura, na indústria e 
nos serviços domésticos e até no co
mércio, em São PaUlo. 

o Sr. Coelho Rodrigues - E!n volta 
Redonda há procura de operários. 

O SR. AURELIANO LEITE -Volta 
Redonda também está procurando, 

como diz o ilustre Representante do 
Piauí, Sr. Coelho Rodrigues. 

Citei as palavras dos eminentes 
Juan Ba.pt~ta Alberdi e Bruno Lõoo, 
e com -e~s dou como respondidas ~s 
críticas que me foram <tirigidas pelo 
Partido Comlln.kta, nesta Assembléia, 
na imprensa, e no comício último de 
São Paulo, pelo nobre Senador Senhor 
Luís Carlos Prestes. · 

Passemos aos que ac-eitam e defen
dem uma política imigracionista, com 
restrição. · 

O Sr. Alcedo Couti-:z,ho - Quero 
reproduzir o conceito de um cientista 
brasileiro: Roquete Pinto ... 

O SR. AURELIANO LEITE 
Grande autoridade no assunto. Aceito 
a opinião de Roquete Pinto. . 

O Sr. Alcedo Coutinho - • . . em 
que diz que há falta de braços no 
interior do Brasil, mas de braço es
cra-...o. O :nosso trabalhador rural não 
pod·e continuar nas condições em que 
vive atualmente. :t:le precisa ser as
sistido. Se V . Excia . permite lerei 
trechos d·e pequeno debate que s-e 
travou na Cooperativa de Usineiros de 
Pernambuco, o qual reflete bem a si
tuação do trabalh31dor rural naquêle 
po:1 to do Brasil. 

O SR. AURELIANO LEITE - Per
mito, com muito prazer. O tempo é 
que, talvez, não o permita. 

O Sr. A.lcedo Coutinho - Devemos 
dar terras e facilitar créditos, a fim 
de estimUlar o nosso trabalhador 
rural. 

O SR.-AURELIANO LEITE - E por 
que ainda ;.lã o se fêz isso? 

O Sr. Toledo Piza - Devemos levar 
ao camponês assistência . e edu.~ção. 

O grande p.ediatra brasileiro, pro
fessor Olinto de Oliveira já d.i.sse que 
o melhor imigrante é a criança bra.
sil:eil"a, porque de mil que nascem, 
morrem quinhentas, por falta d~ as
sistência.. 

O Sr. Daniel Faraco- Não há con
flito entre os problemas abordados, 
quer pelo orador, quer pelos ilustres 
Representantes que o aparteiam. 

O SR. AURELIANO LEITE - Não 
há. conflito, como assevera o meu 
ilustre colega, Sr. Daniel Faraco ... 

O Sr. Alcedo Coutinho - Mas está 
abandonado ... 

O SR. AURELIANO LEITE- Nã.O 
há conflito, ma.s .está completamente 
31bandona>do... : · 

O Sr. Toledo Piza - O problema é 
econômico, mas, criada a. riqueza: do 
imigrante estrangeiro, poderemos pro
porcionar-lhe melhor assistência.. 
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O SR • .AURELIANO LEITE- O 
nobre ~o~ega. tem tõda razão. quando 
diz que o traba.l.hador brasileiro está 
~ompleta.mente abandonado, pois o 
Estado Novo nada fêz em seu favor. 

Sr. Presidente~ a nossa politi~a. não 
tratou do nosso trabalhador a. não 
ser em letra de fôrma. 

O Sr. Alcedo Cautinho - Eu não 
estou criticando; aproveito-me do de
bate para trazer escla.reciDlentos que 
julgo oportunos à ap::redação da ma
téria. 

O SR. AURELIANO LEITE- Creia 
o nobre colega que é com o máximo 
prazer que aceito êsses. esclarecimen
tos, e espero faça a leitura. que de.seoja. 

O Sr. Luís Viana - O abandono 
do trabal.ba.dor :foi apenas . por part.e 
do Govêmo. O problema da C~.-ia.nçs., 
do trabalhador e do homem do interior 
nos últimos anos tem sido tratado 
com o maior ca.l'mho i;>elos Congres
sos Científicos, pelos médicos e pelos · 
intelectuais brasUei.l'os, enfim, por to
dos os setores de atividade intel~tual. 
Não temos culpa que a ditadura não 
tenha cuidado dêsse problema. · 

O Sr. Alcedo Coutinho - Os nossos 
males são históricos, vêm desde a 
nossa. formação. Vou proceder à lei
tura: 

Indústria. espoliada 

Falou em seguida. o Sr. Leal 
Sampaio, do Coriselho de Admi
nistração ·da cooperativa dos Usi
n~iros de Pernambuco Limitada.. 

· Depois de estudar longaménte a 
situaÇão da . indústria açucarei.l'a. 
do Nordeste, sob varias aspectos, 
admitiu que estávamos a . braços 
-com uma indústria espoliada. Jus
tificou seu ponto de vista com ar
gumentos eluddati:vos e . propôs 
que o estudo dêsse capitulo fôsse 
incluído na agenda dos trabalhos. 
Nessa altura, trocaram-se diversos . 
apartes e o Sr. Leal Sampaio, ao 
concluir, afirmou que "era. pre
ciso declarar alto e bom som que 
03 indust.."i.ais açucareiros se en
contravam em face de proble:onas 
cruciantes como, por exemplo, o 
do nosso trabalhador rural que 
vive em completa. . miséria. pas
sando :fome e tôda sorte de pri
vações e que só encontra um pouco 
de al~gria ns. aguardente que m- . 
gere~•. 

BebendQ. aguardente 
Afirmou teXtualmente: · .. q~ero 

xna.is uma vez repetir alto e bom 
som que o nosso tra.balha.dor vive 
Da. miséria, bebendo aguar<iente 

para, esquecer sua. de~. E". 
êste é um problema que nunca 
soubemos resolver, - que dizer, . 
o · problema da aguardente. -
mesmo.quando o álcool como com
.bustível, dava dinheiro. 

Todos sabem que a lavoura da 
cana. sempre se fundou em sa.
lá.ri.os baixos, mas, se somos eSP<r 
liados e não temos preços jus~ 
é . ~!aro que não podemos me
lhorar o salário dos trabalhado
res". E acrescentou: "não falO'. 
como comunista., falo como de-· 
moera ta. sincero". 

O SR. AURELIANO LEITE -
Trás V. Excía.. contribuição perciosa 
ao meu discurso, o que muito agra-
deço. . · 

Prosseguindo, devo dec!ara'r-que al-· 
guns dos que me çonbatem. - e l)Oii<:os -
s&o na Qt1antidad.-e, embora de VUlto 
na qualidade, como o ilustre Depu
tado, Sr. Miguel Couto Filho ... 

O Sr. Miguel Couto Fifho - Muito 
obrigado a V. Excia. 

O SR. AURF.LIANO LEITE - .. . 
o venerando "Jornal do Comércio" e
cinqüenta por cento cio prestidoso 
"Correto da. ~rque .. ~ · outra 
metade generosamen~ me poupou) 'llo.-··· · 
ardor da defesa arquitetada contra a 
raça, perturbaram-se no sentido e n:J. 
inteligência., _de:fo~do o meu pen
samento. 
· Pois se eu também, Srs. Consti- · 
tuintes, sou a favor de vãrias restri-
ções à imigração! ' 

DeclaTei e repito: ouero iminacão 
ampla e livre para o Bra.su. Mas am
pla de 10 milhões de indivíduos, para 
vinte e cinco anos, ou mais de admi-
nistração · futura.: · 

O Sr. Miguel Couto Filho - Julgo 
pouco, ainda, 10 núlhões. Para. o 
Brasil. A Argentina, segundo noticw 
que tive, se propóe para o futuro im
portar 30 milhõts; o Brasil pode ter 
pelo menos o dôbro~ 

O SR. AURELIANO LEITE - E,. 
para isso, imigração liVl'e. Livre. sim. 
Não para entrada de agricultores ou· 
não. de operários ou não, de indi
víduos inimigos do trabalho. candi
datos a qlJitandeiros, a.· engraxates, a 
vendecl~es · de jornais e bilhetes de 
loteria, estropiados da guerra, doentes 
de moléstias contagiosas e taras mo
rais e materiais. negros e amarelo!, 
e tudo, na interpretação fantasiosa 
do menos generoso articulista do "Cor
reio da. Manhã", porque tenha., ta.m-



.bém o orador "suas sardinhas neces
.&ttando de brasa ... " 

Livre sim, eu quero da cota ne
.fasta. à riqueza e ao progresso do Brasil 
inscrita no § 6.0 do art. 121 da Cons
tituição de 1934 e reproduzida crimi
.n.osamente na Carta fascista de 1937. 

Ampla e livre, com efeito, assim o 
desejo, mas ampla e livre, como ficou 
claríssimc, ·de · outros t.ópicos do · meu 
discurso, sujeito o problema. a uma 
legislação ordinária que lhe estabe
leça. as condiçõeS ~ restrições neces
.Jtárias. 

Tõdas as outras nações que se ti
rem do meu discurso último, nâo sin
tonizam com o meu pénsamento e a. 
minha exposição, :prejudicada em 
certos momentos :pelos - apartes com 
·Q.ue me honraram vários e preclaros 
colegas. · 

Na verdade, posso, portanto, sem 
.nenhum constrangimento, nem g1na.s- · 
tica de argumentação, fazér meu, tzx
tualmente, todo o período do discurso 
do Sr. Miguel Couto Filho: 

"'Sim, devemos receber livremente 
todos os indivíduos sadios de corpo e 
espirito, precisamos povoar o nosso 
.imenso território, movimentar nossas 
riquezas infindas, porém, é "necessário, 
também, ter sempre presente que o 
nosso deve= pri.mordiàl é amparar o 
braço nacional, aquêles que herõica-

. mente labutam as nossas terras, quase 
.&em nenhuma assistência". 

Posso, repito, adotar coxp.o meu êste 
período, porque não vejo em como se 
repilam estas duas magnas teses. Am
bas podem ser defendidas ao mesmo 
tempo, paralelamente. 

Tratei, em llllhas gerB.is, apenas de 
wna. Espírito lógico e amante de 
tdéias separadas, e ordenadas, estas 
agora; aquelas, depois, não quis mis
turar os assuntos. Cada uma no seu 
lugar e a seu tempo. Acresce que o 
assunto da imigração é menos ur
gente e mais remoto, de longa du
i'S.Çáo, e mais do futuro; e o da assis
tência aos nossos patrícios é atual e 
momentânea. Mas isto não significa. 
Que se deva exclusivamente· tratar do 
presente. Não· zelaríamos do Brasil. 
do seu engrandecimento e prosperi· 
c.ade. se só cuidássemos do "hoje". 

O Sr. Medeiros Neto - E' muito 
ticll lembrar, aqui, a. expressão de 
Fisher: o Brasil é uma grande uni
~de geográfica onde se poderão ins
talar milhões de criaturas. Os dado.i 
democráticos· ai estão. 

0 : SR. AUREJ.IANO LEITE - E" 

observação verdadeiramente cientí-
fica. . 

O Sr. Coelho ROdrigues - Uma 
grande banheira contendo pouca 
água ••• 

O SR. AURELIANO LEITE - Ho·· 
mens públieos são também os que 
desejam antever, prever. d-escortinar 
o dia de amanhã. 

Valha-me que não fiquei abando
nado na d~fesa. das minhas idéias, que. 
embora alinhavadas, s1.mplesmente · 
bosquejadas, encontraram éco dentro 
desta nobre Casa e lá !ora nas opi· 
niões desabusadas. -

Realmente, parece que . não errei. 
De tôdas as partes do Brasil recebi 
estímulos em palavras que reputo da 
maior sinceridade. Cartas e telegra
mas possuo aos centos. A imprensa 
também não me deixou sem a confor
tante companhia de vários dos seus 
órgãos. Procurou, Iidalgamente, com-

. preender-me, suprindo na minha ex
posição atropelada, as deficiências de 
linguagem e método. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Modés
tia do orador. 

O SR. AURELIANO LEITE -
Obrigado a V. Excia. 

Ai está o próprio "Correio da M2..
nhá" dando razão a minha tese . Ou
tros jornais pretigiosos, como o "Diá
rio de Notícias", "O Estado de São 
Paulq .. , "Jornal do Brasil", " A nota", 
"Diretrizes", "Diário da Noite", "0 
Jornal", "0 Jornal de São Paulo", " A 
Fôlha. da Manhã. e "Fôlha da Noite.,. 
"'Diário Popular", "A Resistência", 
para só citar alguns órgãos que tenho 
em mãos <io Rio de Janeiro e . São 
Paulo, não me atiraram pedras, antes 
me· trouxera:n. incentivos e me ren
deram justiça. 

O Sr. Glicério Alves - A quase to
talidade ciesta Assembléia. V. Excia. 
está. cpm a boa doutrina. · 

O SR. AURELIANO LEITE- Não 
retiro uma linha de que disse no as
pecto social da questão. E' ·uma in
fantibilidade discuti-la no Brasll.· 
Entretanto devo confessar a. êsse pro
póslto que fiquéi impressiona.do com o 
que verifiquei nalguns dias ,..de estada 
agora., na seilUlna santa, em São Paulo. 
Há ali, neste momento, uma repulsa. 
tremenda pelo japonês. Re:presentan-
140 seu eleitorado. sou obrigado a res
peitar a opinião públlca. da m1nha. . 
terra. e até a defendê-la. 

Assim entendo o meu mandato. 
Longe de pretender conduzir a opinião. 
entendo que devemos por ela ser con
duzido. Assim procedem os a.utênti~ 
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· ·e v-erdadeiros democratas-. AssiiD. pro
cederei para. com os- meus mandantes. 

No caso, não ocorre propriamente o 
sa.crlficio de um pensamento pessoal. 
Não viria eu para esta tribuna, da. vez 
passa-da, propugnar por uma politicl3. 
imigraciotista amarela. Para mostrar 
a necessidade do povoamento do :Bra
sil, aumentando a sua popUlação com. 
o recebimento em massa, ampla e li
vres do estrangeiro, usei de uma fôrça 
de expressão mal interpretada, um 
trapo estillstico. 

Sem pr.ete!lder de forma nenhuma 
comparar-me a .Jua.n BaptiSta AI
berdi; dixei todavia 'que a êle já su
cedera a mesnu coisa ... 

Declarei, com tôda a potência <le 
meus .pulinóes, martelando numa evo
cação hlstó.rica, os velhos e novos 
errO.s da 3Jdministração · brasileira. 

Senhores ! O Brasil llrecisa de 
gente. Dentro em 25 anos, são-: nos 
preciso 10 milhões de noznen.s. Va.
mos buscá-los entre os portugueses, 
os italianos, os esp9.Ilhóis, os suíços, 
os germanos, os húngaros.:· os holan
deses, os russos urancos. etc... E se 
não pudermos conseguir os colonos 
de qu-e ·::necessitamos, nessec:: celeiros 
humanos, valhamo-nos dos próprios 
balkanicos, dos sírios e, até, dos pro
prics j~poneses. 

O Sr. Mig'ttel Couto Filho - J a
poneses, não apoiado. Discordo de 
V. Ex.3 • 

O SR. AURELIANO LEITE - Há. 
nas minhas palavras fôrça d-e expres
são. 

O Sr. ·Glicério Alves - Por que não 
irmos buscar alemães, italianos, ho
mens brancos? 

O SR. AURELIANO LE!TE 
V. Ex. a. ~stâ. ratificando o que eu 
disse. 

O · Sr. G!icé1'io Alves - Acompa
nhei perfeitamente seu pensamento. 
Não desejo japoneses no ~rasil. 

O Sr. Mig--c.Lel Couto FiUto - Não 
concoroo com a última parte do 
discurso de V. Ex.~ quando '3e refere 
aos japoneses. Diant~ da. sua ~titude 
para com o Brasil. devem ser defini
tivamente riscados da imigração. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao 
nobre orador que está. findo · o tempo. 

O SR." AURELIANO LEITE.....;. ·Per- . 
feitamente Sr. Presidente. Vou ter
minar. 

Conhecendo a antiga e t::onstante 
repulsa a esta nacionalidad~ quis 
com a sua citação, como quem chega. 
a pedir a ajuda do Belzebu, mostrar 
a profundidade de nosso problema. 

Foi mais uma fôrça de expressão, 
IIluito embora pessoalmente re.:.!or-h~ça 
o valor da raça, direi melhor, da sub
raça· do prodigioso pais asiãti~o e de 
gue, daqui por diante e por longo 
tempo. com o esmagamento do seu 
regime imperialista, ãesapa.xecerão os 
inconvenientes e perigos qu~ nos 
obrigavam a dispensar o ... seu c1.:mcurso 
na vida dos' camp<)s do Brasil-- -- -. 

A parte, o que ocorre agora em Sãa 
Paulo, que, vistQ de perto, me parece
realmente de alguma gravidade, mas 
que fka limitado exclusivamelltC ao 
circulo interno da colônia. sem qual
quer agra.vo a brasileiros, Cúnsidero 
o· japonês gente disciplinada, . obe-

. diente às leis e às autoridades •lo país, 
trabalhadorã""e-ca-pa:z,._so brec udo nos 
campos áridos dos nossos desei_tõ-s ··e---
carrascais. · · 

Testemunha isso o Sr: Otavio Pupo 
Nogueira (que por sinal não aplauõ.e 
... imigração japonesa> , quando db.; 
aue êsses homens ambiciosos e com 
larga tradi.;áo agrária, transformam 
a. zona· que vai de São Paulo a So
~ocaba, tôda ela recoberta de carras
cais, onde o brasileiro vegeta vs. em es
tado de marasmo. 

Não são, claro, fusiveis ou assimilá- · 
veis como qua!quer europeu. mas com 
certos cuidados administrativos. nem 
sempre adotadas poderiam misturar
se, muito mais do que se . mistura- · 
ram, à vida brasUeira.. 

Aqui bem cabe uma outra obser
Jat.ão. Nem todos sabem que a F-ran

Ça é também um pais que recebe imi
grantes e ~alizo.u há pouco, em Paris, 
um Congresso dêsse assunto. Várias 
teses se debateram e entre elas o ·in
convenie!-te de estimular-se, sempre de 
nc·'o ·no estrangeiro a sensação de 
não ser bezn aceito no país Para '}Ue 
ent!"ou. Frederi<:o Heller, escrev-endo 
a êsse respeito, comenta que se se 
J:>retende favorecer a assimib.ção do 



iniigrante, é preciso tratá~lo de ma
neira a não. instigar nêle o afasta
mento do meio para: que veio. Isto, 
Senhores, aplic~-se a qualquer estran
geiro, mas muito mais ao japcnês. 
Não é justo esperar dêle a disposi
ção sincera de se assimilar sem se 
lhe oferecer em troca a certeza de 
que êsse sentimento será correspon
di.do com a mesma lealdade. Isto não 
é ser internacional como me chamcu 
o jOClL~do jornalista Sr. Otto Praze
res, pelas colunas do prestigioso "Jor~ 
nal do Brasil". Isto é ser humano, 
~.penas. 

. Mas., senhores Constituintes, pra
~urei dar-vos. com franqueza, ~cêrca 

· O()S japoneses o meu conceito indi
\'ic;ual. 

C Sr. Miguel Couto - Justa.mente 
'PO::!. êss~ sentimento que somos contra 
<ls japoneses, pois êles nã<>. · poãem 
se afastar dêsse fanatismo pelo Japão 
·2 ·pelo seu Imperador divino. 

O Sr. 1.! edeiros Neto - Se V. Ex.a 
estudasse o problema, objetivamente, 
como estudei, durante longo tempo 
em Marília, verificaria que dentro 
do aspecto etnológico temos três fa
tõres da assimilação do japonês: a. 
l!ngua pela nacionalização do ensino, 
a religião, pelas lições e <l prolonga
mento da. esp~íe, aqui mesmo entre 
·nós. ~sses três grandes f a tôres são 
os mesmos que na antiguidad.e clássica 
servi-ram aos romanôs, posteriormente 
aos portugueses e . aos saxões. 

O Sr. Fernando Nóbrega.- O nob:re 
ora-dor não deveria falar nunca em 
lealdade com relac;ão a japoneses. pois 
deveria · ter sempre na lembrança. o 
gesto traiçoeiro contra a grande nação 
americana. E' de traições que vn.·e o 
japonês e é com intuitos imperialistas 
que êie vem para câ e não porque 
lhe falte a terra., pois há nações de 
população mais densa, como a I::lgla
terra e ·a Bélgica, cujos filhcs não 
imigr'am para parte alguma. 

O SR. AURELIANO LEITE- Sou 
inteiramente solidário com os ameri
canos do norte, com os nossos .:tliados, 
que aliás, já punil"am severamente .:> 
inimigo. Mas V. Ex.a não deve con-

. sidera.r o homem na- guerra, pois, na 
guerra, como sabemos, tôdas as mons-

truosidades se têm praticado. Falo do 
japonês dentro do Brasil, apenas como 

. colono. 
O Sr~ Miguel Couto Filho - ~les 

não são e~"Clusivament~ colonos no 
Brasil, como muito bem poderia eluci
dar o Estado :M:aior. 

o Sr. Euzébio Rocha - o que há 
a fazer é determinar tal ccta· de imi
gração de japon~es de forma que êles 
se assimilem ao meio nacional, nã? 
formand-o núcleos esparsos como tem 
acontecido. · 

O Sr. Jurandir Pires - O fun-da-
. mento- é q.ue o nivel econômico da 

transfusão de sangue seja mais eleva
do do que existe no país. E' justa
mente o que V. Ex. a diz com brilhan
tismo extraol"dinário . 

O SR. AURELIANO LEITE- Peço . 
á taquigrafia que registre os apartes 
dos nobres colegas e à ilustre A.ss~m
bléia que m~ permita concluir minha 
réplica, por assim dizer, a êste assun
to aa imigração. E' a miliha opinião. 
mas acima dela, concedo e sigo a opi
nião do eleitorado que· me man-dou 
-para e'sta Casa~ Não quero ser um ri-
3.iculo condutor de homens. Ao con
~trãrio, hei de pôr todo o meu esto:ço 
e!Il servir o meu povo àa melllor ter
ma que êle o deEeje. 
. E o Brasil deseja imigração. De 

todos os lados chegam vozes nesse sen-
. tido. E' prc\!isO não só dar braços às 
la,•ouras existentes, às indt1strias. ao 
serviço doméstico. E' também ·indis
pensável povoar as nossas terras in
cultas, é indispensãvel densificar as 
.aossas populações dos sertões. 

Não levemos para o túmulo o re,. 
morsa de não trabalharmos inteli
gentemente pelo futuro do Brasil. 
Reuito o que disse doutra vez. N&.o 
sejãmos meros cultivadores Qe cou
ves. Plaitemos tam~ém1 o carvalh~. 
Legislemos para o dia de _amanha. 
~ão leguemos aos nossos posteros os 
.úlales que a · nós nos legaram os nos
eos avós . Mostremo-nas dignos d~ 
hora presente da · vasta pãtna her
dada. Não $ejamos simples transaun
tes do presente. Façamos alguma coi
s~ de verdadeiramente útil pelo Brasil. 

Senhores Senadores f: Deputados -
Cumpramos o nosso dever. Na Cons-



. . . 
1iltulçAo .·em prep~o. ou em leis or
~a.s. facilitemos ·a. entra® em 
.massa do estrangeiro.· 

Não exagero, mostrando o dilema 
que · nos persegue. Ou po~o~mos · o 

·Brasil, dando-lhe· os milhões de ho
mens que o seu incomensurável ter
-:rltório exige, ou sujeitemo-nos crimi
nosamente a perdê-lo, um dia, por 
culpa do romantismo impreVldente dos 

.:.Seus filhos. 
I • 

Claro, não será para os nosEos 
olhos verem. Mas o verão, fatalmente, 
.aquêles que vg,o ser no ·Brasil o pro
longamento das nossas vidas e das 
.nossa." almas. 

· Discussão · única do requerimento 
n. o 48, de 1946. solicitando informa
ções · ao PodE!r Executivo sôbre a apli
cação do art. -19 do DecrE:to-lei que 
instituiu o · Fundo Nacional de Pro
teção à Infância. e bem assim sôbre 
os dispositivos da COnstituição de 1934, 
referentes ao assunto. 

Discussão única do requerimento 
n. 0 36, de 1946, solicitando .ao Poder 
Executivo .informações sôbre declara
ções de lucros · para efeito do paga
mento do impôsto sôbre a renda, fe.t
tas por sociedade anônimas nacionais 
e estrangeiras, . que eJq)loram vãrios 
serviçós no território na.cíonal. 

Discussão ·única do requerimento 
Somos e seremos por muito sinda.· n. o 22, de 1946, solicitando in!orma-

1llll pais de l.In1gração~ Afirmou acer... ções ao Poder Executivo, por intermé ... 
-tadamen~e Eduardo Prado, no seu dia do Ministério da Justiça e Negó
s?~tanclQSO ensai-o sôbre esta ma- c~os Interiores;-~bre . pagamento de 

·ten_a,_ publi~ada em Pz_;Is. para a Ex- · · gratüicações a Jt.úZes-eTéít"õrais, nos 
po;1çao Omversal ·de .. 889 :· . Estados e aos preparadores das elei

~crevendo-:_se _a hist?na d~ ~- çõ~s de 2 de dezembro último. 
_graça_o no tel"?t?no _Pát~o. eqmv~l~ .~ Discussão única do requerimento 
escrever a p~na históna do. Brasil . n . o 40, de 1946, pedin-do se consigne . 
. Se~ores. N~o podemos fug"r à rea- em ata voto de regozijo pela chegada 

liàade. Se _9.msermos ser grandes e do . primeiro trem, conduzindo miné-
·prósperos, nao contrariemos os nossos rios · a Volta Redonda. · 
destLnos. · 

O SR. PRESIDENTE - Está finda 
.a hora da sessão. Solicito ao órador .
-.o obséquio de encerrar as suas consi
derações. 

. ~ 

O SR. AURELIANO LEITE -
Concluo, Sr. Presidente. batendo na 
tecla de que, ou nós nos povoamos, ou 
·não sei se, pum futuro não muito re
:moto, não perdél"'emos grande parte elo 
Brasil. não contribuiremos para. o seu 
fracion~mento. (Muito bem; muito 
bem.. Pal:rnas. O orador é vivamente 
. cumprimte.ntacto.) 

O ·SR. PRESIDENTE- Está finda 
a hora da sessão; vou levantá-la, Je
·signando para a de segunda.-ifeira, 29 
<le Slbrll, s. seguinte e 

. ~RDEM DO DIA 

Continuação da discusão única do 
requerimento n. 0 60, de 1946, reque
rendo que o Poder Executivo informe 
se foram tomadas pela Comissão de 
Marinha Mercante medidas proibiti
-vas da majoração de fretes de gêneros 
Alimentfctos. 

n~uss~ única do requerlm~nto 
n. o 30, de !9'4"0, .sollcitando --ao --Poder
Executivo informações sôbre o. anda.-
. menta das realizações empreendidas . 
·em Alagoas pela Companhia ·Hidroe-. 
létrica do São Francisco, autorizada · 
a · organizar-se pelo Decreto-lei nú
mero 8.031, de 1945. 

Discussão única do requerimento 
n . o 44, de 1946, solicitando sejam en
caminhadas ao Poder Executivo ~u
gestões sôbre ~edidas a serem to~
das para debelação da crise eco-
nômica..- ." · 

Discussão ú.Dica. do requerinientll 
n. o 62, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder _Executivo sôbre as me
didas toma-das ou a serem· tomadas 
com relação ao problema dos nossos 

. transportes marítimos . 
Discussão únic~ do requerlmento .,. 

n. o 21, de 1946, solicitando que a Mesa. 
da Assembléia oficie ao Prefeito do 
Distrito Federal, solicitando suas· pro
vidências junto ~à administração. da 
Companhia Light and Power, a fim 

·. de que sejam tomadas Yária.s medida.lt .. 
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que beneficie o serviço de transporte 
de passageiros de bondes. 

Discussão única do requerime!lto 
n. o 63, de 1946, requerendo seja. su
gerido pela Mesa da Assembléia ao 
Poder Executivo, o estudo e constru
<;ão de duas pontes sõbre o rio São 
Francisco; uma ligando Joazeiro, no 
Estado da Bahia. a Petrolina., em Per
nambuco; e - outra, neste último E~
tado, em Jatinã. 

Discussão única do requerimen~ 
n. 0 46, de 1946, solicitando medidas 
do Poder ~ecutivo tendentes a mo
bilizar todos os recursos e meios a.e 
transporte disponíveis nos Estado.s d.o 
Rio Grande do _Sul, Santa Catarina e 
Paraná., para dar vasão ao e&:oa.men
to da safra do milho; e concessão de 
prioridade para o t:t~ansporte de cerais 
da.s zonas produtora.s aos centros con
sumidores. 

Discussão única do requerimento 
n. o 42, de 1946, pedin-do a intene:rên
cia da Assembléia Constituinte junto 
~o Poder Executivo para que seja 
considera-do vãliõ.o para os próximos 
pleitos estaduais e municipais o ai1.:5-
tamento voluntário sob o qual se rea
lizaram 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 manda
to das atuais diret<lrias das entidades 
sindicais. 

Discussão única do requerimento 
n . o 73, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo informações por interme
d.io do Instituto Nacional do Aleool e 
do Açúcar r qual o "stock" de açúcar 
existente nas usinas produtoras e ·no 
comércio encaregado da distribuição. 
, Discussão única do requerimento 
n. o 65, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo a remessa, à. Assembléia, 
do extrato da conta corrente do Go
vêmo Federal no Banco do Bra·sil. re
lativa ao iinanciamento especial do 
álgodão, no período de 7 de outubro 
de 1944 até a presente data, bem como 
do processo n. 0 183-45, da. Comissã.o de 
Financiamento da Produção. 

DiScussão única do requerimento n. o 
74. de 1946, solicitando ao Poder Exe
cutivo informações sObre a. despesa 

realizada com a encampação da Estra
da de Ferro Vitória a Jl1inas; sôbre a 
constitúição do capital da Companhia. 
Vale do Rio Doce, qual a parte subs
crita pelo Govêrno, qual a subscrita 
pelas autarquias e pelo público; sôbre 
a. formação da Coniilanhla, seu !un
cionamento, estado atual dos serviços, 
etc ;, etc. 

Discussão única do requerimento n.0 

79, de 1946, solicitando seja nomeada, 
pela Mesa da Assembléia Constituinte, 
uma Comissão Especial, destinada a 
proceder a um exame em vários C'asos, 
cujo esclarecimento é de interêsse da 
Nação. 

Discussão única. da indicação n.o. 9-A, 
de 194.6, sug.erindo que se represente 
ao Poder Executivo, no sentido de se
rem propostas medidas urgentes de 
ordem econômica. 

Discussão única da indicação n. o 32-
A, de 1946, sugerindo ao Poder Exe
cutivo medidas a serem tomadas. com 
urgência, para desobstrução dos ca
nais que ligam as lagoas 'lNorte., 'e 
... .Manguaba". no Estado de Àlagoas. 
inclusive a assinatura de um acôrdo 
entre os Governos da União e do Es
tado, para execução e conservação das 
obras. 

Discussão única da indicação n.0 

29-A, de 19~, que propõe seja desa
prova.do -pela Assembléia. Constituin
te o ato do Poder Executivo baixando 
Um.. Decreto-lei c'ontra o direito de gre
'\·e; e sejam pedidas informações sõ'bre 
os motivos da presença dos agentes da 
Ordem Política e Social nas assem
bléias dos Sindicatos. 

Discussão única da indicação n.0 37-
A, de 19~5. que indica seja sugerida 
ao Poder Executivo a transferência. 
do acêrvo dE: •t A Noite" para o Insti
tuto Nacional do Livro, e abolição ime
diata dos impostos que gravam a. 
importação do livro estrangeiro. 

Deixaram de comparecer 75 Se
nhores Represen-tantes: 

Part:ido Social Democrático 

Am.s2e>nas: 

oosme Fettelta. 



. . , .... -.. .. ... 

Pará.: 

Alvaro Adolfo. 
Nélson Pa.:rijós. 

M&.ranhã.o: 

Pereira Jú·nior. 
Frota. GentiL 
Almeida Monte. 
Osva1do Studart. 
Raul Barbosa.. 

Rio ,Grande do Norte: 

Georgino Avelino. 
Dioclécio Duarte. 
José Varela. 

Paraiba.: 

Samuel Duarte. 

Pernambuco: 

No-va.is Filho.· 
Afonso de Crurvaiiho. 

Bahia.: -

Regis Pacheco. 
Negreiros Falcão. 
Luis· Barreto. 

Espir.ito . Santo: 

Henriqut. de Novais. 
Pereua Pillto. 
Bastos Tavares. 

Minas Gerais: 

Levindo Coelho. 
Pedro Dutra. 
Duque de Mesquita.. 
Ciistiano ~ado. 
Welling:ton Brán<ião. 
Joaquim Libânio. 
Rodrigues Pereira.. 
.La.ir To-stes. 

S.ã.o Palllo: 

Gofredo Teles. 
_ Oésar -Costa. 

Martins Filho. 
Horácio La.fer. 
Lopes Ferraz. · 
João A:bdala.. 

Goiás: 

João d'Abr.eu. 

Mato Grosso: 
.Argemiro Fialho. 

' 
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Pa.ra.ná: 

João Aguiar. 

S~ta. Catarina: 

Aderbal Silva.. 

Rio Grande do Sul: 

Ern-esto Dorneles. 
Ga.s.ton Englert. 
Brochado da Rocha. 
Elói Rocha.. 
Damaso Rooha.. 

União Democrática Nacional 

Pará: 

Epílogo Campos. 

Maranhão: 

Alarico Pa.c.heco. 

Cea.nl.: 

Egberto · Rodrigues. 
Alel<:ar, Aiari~ 

Rio Gran:de· do Nort.e: 

José Augusto. 
Ad2.1ber-to Ribeiro: 
Vergniaud Vanderlei. 
João Ursulo. 

Pernambuco: 

· J cão Cleofa.s. 

Alagoas: 

Freitas Oa.valcan.ti. 
' Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Vá.lter Franco. 
Lea.n<lro M:a.ciel. 

Bahia.: 

Aloisio de Carvalho 
Manuel · N-()vais. · 
Clelllalte Ma.rla.ni •. 
Baúel Cillcurá . 
.João Mendes: 

·-- ..... 



: ~ . . ': .. 

SU.o Paulo: 
Romeu Lourenção. 

Goiás: 
Ja.les .Machado. 

Ma:to Grosso: 

Dolor de Andrade. 

Paraná: 

Era.sto Gaertner. 
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Paraná.: 

M'elo Braga. 

Rio Grand-e do Sul: 

Artur Fischer. 

Partido R.epublica1W 

São Paulo: 

· Altino Arantes. 

Partido Trabalhista BtCZ$ileiTO Partido Popular Sinclicalista 

Ceará: 
Distdto Federal: 

Rui Almeida. 

São Paulo: 

Rugo BQI'ghi. 
Pedioso Júnior. 
Bmo Candé. 

Olavo Oliveira. 

Bahia: 

Teõdu1o Albuquerq Je. 

Levanta-se a. sess[~o à.s 18 horas. 



52.8 Sessão, em 29 de Abril de 1946 
Presià.ência dos Senh"ort!s ]!elo Viana, P~te; e Berto Conãé. 2.o Vice

Presidente . 

. 
As 14 horas comparecem os .Se

nhores: 

Partido Social Democrático 

Acre: - Castelo Branco. 
. Amazonas: - Leopoldo Peres e Pe
reira da Silva. 

Ps~: - Nélson Parijós. · 

· Maranhão: - Odilon Soares e Afon-
so Y...atos. · 

Piauí: - Areia. LeãÓ. 
Paraíba: - Jandui Carneiro. 
Pernambuco: - Etelvino Lins Ger-. . . 

cmo Pontes, Oscar Carneiro, Osvaldo 
Lima, COsta Pôrto, Ulisses Lins e Fer
reira Lima. 

Alagoas: - Silvestre Péricles e Me
deiros Neto. 

Espírito Santo: - Ari ViM'la, Carlos 
Lin.demberg e Eurico Sales. 

Distrito Federal: -José Romero. 
Rio de Janeiro: -Bastos Tavares e 

· .Acúrcio Tôrres. 

. Minas Gerais:.: - Levindo Coelho, 
Melo Viana, Bi.a.s Fortes, Israel Pi
'nheiro, Cristiano Machado, José Alk
mim, Augusto Viegas, Olinto Fonseca 
e Alfredo Sá. 
. São Paulo: - Costa Neto e Alves 

Palma. 
Goiás: - Pedro Ludovico, . Dario 

Cardoso, Diógenes Magalhães, Caiado 
Godói, Galeno Paranhos e Guilherme 
Xs.vie:r. 

Paráná: - Roberto Gla.sser, Munhoz 
de Melo, Lauro Lopes e Gomi JúniCJr 

Santa Catarina: - Nereu Ramos, 

Orlando Brasil, Roberto Grossemba
cher e Rogerio Vieira. ......__ 

......._~ ~· 

Rif"J Grande do Sul:· - Teõdoniifo · 
Fonseca., Daniel Fa.raco e Nicolau Ver- · 
gueiro. · 

União · Democrática Nacional 

Piaui: - Matias Olímpio e Coelho 
&odrigues . 

Cee.rá.: -~tides-Tá.vora, Paulo 
Sarasa.te e José de Borba.. 

Paraíba: - Adalberto Ribeiro Pií-. , 
mo Lemos e Erna.n1 Sátiro. · 
Pernambuco-~·- :Alde Sampaio. 
Bahia: - Juraci Magalhães,· Alio

mar Baleeiro, Alberico. Fraga e Rui 
Santos. 

Distrito Federal: - Hamilton No
gueira.. 

Rio de Janeiro: - Prado Kelly. · 
Minas Gerais: - Monteiro de Cas

tro, J~ Bcmifátcio, Magalhães Pinto, 
Milton Campos, LOpes Canç&.do e Li
curgo Leite . 

São Paulo: - Má.rlo Masagão, Pli
nio Barreto, Toledo Piza e Aureliano 
Leite. 

Goiás: - Domingos Velasco. 
Mato. Grosso: - Agrícola de Bar

ros. 
Santa. Catarina: - Tomás Fontes. 
Rio Grande do Sul: - Flores da 

CUD.h& e Osório ~utt. 

Partido ·Traõalhista Brasileiro 

Ama.zonas: - Leopoldo Neves.· 
Distrito Federal: - Barreto Pinto. 



· ~- . · ... -. . • . : - sss .;_ · 

Minas Gel'ais: - Leri Santos e Eze
quiei Mendes. 

são·PaUlo: - Guaraci Silveinl.. 

Partido comunista do Brasfi 

Pernambuco: - Gregório Bezerra. 
Distrito Federal: - Carlos Pres

tes. João Amazonas e Mauricio Gra
bo~. 

Rio de Janeiro: - Alcides Saben
ça.. 

São Paulo: -José Crispim, Osvaldo 
Pacheco e Jorge Amado. 

Partido Republicano 

Maranhão: - Lino Machado. 
Minas Gerais: - Daniel Carvalho, 

Bemardes Filho, Felipe Balbi e · Ar
tur Bernardes. 

São Paulo: - Altino Arantes. 

Partido PoptüctT Sindicalist<t 

Ceará: - Stênio Gomes. 

Partido Repuõlica:rw Progressista 

Rio Grande do Norte: - Café Fi
lho. 

Sã.o Paulo: - .C~mPQS Vergal. 

Partido Libertador 

Rio Grande d~ Sul: - E.aul Pila. 

o SR. PRESIDENTE -Achando-se 
J)resentes 103 senhores Representan
tes, declaro ·aberta a sessão. 

Passa. .. se à. leitura da ata. da sessão 
anterior. 

O SR. LAURO MON'J."EN"Ci'-GRO (3.0 

SeCTetâ.Tio> servindo como 2.0 ) procede 
à. leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE- Em dis
cussão a ata. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Sr. Presidente, peço a palavra, sôbre 
a ata. 

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

O SR. COELHO RODRIGUES (Sô
bre a ata) - Sr. Presidente, na úl-

tima sessão, estava fazendo considera
ções sgbre a constTução de cassinos 
em Minas Gerais, durante o govêrno 
do então interventor Sr. Benedito Va
ladares, quando V. Ex.3 me advertiu 
de que não poderia tratar de assunto 
que estava com a discussã.o encerrada 
o requerimento n.0 92. 

Por êsse motivo, minhas consiãera
ções ficaram em suspenso e venho hoje 
terminá-las . 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao 
nobre Representante que se cinja à. 
retificação da ata. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
A advertência de V. Ex.a. não consta 
da ata. 

O SR. PRESIDENTE - Peço licen
ça para observar a V. Ex.a. que, no 
momento, poderá fazer apenas retifi
cações à ata. 

O SR. COELHú RODRIGUES -
E' o que vou :fazer. A ata publicada 
não traz a advertência de V. Ex.a de 
que eu não devia tratar da matéria. 

O SR. PRESIDENTE - . Pareceu
me que V. Ex. a pretendia justificar 
pontos de vista !alando sôbre a ata.. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Pretendo completar as considerações 
que · vinha expendendo na última. 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE - Renovo, 
nêste caso, a advertência. Peço a · 
V. Ex. a que não trate de outro assun
to senão Ja retificação da. a ta. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Oportunamente tratatei do assunto, . 

. que me traz à tribuna. 

O SR. AURELIANO LEITE- Se
nhor Presidente, peço a palavra, sôl:>re 
a ata.. 

SR. PRESIDENTE - Tem a· pala- · 
vra o nobre Representante. 

O SR. AURELIANO LEITE (Sébre 
a ata> - Sr. Presidente, vou fazer, 
na. realidade, reti!icação à. a. ta.. 

Na última . sessão, de sexta.-feira, a 
Taquigrafia., talves pelo excesso de ser
Viço que tem tida, por acumulação de 
tanto trabalho, cometeu algumas :fa-



Ilms. nesejo· retüica.r a. publicação· de 
apartes que dei, assim, como a do meu 
proptio discurso sõbre emigração, que 
saiu, c.neio de senões, a tal ponto, que 
sou ~gado a pedir a V. Ex.11 rnande 
tepubi!cá.-Io. 

Com relação aos apartes. bastarão 
as correções que vou fazer. N9 último 
discurso do · sr. Munhoz da Rocha fiz 

. esta pergunta a S. Ex.a.. 

"V. Ex.a atribui, então, ao Irn
pérador o papel de jogar com os 
líl>mens de forma a !a.Zer dêles 
veraadeixos bon~cos ?'' 

-esse t o aparte autêntico. Do "Piã
llo dz Assembléia" consta o seguinte: 

""V. Ex."' atribui ao ·Imperador-o 
papel de julgar na política àe for
ma a fazer dos homens verdadei
ros bonecos 'i" 

Como V. Ex. a. vê, Sr. PreSidente, é 
mna !rase completa-mente sem. sen-
tido. . . 

Quando· falava o Sr. Monteiro de 
Castro; na sua eloqüente e vibrante 
ôrSÇão, no momento em que s. ' Exce
lência se desviava do hôelo qu~ iazia 
contra a situação de Minas, para en
'tr:lr, levado pelos representantes que o 
aparteavam, a tratar do fato da p:ló
Jll:la vida do · orador~ 'interferi com as 
~tes pa.Ia.vras: 

~o que interessa não são os fa
tos sóbre a pessoa do orsdor; o 
que interessa ao plenã.rlo e à Na
ção, cozno ref~~u o Sr. Plínlo 
Barreto, é sa.ber se 'os fatos, que 
pelo orador são atribuídos à situa
ção de Minas, presentes e passa
dos, são verdadelrost>. 

Co'oss. muito di!erente do que saiu. 
~ é o seguinte: 

"0 que interessa não são os fa
tos sõbre a pessoa do'. orador; o 
que intere.'iSa. ao phnári.o e à. Na
çga, como referiu o . Sr. Plinio 
Ba.Treto, é Saber se êsses fatos são 
oü não verdadeiros H. 

C.onsa inteiramente diferente .•• 

Passemos ao nreu discurso sõbre 
iln1graçã.o. 

Com rela.ção a êsse não seria. .possf ... . 
vel, nl,Ulla rápida ~tificação à ata. 
rePô-lo nos justos tênnos. Está todo 

· cheio de "pastéis"' no que acredito, 
não caiba culpa. à. Taquigrafia. e, sim 
à impre5sã.o. Peço~ assim, a V. Exce ... 
lêncla- mandar republicá··lo. 

O SR. PRESIDENTE - V. Excelên
cia será aténdldo . 

O SR. PAULO SARASATE - Se_ 
nhor Presidente, peço a palavra, · sôb-re 
a ata. 

SR. PRESIDENTE - . Tem a pàla
vra o nobre Representante. 

O SR. PAULO SARASATE (Sôõre 
a a.ta) - Sr-.--._l)residente, lendo o 
"Diário da. Assembléiã/';· que outra. 
causa não é sênão a íntegra dos nos
so~ tl'abalhos, verifiquei que- a · Comis
são Constitucional ainda não . decidiu 
a matéria referente aos territórt~s. 
Nessas condições vou ler uxn telegra.
ma que receb! de um cearense residen
t,.~ no território do Amapá, àcêrcs. da. 
manutenção._daquêle território: 

•-•• • '···"·- · ··· -·w·• -- - - • . . __ __,.__ • - •• 

·Nome ColôniS. Cea!lense aqUi ra._ 
dics.da meu próprio apélo elevado 
espirito compreensão e patrtot;lsm.o 
Vossa Excelência sentid{) advogar 
c a u s s. manutenção he:rrtr.orlo 
Amapá ora ameaçado egUnçã.o 
pela . Constituinte. Calamitosa me
dida faria retroceder região s.ntigo 
feudalismo econômico social ca.u
~t'...9. perda. total recursos e lngen
tes · esforços· <empregados fim inte
grar ·região abandonada U!lid~de 
brasileira. Confiantes depositamos 
nossa sorte mãos ilustre eonte.rrâ
neo. - Leite BraSil. 

Peço. a. V. ~a, que transmita o teot' 
do telegrama qu~ acabo de ler à Co- _ 
missão Const!tucional, para os devidos 
efeitos. 

Era. o· que tinha a dizer esclarecendo 
a ata. 

O SR .. PRESIDENTE - V. Exce
lência será atendido. · 

O SR. OSORiO TOIO'rl - 5r. 
Presidente, peço a palavra, sôbre a 
atá. 



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

O SR. OSORIO 'rülOTI - Sôbre 
4 ata) - Sr. Presidente, meu aparte 
ao Deputado Sr. Monteiro de Castro 
não foi apanhado conforme dei. De
clarei que no Rio Grande do Sul 
tinha havido casos idênticos ou se
melhantes aos de Mi~s Gerais, isto 
é, funCionãrios demitidos ou transfe
ridos Unicamente porque pertenciam à 
União Democrática Nacional. 

Foram essas minhas palavras, que 
mantenho integralmente. 

O SR. PRESIDENTE - Será feit:::. 
a retüicação. 

O SR.· ALCSDO COUTINHO -
Sr. Presidente, peço a palavra sôbre 
a. ata. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o nobre Representante. 
. O SR. ALC~DO COUTINHO Sô"brc 
a ata> - Sr. Presidente, rela.tivamen
te à publicação dos trabalhos da úl
tima sessão, teria alguns reparos a 
fazer, porque os debates, realmente, 
não foram apanhados com exatidão. 

Quando citei unia frase de Roquete 
Pinto, isto é: "0 homem brasileiro 
não precisa ser substituido, e, sim, me
lhorado,, esta foi reproduzida dife
rentemente, emprestando-se a Roque
te Pinto conceito e palavras que não 
são dêle. · 

-Uma frase atribufàa a Olinto de 
Oliveira e proferida por mim ~aiu como 
sendo dita. por outro Congressista, o 
que, aliás, ·não teria importância. M:lis 
tarde, porém, verifiquei que a frase 
não é de Olinto de Oliveira e, sim, 
de castro Barreto. 

O Sr. Toledo Piza - O aparte me 
foi atribuído sem que eu, entretanto, 
o houvesse pronunciado. 

O SR. ALCmQ COUTINHO 
. Haveria ainda outras observações a 
.fazer, mas, como não se alterou, fun
damentalment·e, o sentido dos apartes, · 
prefiro :ficar, apenas, nessas retifica
ções. 

Era o que tinha a dizer. 
· O SR. PRESIDENTE -· Não ha
vendo mais qu-em peça a. palavra sõbre 

a ata, e~erro a. sua. discusão· e vou ·. · 
submetê-la a votos. (Pausa.) 

Está. a,provad.a. 
Passa-se à leitura do expediente. 

O SR. LAURO LOPES (2.0 Secretá
rio7 servindo como 1.0 ) procede à lei
tura do seguinte 

EXJPEDIENTE 

Telegramas: 

Da Associação dos Funcionários Pú
blioos do0 Esta.do de São Paulo, de pro
testo à sugestã-o da Associação Comer
cial do Distrito Federal, referente ao 
congelamento de parte dos vencimen
tos d9 fu.ncionaJ.ism.o público civil e 
nnlitar.- Inteirado. . 

De moratdores de Boa Vista, Terri
tório do Acre, de protesto à eventua
lida-de de supressão da atual divisão 
dos Territóri-os. - A. Comissão de 
Constituição . 

Oficios: 

Do Sinditeato dos Estivadores de Na
tal, Rio Grande do Norte, solidari..2:an
do-se com o Sin-dicato dos Operário,s 
Estivadores da Cidade de Salv::tdor, 
Bahia, nas reivindicações pleiteadas, 
em memorial, dirigid-o à Assemhléia. 
Co-nstituinte. - A Comissão de Inves
tigações Econômicas e Sociais. 

Da União Geral da.s Sindicatos de 
Trabalhadores dos Municípios de San
to André· e São Bernardo dos campos, 
Rio Grande doO Sul, pleiteando a uni
ficação dos Institutos e Caixas de Pre
vidências e variar o-utras medidas, 
co-ncernentes ao problema da habita
ção. - A Comissão Parlamentar da 
Casa ·popular. · 

Abaixo-assinados: 

De :Eduardo Ma..chado Júnior e o'.l
tros, enviand<> sugestões à futura lei 
básica. - A Comissão de Consti!ui
ção . 

RE~UERDVm:N'l'O N. 0 106, DE 1946 

Solicita injorm..ações do Poder 
Executivo sõ'bre a arrecadação fe
deral, estadual, ou municipal, em 
todo o territõritJ da República, de-



• . . : 

COTTente de impostos. ou outros 
trib'r..ttos~ incidentes sôbre loterias. 
cassinos~ cOTTi!:ias de cavalos e ou
tros jógos. 

Requeiro que; independentemente de 
Qiscussão e votação, sejam solicitadas 
do Poder Executivo as informações se
guintes: 

I> Qual a arrecadação federal, es
tadual ou municipal, em todo o ter
ritório da República, decorrente de 
impostos, ou outras modalidades de 
tributação, incidindo sôbre loteriaS, 
cassinos, corr!das de cavalos, e outros 
jogos? 

· li) Quais são os Estados que tri
tubam o chamado "Jogo do Bicho"'! 
Que formas de tributação empregam 
sôbre tal jogo? A quanto montou êsse 
gênero de tributação no último · triê
nio, po respecüicação de Estados? 

ID) Está o Govêrno informado do 
montante dos lucros auferidos por in
divíduos, sociedades, emprêsas, que ex
ploram o jogo dentro das modalida
des indicadas nêste requerimento? Sô
bre êsses lucros incide algum tipo de 
·taxação. como acontece às atividades 
correspondentes ao comércio e à in
dústria? 

IV> Quais as pessoas processadas ou 
condenadas. por se entregarem à prá
tica do jogo no tem tório nacional? 

V) Em caso afirmativo qual · a si
tuação econômica dos jogadores pro
cessados ou punidos? 

Sala das Sessões, em 29 de abril de 
1~. - Café Filho - A imprimir. 

INDICAÇÃO, N.0 39-A, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo a 
construção da estrada de rodagem 
de Ipirá, MU17..do N0110 e Morro cíO 
Chapéu~ no Estado da Bahia.. 

PAr-ECER 

A Indicação n. o. 39 requer que 
seja sugerido ao Poder Executivo ·a 
construção p::la Diretor:a. Federal de 
Obras contra as Sêcas da estrada de 
rodagem ·que ligará, no Estado da. Ba
hia, os municípios · de Ipirá, Mundo 
Novo e Morro do Chapéu. 

Essa estrada de rodagem7 cuja cons
trução foi aprovada pela. antiga Câ-

. : · .. -... ~ ~ .. 
.• 

. ' .. . 

mara. dos Deputados, teve seus traba
lhos iniciados em 1937. Logo, porém, 
foram êles abandonados em 1938 e jà.
maís l"'einiciados. Coincidiu êsse aban
.dono com o do período em que o pais 
viveu sem Parlameno e sem liberda
des democráticas. O que, sem duvida, 
facilitava em muito o desleiXo pell.s 
obras públicas e pelo bem estar das 
populações. , 

Hoje quando retornamos, c.:>m tn.n.. 
tos sacrüícios à democracia, é jus~o 
que sejam retmcetadas aquelas ob!as 
cuja utilidade esteja demonstrada. 
como é o caso da estrada de rotlagem 
a que se refere a indicação 39, que vai 
senlr a alguns irilpo.z:tantes m!lllici
p~os baianos. sou de parec-ei -favorá
vel à aprovação àa indicação. 

Sala da Comissão, 26 de Abril de 
1946. -Alfredo Sá, P. -Jorge Ama
do, Relator. - Daniel de CaTVa.lho. -
Joaquim A. Sampaio Vidal. 

- A imprimir. 

IN:l>ICAÇÉO--:N-•. q_-..39...._ -I!~ 1946, A QUJ: SE 
REFERE O PÁRÊCER:- ' . . 

Requeiro seja sugerido ao Poder 
Executivo por interméàie> da. Mesa da 
Ass·embléia Constituinte: 

·A construção pela Diretoria Federal 
de Obras contra as Sêcas da estrada. 
d-e rodagem· de Ip.il'á, Mundo Novo, 
M-orro do Chapéu. n-o Estado da. Ba
hia. 

Justificação 

Em 1936, a. estrada. em aprêÇo Ioi 
· incluída no programa de Obras con

tra as Sêcas na Bahia, através de 
um-a. emenda. apresentada ao orça
mento federal pe-lo primeiro signa.ta.
rto da Pl'€sente, então Deputado Fe-· 
aerral. Em Hl37 a estrada, já estu
dada pelo Engenheiro Jaime Simas 

. do quadro do Departamento de Sê-
cas,, teve sUa. construção atacada. de 
Ip:irá para Baixa Grande. Nesta pri
meira etapa da obra. o ge>vêrno . fe
deral gastou 700.000 cruzeiros em 
material e movimento de telTaS. A 
partil' de 1938 a estrada. toi pa.l'a
lizada. sem que até hoje encantras
semos explicação para êste ato no
civo aos interêsses da. Bahia. E cada 
ano mais se torna. premente a ne-
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e~ida.de de sua construção, que 
en-ormes beneficios trará à zona da 
mata, uma das mais ricas e prós
peras do · Esado. O Exmo. S:r. Mi
nistro da Viação, animado que se 

. ~lia.. da. preocupação patl'iótica de 
. resolver o problema das comunica
ções brasileiras, de certo, há. de 
dar providências para. q-ge a ligação 
de lpirá a. l3aixa Grande, Mundo 
Novo e Morro do Chapéu não se re
tarde por maiS tempo. 

Sala das Sessões da Assembléio:L 
Constituinte, em 9 de a-bril de 1946. 
- Manuel Novats. - Juracy Maga.:. 
'lhães. - Octavio Mangabeiu'a. -
Rafael Cincurá. - Aloysio de Car
valho Filho. - Teódulo Albuquerque. 
- João Mendes - Nestor Duarte. 
Luiz Vianna - SantxJs Junior. 

DrniCAÇÃO N.0 44-A, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo 
providências para . pagamento 
imediato de indenizações devidas 
à$ famílias das vítimas do de
.sa.stre ferroviário, ocorrido em 
Sergipe no dia 18 de março· pró
ximo passado. 

PAIU:CER 

A indicação n. o 44, que :reune as
sj.naturas de deputados sexgipanos de
diversos part1dos, manda que ~ja. 
sugerido ao Poder Executivo o se
guinte: 

1. 0) Que o Ministério da Viacào. 
por in~-médio da Estrada de FcrrÓ 
Leste Brasileiro, providencie com ur
gência o pagamento das .indenrzações 
devidas às · famílias das vitimas do 
desastre oconido naquela estrada. e!Il. 
18 de março último. · 

2.0 ) Que tais iridenizações sejam 
efetuadas a.m:igàvelmente, indepen
dente da· proposição em juizo de 
quaisquer ações. 

A medida solicitada pela indicação 
é das mais simpáticas, principalmen
te levando em conta que. como afir
ma a justificação que a acompanha 
e como é do conhecimento geral, as 
vítimas !oram, em sua grande 
maioria, operários, camponeses e 
pessoas da pequena burg-aesia, e suas 
:rammas encontram-se a.o desamparo. 
Assim sendo, sou de parecer que a 
inCücação deye ser aprovada. 

Sala da Comissão, 26 de abril 
de 1946. - Alfredo Sá P!e-· 
sidente. -Jorge Amado - Relator.
Joaquim A. Sampaio Vidal. - Da
niel de Carvalho. 

A imprimir . 

INDICAÇÃO N.0 44, DE 1946, A QUE SE" 
REFERE O PARECER: 

Indico seja sugerido ao Poder Exe
cutivo por intermédio da Mesa da As
semblêia Constituinte: 
· 1.0 - Que o Ministério da Viação e 
Obras Públicas, por intermédio ·dos 
dirigentes da Estrada de Ferro Leste· 
Brasileiro, providencie com urgência o 
pagamento das indenizações devidas 
~ famílias das vitimas do lamentável 
desastre ocorrido em Sergipe, no tre
cho Lé:.ranjeiras-Riachuelo da referi
da ferrovia, no dia 18 de março pró-
ximo passado; · 

2.0 - Que· tais indenizações sejam 
efetuadns amigàvelmente, independen
te da propositura em juízo de q·~
quer ações. 

Justificação 

E' do conhecimento . público em todo-
o País o desastre de grandes propor
ções e lamentáveis conseqüências ocor
rido no Estado de Sergipe, · no trecho 
da Estrada de Ferro Leste Brasileiro,. 
compreenaido entre os municípios de . 
Laranjeira;:, e Riachuelo. Vârias dezenas 
de brasileiros ali pereceram, lançando· 
a orfandade e a viuvez no seio de ele
vado número de famllias pobres. E' 
d .... notar que o trem fatldico conduzia 
operár~os, camponeses e pessoas dar
classe média cujas fam.il!as se vêem 
bruscamente desamparadas. As víti
mas .na sua maioria ou quase totali
dade eram pessoas sem recursos eco
nômicos e as suas famílias não dis
põem de meios para custear advogados. 
e com êles repartir os frutos das inde
nizações. 

Urge que o poder público diligencie· 
amparar . com brevidade as famllias 
das vítimas do pavoroso desastre, den
tre as quais figuram órfãos, menores. 
abandonados sem lar, sem teto e sem. 
pão. Um govêmo verdadeiramente de
mocrático não pode descurar os le
gítimos interêsses do povo brasileiro .. 
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Sala das Sessões · da Assembléia 
Constituinte, em 12 de · abril de 1946. 
- Francisco Leite Neto. - Dantas 
Júnior. - Amando Fontes. - Arru.da 
Câmara. - Heribaldo Vieira . - Ca
fé Filho. 

REQUElUliiiENTO N.0 51-A, DE 1946 

Requer uma providência do Po
der Executivo excluindo elo contrõ
le do Instituto do Alcool e à.o 
Açúcar os ·açúcares de tipo baixo, 
e concedendo liberdade de produ
ção aos pequenos engenhos. 

PARECER 

O requerimento n.O 51, de 1946, pre
-tende que a Mesa, ouvida a AsseiXl
bléa, se dirija ao Sr. Presidente. áa 
República. no . sentido de serem ex
cluídos do contrõle do Instituto do 
Alcool e do Açúcar, os açúcares de 
tipos baixos como sejam: a rapadura, 
o instantâneo e o de formg. produzi

-dos nas fazendas e sítios. Concedendo 
. aos pequenos engenhos inteira liber

dade de produção, libertando-os das 
taxas onerosas e obrigações burocrá
ticas que lhes cria dificuldades, como 
sejam: 

Impósto Sindical 
ImpOsto · de 4% do Instituto do Açú-

car. 
Taxa de . defesa. 
Mani!esto estadual 
Guia de exportação 
Guia do Instituto do Açúcar 
Guia da taxa de defesa. 
Justifica o pedido com a crise de 

falta de açúcar em todos os pontos 
do País. 

Realmente, embora o Instituto haja 
permitido o fabrico da rapadura, con
tinua proibida a montagem de novos 
engenhos banguês. 

Z.onas existem no Pais, principa1-
'1D.ente em Minas, Estado do Rio, Es
ptrito Santo, Paraná. e Goiás, onde os 
pequenos engenllos desaparecerar.n 
porque os usineiros 'adquiriram as co
tas de produção dos mesmos, moti
vando o seguinte: 

1) O açúcar bruto diminuiu consi
deràvelmente .nessas . zonas afastadas 
daS usinas, deixando em completa fal
ta as populações pobres da lavo.ura. 

-
2) As populações pobres que anti

gamente -~endla.nl ' cs seus saquinhos · 
de açúcar prêto, poje mendigam. pe
las cidades do interior em busea do 
produto. · 

O · açúcar prodUZido pelos banguês 
não faz concorrência ao açúcar pro-
dUZido pelas usinas. . 

A burocracia. isto é. a escrituração 
eXigida para a fabricação do açúcar 
bruto, nos poucos engenhos que · exis
tem, cria sérias dificuldades aos po
bres lavradores, os quais na sua maio- · 
ria não sabem ler e ·escrever. 

Sôbre o assunto, porém, há uma. 
preliminar sugerida por anterior de
liberação desta Comissão: seria uma 
intromissão nossa na esfera legisla
tiva. reconhecida pela.._&:Sembléia pri
vativa do . Sr. Presidente--ela- -Repú
blica, enquanto não fôr promulgada a 
Constituição ? · 

Se a Co~ssão entemd(:t' que não há 
desacõrdo com a -deliberação anterior, 
sou pelo deferimento da ·petição. 

Sala das Sessões, em 25 de abril 
de 1946. 
Ten~ Comissã.o entendido que 

, não é o casõ-da-prelimi.na.r.._r~.!tero a 
conclusão no sentido de se deten.r--o··
requerim.ento. 

Rio, 26 de abril de 1946. - Danler 
de Carvalho, Presidente e Relator. -
Alfredo Sã. - Jorge .Amado. - Joa-· 
quim Sampaio Vidal. 
- A imprimir. 

REQUERIMENTO N .0 51 A QUE SE REFERE O 

PARECER 

·Requeiro que .a Mesa. da AsSembléia. 
ouVida esta, se dirija ao Sr. Presiden
te da República, no sentido de · ser ex
cluido do contrôle do Instituto do Acú
car e do P..lcool os açUcares de -ti
pos baixos como sejam: a rapadura., 
o instantâneo e o de forma produzi
do nas fazendas e sít ios. Concedendo 
aos pequenos engenhos inteira liber
dade de produção, libertando-os das 
taxà.s onerosas e obrigações burocrá..:. 
ticas que· lhes cria di!'iculdades, como 
sejam: 

Impôsto Sindical . 
Impêsto de 4% do Instituto do 

Açúcar e do Alcool 
Taxa de defesa 
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Manifesto estadual 
Guia dé exportação 
Guia do Instituto do Açúcar e do 

Alcool 

Guia da ta.~a de defesa 
o assunto deve ser visto em face da 

crise de falta de açúcar em todos os 
pontos do País. 

Daàa a gravidade do problema re
queiro seja o presente requerimento 
entregue a consideração da casa. 

Câmara dos Deputados, 15 de março 
de 1946. - Carlos Pinto Filho. 

Sugestões 

Ilmo. Sr. Dl:'. Fernando Melo Via
na D. D. Presidente da Ass2mbléia 
Nacional Constituillte. . 

Saudações atenciosas. 
· O Sindicato ·dos Advogados do R.i4 

de Janeiro, tem a elevada honra de 
passar às mãos de Vossa Excelên
cia a su.s. contribuição a esta Egrégia 
Assembléia para a nova Comtituiçà.\ 
Pátria. a ser elaborada, em comple
mento ao trabalho que apresentou, sô~ 
.ore c capítulo Poà.-er Judiciário, à 5. a. 

· Subcomissão Constitucional, por so!l
citação do · nobre Senado~ Dr. Valde
mar Pedrosa. 

A matéria, que. remetemos foi ela
borada pelo advogado Let-elba Rodri
gues de Brit() <Relator) , mereceu. 
após .€xame e intenso debate, a apro
vação da Assembléia. ~eral dêst9 Sin
mcato pai:a êsse fim convocada. 

Na certeza de que, mais uma vez 
patenteiam os advogados sindicali
zados o seu alto aprêço pela patriót!
ca. tarefa entregue à ConstitUinte 
Brasileira, que tã.o brilhantemente é 
dlr:igiaa por Vossa Excelência, subs
crevemo-nos. 

Rio de Janeiro, 27 de abril de 1945. 
- Joaquim Rodrigues Neves, Presi ... 
dente. - Nelson Martins Ferreira, 
1.0 Secretário. A Comissão da Com-... 
tituição, após ser publicada. · 

-

r
~E PROJETO DE CONS.~ÇÃO PARA OS 

l:STADOS UNIDOS DO BRASIL APF..ESENTADO 
À ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 

Exposição de mottvos 

Senhores Deputados: Dentre -· 5S 
·Constituições republicanas que têm 

regido os destinos do povo bra-sileiro, 
a que atendia. melhor, à realida(le do 
.momento, e, por isso mesmo, foi a. que 
alcançou maior período de Vigêncla., 
foi a de 1891. . 

A do Império representou um pa11a- . 
tivo ~m re.laçê.o à evolução política da 
'humanida,de, traduzindo mais um oe· 
"~:iodo de transição mtre as monar
quias que se extinguiam e a·s repúbll
~,c;,s que surg:am. Foi outorgaõ~ r.cb 
pressão do povo, porém, não atendeu 
verdadeiramente às suas aspirações. 

A Constituição de 1934, einbom 
. contendo princípios novos em rela
ção à ordem social e econõnuca, man
teve, politicamente, as velhices da que 
foi vencida ·em 1930. A sua decadên
cia foi rápida para dar lugar à. Car- · 
ta de 1937, iin.posta ao povo, quan
do o Brasa, sujeito a Govêrno Dita
torial. recepia influência imediata e 
preponderante do regimen naZi-fas
cista. 

Reflete a Constituição de 1937 nào 
somente os mal~ do regime vencido 
pelas democracias das Nações Unidas, 
como também, teve a característica 
prillcipal de, aproveitando-se da ma
léfica influência internacional nazi
fascista, anular os poderes - Legis
lativo e Judiciário, com a hipertrofia, 
que já · se vinha acentuando nos re
gimes anter~ores, do poder Executivo, 
trazendo como resultante légica: a 
Ditadura. 
- Anulados os dois outros poderes. o 

desequilíbrio se processcu râpiàamen
te; e €lll conseqüência, foram supri-

. midos os direitos do cidadão. Impe
rou o arbítrio de U!ll Ditador, endeu
sado por si próprio, substituindo o 
Poder Legislativo com os seus tie
cretos e decretos-léis, e anulando . a 
ind€nendência do JudiCiário não so
mente pela livre escolhi· dos seus 
Juizes, como t3mbém, reformando ou 
tornando sem ef9ito os Acórdãos do 
mais alto T!'ibunal. 

Atingimos assim ao cáos pol!tico; 
J)ara o econômico-financeiro poucos 
passos mais basta. vam. 

· A coação, o aparelho policial que 
tudo resolvia. inclusive desde as ori
sões dos deputados até a de jUizes, o 
despr~zo e eliminação dos direitos es
senciais do homem, a proibição da. 
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critiea, permitiram que a. nossa eeo
nomia e as nossas finanças, à.s ocultas 
do Povo, fôssezn sendo deps.upe~ 
dia a dia. até a situação calamitosa. 
a que chegamos. 

É necessário que o Brasil, politica
mente, evolua até os verdadeiros -prin
cípios da democracia., colocando-se em 
dia com os povos mais civilizados, na. 
consagração de qué "todo poder ems.
lla do povo e somente pór êle _pode ser 
~ercido". As asse:nlblêias eleitas pelo 
j,ovo são soberanas e devem exercer 
o Poder Supremo da Nação. 

Foi preciso que a ·recente guerra 
levasse a humanidade democrática à 
conclusão de que os govêrnos totali
tários não permitindo aos povos o 
e:xerclcio dos seus direitos fundamen- · 
tais, todos com base na liberdade, 
constituíam um regime deprimente 
para o homem. e uma ameaça à paz 
dos povos. 

A situação de verdadeira miséria a 
que chegamos sob o ponto de vista 
econômico. é conseqüência do regime 
a.ú.terior em que o povo não colaborava 

.. atra-vés das liberdades fu.nàame.nt~ís 
·al direito de crítica. Viviamos num 
mar de rosas - pintado pelos órgãos 

. de publicidade do Govêmo. quando. na 
· realidade <e somente após a conquista 

de algumas liberdades russo tivemos 
conhecimento) • Estávamos de fato 
mergulhados· no lôdo. A crise é pro
tunda. e geral! E o povo brasileiro so
mente poderá. c9nsiderar-se livre, in
ternacional e nacionalmente, quando 
2. ·sua. situação econômica assim~ per .. 
mitir. ·· · 
~ indispensável, na época moderna, 

que as ll:berda.des iiOlitica.:s e a afir
mação da participação do povo na. 
vida econômica da. Nação, se comple
tem com a. esh-utu.ração social em 
bases verdadeitamente democráticas 
eapaz de dar-lhes conteúdo Teal e 
con~eto. · 

Dêsse modo fiZemos refletir na 
Constituição que apresentamos como 
ante-projeto, a situação politica., eco
nômiea e social da época que atra· 
vessa.mos, preparando o Brasil. para. 
melhores dias, dentro ua. evolução 
dos povos. E ao mesmo tempo, nela. 
fixamos as pl'escrições gue somos obr!
.ga<!os a observar, como decorrência 

dos :nossos comp:rómissos internacio
nais de após guerra. (Carta do Atlân
tico -5.0 e 6.0 princípios) (Declaraçã~ 
ãas Nações Unidas; Proposições Dum
barton Oaks, especialmente o capitulo· 
Dt; indi~ações apresentadas na. con
ferência. sõbre os Problemas da Guer"-
ra e Paz, realizada na cidade do :Mé
Xico em 21-2-45; Carta. <ias Nações: 
Unidas, especialmente o preâmbulo 
que se inspirou nas declarações de 
Tehera.n), 

O Capitulo da "Declaração dos Di
reitos e Deveres do Homem" foi ela
borado tendo em vista o ante-projeto· 

· de declaração dos direitos e deveres 
internacionais do homem, e ·elabora- -
ção pelo Comité Jurfdico Intera.me
ricano, com deiàlli~- indispensã:vei.s·. 
em uma Constituição~ 

Na organização política observamos. 
a vontade já manifesta pela maioria 
do povo brasileiro, de conceder auto
nomia aos municípios, e. portanto,. 
procuramos distribuir as suas atribui
ções, impostos, serviçàs e taxas ba.sEa
dos-na .. ~~eriência e na realidade. 

QuantÕ- àl-;écnica., . pr.ef~rimos adbtar· 
o ponto de vista, cc.nsagradÕ. na:-cons~
tituição de 1891, e que em nosso ~n
tender dá. vida mais longa aos sewr 
prooeitos, de que a Constituição deve 
se lil:ni tar à afirmação dos principios 
fundamentais do regime que se aõots, 
e nã.o entrar em detalhes, mais pró
prios das leis ordinárias. 

EsJ)eraliios, assim. ter contribuidO< 
para melhores dias · do povo brasi
leiro .. ~ Letelba Rodrigues de Brito, 
Relator. 

PREAMB't1LO 
Nós, os repre!l.entantes do Povo Bra

sileiro, reunidos· em AssEmbléia Cons- . 
tituinte, para organizar um.l'egime que 
garanta os direitos fundamentsis do 
ho2ne.m, com base na democracia polí
tica. social e econômica, e que asse
gure a. cooperação internaci ona.l, a eu .. 
minação da tirania, da opTessão e da 
in.tolerã.nei.a., votamos e J)Tomulga.m~ 
a. seguinte 

CONSXlrClÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS 
tTNlDOS DO ~RASn. 

Art·. 1.0 A Nação Brasileira, orga
nizada ,·sob a · denominação de Estaà05 
'Unidos do Brasil, é constituida. pela 
'UD..ião e soberania do Povo, sob a !or-
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:ma de República Federa-tiva, que asse
.gura o res~ito às obrigações assumi
da.s com as" demais nações, e que es
tat1e1ece o regin:ze democrâtico para o 

.~u prozresso económico e social. 
Art. 2.0 Todü poder emana do Povo 

e sõxnente por êle pode ser exercido. 
Art. 3.0 A organização politica. dã. 

Nação Brasileira está. .nas Assembléias 
eleitas pelo Povo, único Poder Legisla-
tivo soPerano. . . 

.Art. 4. 0 A Organização soci<Ú da Na
ção Brasileira está. na igualdade, na 
Jwtiça e na liberdade, sem distinção de 
~on<iição sçcial, sexo, raça ou religião, 
e no respeito aos direitos do homem. 

Ali;. 5.0 A organizaão ~onôtnica da 
NaÇão Brasileira resitle no tlireito ao 
traballlo 1guaJ para todos; na elimi
.nação da exploração do homem pelo 
. homem; e na socialização progressiva. 
dos meios de produção. · 

Art. 6.0 A Nação Brasileira tudo fará. · 
para p1·eservar as gerações vindouras 
do flagelo da guerra, cooperando inter
.nacionalmente para resolver os pro
blemas resultantes das relações ~ntre 
·as nações, respeitando os principios da 
igualdade de direitos e de auto-deter
minação dos povos. 

Art. 7.0 o Brasil só deciararã .guerra 
.;e não couber ou malograr-se o re
~õ.U'So do a.rbitra·mento; e não se em
penhará jamais em guerra de con
quista, direta ou indiretamente. por si 
-ou em aliança com outra. nação. 

. Declaração dos direitos e deveres do 
cid.adáo 

Art. 8.0 E' assegurado a brasileiros e 
estrangeiros residentes no ETasll a in

·viol.abilida.de dos direi-tos co:ncernentes: 
a) à. liberdade de conseiência; de 

ter ou não ter religião; de Dlan.ifesta.
·Ção· do pensamel).tO sob qualquer for .. 
ma; de reunião; de associação; de lo-. 
comoção; de p:ropaganda politi~a e 
eleito :tal por tOdos os meios; 

l>> à inV:lolabilldade i.Dd!vidualr de 
domicilio e de correspondência; 

c) ã liberdade, unidade e autonomia 
6indi~al, inclusive para os funcionários 

·.públi~os e de autarquias; 
d) à greve. 
Art. 9.0. 'I'cdos os cidadãos têm o di

.reito de associar-se livremente. respei-

tadoo os di!;.positivos da presente Cons
tituição. Ninguém pode ser forçado a 
entrar para associação alguma, ressal
vadas as autarquias e otganizaç.ões 
paraestatais de previdências social. 
· A..'"t. 10. Todo cidadão brasileiro tem. 

direíto; 
a) de votar e de ser votado; 
b) de trabalhar e de repousar; 
c> às garantias do Seguro Social 

para o amparo material na velbice • 
em caso de doença ou de incapaci
dade pg_ra o trabalho; 

d) à instrução primária. e secundá-
ria. gratUitas. 

Art. 11. Todos são i~is perante a 
Lei; não haverá pri vilégíos, nem dis
tinções por motivo de nascimento. côr, 
sexo, profissões próprias ou dos pais, 
classe social, riqueza, crenças religio
sas, ou idéias p<:)liticas . 

Art. 12. Niguém será prêso senão 
em :flagrante delito, ou por ordem. es
crita da autoridade competente, nos 
casos e"pressos em Lei. 

Art. 13 , Ninguém será ob.rigado a 
fazer, ou debcar de fazer alguma coiSa, 
senão em virtude da Lei. 

Art. 14. A Lei assegurará ao acusa
do ampla defesa, com os .meios e re- . 
cursos essenciais a esta.. 

Art. l5. Todo cidadão tem o di
reito de apresentàr petição ao Govêr
no para. a reparação de agravos ou 
sóbre qualquer outro assunta de in
terêsse público ou -particula:r. A p~ti-

. ção será despachada no prazo máx.inlo . 
ee oito dias, sob pena de responsabi
lidade áa autoridade respectiva. 

Art. 16. Não haverá fôro privilegia
do :o.em tribunais de exceção. 

Art. 17. Não haverá pena. de ba.ni
r:ne:n.to, xnorte. ou de ca.rãter perpétuo. 

Art. 18. Nenhuma pena passará. da 
pessoa. do delinquente. 

Art. 19. A Lei não retroagirá., salvo 
em matéria criminal. quando benefi
ciar o réu. 

Art. 20. Nenhuzn brasileiro .poderá. 
ser extraciitado por Govêrno estran
geiro. 

Art. 21 - 'rerâo suspensos, na for
ma da Lei. os direitos e ga!"an.tias as
segurados nesta constituição, os que 
difundiretn. id.~ias Tac.iStas e de lutaS 



religiosas, sob qualquer dos seus ::.s
pectos ou moà:alidades. 

Art. 22 - O Estado é neutro em fa
<:e de tôdas as crenças, opiniões religio
sas, filosóficas ou potiticas, asseiuran- . · 
do-se a todos as liberdades corres
pondentes. E' assegurada s. completa 
liberdade <ie culto. . 

.Art. 23 - 1:: garantida a proteção 
imediata. e efi-ciente, pelos poderes pú
blicos e pel-os particulares à m.aterni

. dade e à infância. Qualquer ci<ia.dão 
tem o direito de responsabilizar a au
.totidade que não der cumprimento ao 

. . disposto neste artigo. 
Art. 24- S~á. 'Passível de 'Pena, to

do aquele que illlpeciir ou restringir o 
livre exercício dós direitos contidos 
nesta CC!lStituiçãc. · ~ 

Art. 25. Quem quer que cometa abu
so ou arbitrariedades, causando pr~
jtúzo material · ou moral a outrem, se:
rá responsabi.l:za.do pessoalmente, na 
forn:ta da lei. · · 

Art. 26 .:..._O Estado é obrigado a fa
cilitar, a conceder e a pôr ·à. disposi
ção do povo e . de suas _organizações, 
edificios públicos, meios ele condu~ã.o,_ 
,praças e ruas, a fim de que possam 

· ser exercitados os direitos aqui" asse
gurados. 

Art. 27 - . ~ assegur:ado a todo cida
dão a liberdade de usar dos serviços de. 
correios, . telégrafos, r&dios e telefo

. nes; de US;ar das artes gráficas, do tea
-tro, do cinematógrafo e de outros meios 

para. a propagação da.S idéias. 
Art. 28- A fôrça pública deve ser 

utiliZada, sobretudo. na garantia dos 
direitos assegurarlos na Constituição, 
a. serviço da soberania ·do Povo. 

Art. 29 - Dar-se-á h.aõeas-corpus 
sempre que alguém sofrer cu se achar 
na Jminência de sofrer violências ou 
~oo.ç§.o ilegal na ·sua. li"oeroade de 1r 
e Vir. salvo nos casos de punição disci-
pllns.r. . . I 

Art. 30 - Dar-se-á man<iato de se
gurança para a defesa de direito · cer
to e ineontestá.vel, arn-ea<rado ou viola
do, por Mo maní!estamente inconsti
tucional ou ilega-l de Qualquer autori-

. d:a.de. O processo sel"â o mes.tno do--ha
beas-corp:us. O mandato ;não prejudica 

· a.s ações petitórias competentes. -
Art. 31 ·-Todo cida.dão tem' o di

,mto de resistir .às violações de suas 

·liberdades e direitos, aSsegurados na. 
Constituição e leis o.rdlnâ.rias. 

Art. 32 - ~ dever de · todo . cida-
dão: . . 

a> respeitar a Constituição e a.s Leis. 
Brasilei.""'S.S; · · · 
• õ) cooperar_'pelo benl-esta.l' da comu
nidade, pelo progresso e pela. defesa do 
:Brasil. 

Ait. 33- O sel"Viço militar represen-
ta um dever de homa para. os bra.silei-: 
ros. 

DA ORGAmZAÇÃo POLÍT!~A 

Art. 3'1- ·A. Re-púb~i dos Estados. 
Unidos do Brasil é fonna.da pela União. 
indissolúvel e perzna.nente dos Ests.<los,. 
do Distrito .Federal e dos Territórios. 

Art. 35 - 'Qs Estados podem inçar
parar-se en~e si:su:odividir-se ou des .. · 
membra.r-se para se anexar a outros,. 
ou formar · novos Est~os. mediante 
a.quiescêneia. das respectivas Assem
bléias Legi-sLativas, em duas sessões-. 
anuais su<:essivas, e aprovação da As
sembléia Nacional. 

Art. 36- Os Estados, os municipios .. 
-e-a_L1istrito Federal terão completa au
tonomi3:pó1ftica---e- -a.dminis~~tiva.. re
gendo-se pelos preceitos cbnstit'ireionals::
que adotarem, respeitadas as notmas
desta Constitui-ç.ã.<>. 

Art. 37 - IncP.!llhe a cada Estado,. 
Munidpi<> e ao Distrito Federal, pro
ver a. e~ensas próprias, as necessida
des de ~~u Govêrno. e Administração; a.. 
União, po~m. prestará socorros ao Es
tado que, em caso . de calamidade, os. 
·solicitar. 

Art. 38 :- A bandeira, o hino, o es
cud.o; e as annas n~ionais são de uso
obrigatório em todo o país. 

Art. 39- Compete privativamente à 
Uniã()~ 

I - manter relações com os Estados: 
estrangeiros: 

n - celebrar tratados e convenções: · 
intei'llSICiona.is; 

m - decla.ra.r 8. guerra ou fazer a. 
paz; . 

IV - conceder . ou negar passagem 
·a fôrças est!'allgeiras pelo ten:itório
naeional; · 

V - resolver sôbre os limites do. 
território nacional; · 
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· VI ""-- organizar a defesa. externa, a. 
policia e a segurança das frontefi.as 
e as fôrças arm.a.das; 

vn ........; estabelecer o plano nacional 
de comunicação e regulamentar ó trá
fego internacional e inter-es-tadual; 

vm - criar e m·a.nier alfândegas e 
entrepostos; 
. IX - . fixar o sistema monetário e o 
de medidas, cunhar e emitir moeda, 
instituir bancos de emissão; 

X - con-ceder anistia.; 
XI - legislar sôbre: . 
a.}-. direito ciVil, com~rcia1, aéreo. ru

ral, social, penal, processual; registros 
públicos e juntas comerciais: 

b) matéria eleitoral da Uni~o, dos 
Ec;tados, dos Municípios, do Distrito 
Federal e dÓs Territórios; · 

~) naturalização, ,entrada e expul
são de estrangeiros, extradição, emi
gração e bcrrlgração; 

XII. - decretar impostos e taxas: 
a> sõbre a iinportação e a. expor

tação de mercadorias: 
. b> sôbl'e a entrada, saída e estada; 
de navios;. send·o livre de tributos a. 
navegação de cabotagem; 

c) de consumo de quaisquer merca-
dorias; · · 

d) de renda e proventos de qual-
quer natureza; · 

e> de transferência. de fundos para. 
o exterior; 

/) sôbre atos emanados · do seu go
vêrno, negócios da sua. economia, ins
trumentos de. contratos ou atos re
gulados por lei federal: 
· g> de correio e telégrafo fet.ierais. 
Art. 40. Compete privativamente. 

aos ·Estados e a.o Distrito .Federal: 
I - -votar .e promulgar a constitui.:. 

ção e as Leis por que se deva!Il re
ger, respeitadas a Constituição e as 
Leis .da União: : 

a) sõbre a propriedade territorial, 
exceto a · urbana.; 

õ) transmlssão de propriedade cau
sa mortis, e imobiliária inter-vivos? 
inclusive a sua incorporação ao Ca
pital de SOciedade; 

c) con.Sumo de combustíveis de mo
tor ~ de explosão; . 

d) vendas e consignações efetuadas 
por comerciantes e produtores~' in.cl:u-
sive· os industri&IS; ' 

e> indústrias e profissões; 
/) atos emanados do seu govêmo e 

negócios de sua economia. ou regula
dos por lei estadual. 

Parágrafo único. O im.pôsto sôbre 
transmissão de bens corpóreos cabe 
:~o Estado em cujo território se achem 
situados; e o de transmissão causa
mortis de bens incorpóreos, inclusive 
títulos de crédito, ao Estado onde es
tiver aberta a sucessão. Quando a su
cessão for aberta no Exterior, será 
devido o impôsto ao Estado em cujo 
território os valores da herança forem 
liquidados, ou transferidos aos her
deiros. 
· Art. 41. E' vedada a bi-tributação, 

prevalecendo o ixnpõ&to decretado pela. · 
União quando a competência fôr con
corrente. 

Art. 42. Compete privativamente 
aos Muni-cípios: 

I - votar e promulgar as Leis po~ 
que se devam reger, respeitadas as 
Leis da União e as Estaduais; 

n - decretar impostos e taxas: 
a> de licença; · 
b) predial e territorial urbanos; 
c) diversões públicas; 
d) sôbre o capital; 
e) atos emanados do seu govêmo e 

negócios da sua. economia, ou regula-
dos por Lei municipal. · .. . 

Art. 43. A administTação dos ter
ritórios será regulada em lei especial. 
.. Art. 44. E' proibido aos Estados, 
so Distrito Federal e aos· Municípios 

. contrair empréstimos -externos sem 
préVia autorização da Assembléia Na
cional. 

Azt. 45. · .• A União não poderá. inter
vir em negócios peculiares aos Esta
dos, ao Distrito Federal e aos Municí
pios, salvo: 

I - para repelir a invasão estran
geira ou de UL1. Estado em outro; 

n - o regime republicano .repre
sentativo; 

m '·- os ·direitos assegurados nesta. 
Constituição; 

IV - o livre exereicio de qualquer 
dos poderes públicos estaduais, po.r so
llcltação da. Assembléia Estadual, e. · 
para pôr têrmo à guerra civil; 

V .....;.. para assegurar a ·· execução da 
Constituição, das leis. federa.is e sen
-tenças. 
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· Poder supremo do Estado 

Art. ~6. A Assembléia. Nacional é 
eleita pelo Povo e ex~ce o Pa.der Su
premo da Nação. 

Art. 4'7. · O Poder Legislativ~ da. 
União será exercido exclusivamente 
pela Assembléia Nacional. 

Art. 48. A Assembléia Nacional se 
-compõe de Deputados, eleitos por 
sufrágio universal, direto e igual, J)e.:.o . 
.sistema proporcional integral, com vo
tação secreta, na. proporção de um. 
Deputaào para 200.000 habitantes por 
Estado, Distrito Federal e Territó
rios, não podendo ser inferior a oito 
por Estado e Distrito Federal e dois 
por Território. 

Art. 4.9. O mandato de Deputado 
durará quatro anos. 

Art. 50. A Assembléia. Nacional se 
reunirá. na. Ca.:pital Federal, indepen
dentemente de convocação, a 3 de 
:maio de cada. ano, e funcionará oito 
meses da data. da abertura., .podendo 
ser prorrogada á sessão, adiada. ou 
conyocada extraordinàriamente, per 
iniciativa própria.. 
· Art. 51. De dois em dois anos, a 

começar de 3 de maio de 1947, a As
sembléia Nacional elegerá um :Jonse
lho Legislativo composto de um Pre-

. sidente, dois Vice-Presidentes, três 
secretários· e mais trinta· e um mem
bros, tendo nêle representação pro- . 
porcional os partidos políticos. . 

Art. 52. O Conselho elegerá, dentre· · 
os seus membr{)S, uma Comissão EÃ~
cutiva a qual funcionará permanente-
mente como órgão executivo. • 

Art. 53. A Comissão Executi~'l. é 
composta de um Presidente da Repú.
blica e dos Ministros de Estado, em 
número fixado em lei ordiná.ria. todos 
responsáveis pelos seus atos ~rante 
a Assembléia Nacional. 

Art. 54. Os Deputados, desde qu.e 
forem procla.ma.dos eleitos até a nova 
eleição, não poderão ser presos nem 
"Processados, sem prévia licença d.a 
Assembléia Nacional. 

Art. 55. Os Deputados são 1nviolã.
veis por suas opillióes., palavras e vo
tos. 

Art. 5G. O mandato. legislatil'o é 
incompatível com o exercicio de qual
quer função pública <ou particular) 

não podendo o Deputado cel.e!:>rar 
contratos de qua.lqu~r natureza com os 
Ç-overnos da União, dos ~ta..1os, do 
Distrito Federal, dos Território.s, dos 
Munícipios, com emprêsas c.oncéSSio
ná.rias de serviços públicos e com tôda. 
e qualquer sociedade enqua.drada. uo 
artigo 94 desta Constituição. . , 

Art. 57. Os. _mandatários do povo 
são obrigados a.··-fU~er-decla;ra.çã.o de 
bens antes de assumirem o exercício 
do mandato. 

Art. 58. A Ass-embléia criará. Co
missões de inquérito para apurar res
ponsabilidades dos seus membros, 
sempre que o requererem os 2/3 dos 
Deputados. 

. Art-5~~pete à Assembléia. Na
cional o exerc1cio --do Pod-er- S!lpremo 
da União, legislando sôbre todos os- 
assuntos, respeitadas as dispcsições 
desta Constituição. . 

Art. 60. Compete ao Ccnselho Le
gislativo as atribuiçõeS da Assembléia 
Nacional durante a3 intervalos dias 
suas sessões, e será. responsável pe!'a.n
te ela pelos seus atos. 

Art.. 61. Compete à Comissão Exe_. 
cutiva: 

a) convocar a.s sessões da Assem
bléia Nacional sempre que h~uver mo.: 
tivos excepcionais; 

b) expedir regula.mentos; 
c) oonoeder condecorações; 
d) exercer <> direito de penlão; 
e) decla.rar o estaiCio de guerra no 

caso de invasão do território Na..ciona.l, 
nos intervalos qas sessões_ da. Asse-m
bléia N a.cional; 

f) ratificar ·tratados internacionais 
''ad re:fere.nd'Ulll" da Assembléia Na
cional; 

g) dar conta anualmente da situa
ção d() país à Assembléia Nacional. in
dicando-lhe, po-r ocasião <ia abertura. 
ds. sessão legislativa, as l)ro'\ddêndas 
e reformas que julgar necessãr.ias; 

h) intervk" nos Estados ou no Dis
trito Federa.l. "ad-referendum" da. M
sembl.éia Nacional, e nos casos permi
tidos nesta Constituição. 

§ único. Os enea.rgos federais, serão 
providos pelo Presi-dente da Repúbli
cs., por indicação dos :Ministros. 

Art. 62. A Assembléia. Naeionai. o 
C<mselho Legislativo e a Comissão 
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Executiva o-rganizarão os seus regi
mentes oom a necessá;ria clistribut
.ção de atribuições de seus membros. 
· Arl. 63. O Conse!h<J ·Legislativo 
marcará novas eleições para Deput&.· 
uos ã. Assembléia Nadcmal dentro de 

· um período máximo de três meses 
anteriores à. expiração do mandato 
legislativo. 

Art. 6(. A. justiça. é um serviço pú
blico. São. orgã.os da. )ustiça. o Supre
mo Tribunal Federal, JuiZes. dos Es
tados, os Tribunais e Ju.i.Ze.s Milita
res. o5 Tribunais e JUizes do · Traba.
lbo, os Tribunais e JUíZes Eleitorals. 

Art. 65. No iníeio de cada legisla-tu
Ta.. constituir-se-á o Conselho Nado~ 
na1 da Magistratura ·presidi,do pel<> 
Presidente do Supremo Tribunal Fede
t-al e tendo cotn<l membros os · Presi
d~ntes . do SuPremo Tribunal Militar, 
do Supremo Tribunal do Trabalho. do 
SuPTemo Tribunal Eleitoral, e de mais 
·seis membros eleitos pela. Assembéia 
Naeiona.l. 

§ únie<> . ·es· membros eleitos pela 
Assembléia Nacional setãa . dentre ad
vogados indicados em duas listas com
postas de seis nomes, sen<io uma. 
fornecroa · t~elo Sindicato dos Advoga
dos e a outra :pelo Instituto dos Advo
gados. 

Art. 66. o Conselho Nacional da 
Magistratura, d-entre as suas atribu-i
ções <ttte serão fi.xa{}as em · lei o:r-di
llâ.ti.a., terá mais as seguintes~ 

a) a.p.resentatt à Assembléia 'Nacio
nal as metlldas que julgar conveniente 
no interêsse da justiça: 

õ) presildir e organiza-r os coneur
~s para juízes, membros do ministé
rio público. e serventuários da justiça: 

c> nomear os juizes, cs memb-ros 
do millistérlo público e oo serventuá
rios da justiça. obedeeendQ ao resulta
do dos eon~Ursos para os ea.rgos ini
cia.is e . ao pre$Crlto em lei o.MÍnám 
pam os demais casos; 

;J,) fix.M" s. responsabilidade e a,pll
car sa.nções aos juizes, membros do 
ministério público e a.cs serventuários 
da j-ustiça.. 

Art. 67. o Supremo Ttibunal Fede
ral é o mais alw Tribunal do pa.fs e 

terá. a sua séde na Capital da R~ú· 
bliea e juri.sóição em ·todo o território 
.nacional . 

Art. 68. Os juizes dos Tribunais Po
pulares serão eleitos peJQ povo, na 
forma da lei, Pal'a servtrem. durante 
dois anos. 

Parágrafo único. sã.o Tribunais 
Populares o do juri comum e o de 
imprensa. · · 

Art. 69. Os tribunais do jurl julga
rão · obrigatoriamente <:>S crimes de 
homicklio. os doe natureza polítiea, 
al~m daqueles que a lei determinar 4 

Art. 70. Tçdos ·-os julgamenros serã.o 
fejtos em público, garantido ao réu o 
direito de d-e<fesa.. 

Art. 71. E' vedado~ juiz atividaAe 
p()lí'tü;o-partidá>ria . 

Art. 72. Nenhuma percentagem será 
concedi-da a juizes. . 

Art. 13. A Justiça criminal. a traba.
·lhista e a eleiooral será<> gratuitas. 

Art. 74. Os advog.ados com .tnai.s 
de dez anos de e:tel"Cicio da p-roiissão 
poderão ingressar como juízes de di· 
reito. desembargadores ou ministros. 

.Mt. '7·5. Os tribuna.is te-rão pelo 
m.eoos. em sua composição, um têrço 
de advogados. · 

Art. 76. O adv<Jgado é auxilia!' da. 
justiça; e no exercicio da profissão ou 
em decorrência dela. só ?Oderi. ser 
prêso o~ autua-do em flagrante auando 
houver cometido d-elito ina1iançável. 

Art. 77 . . O exercicio da advocaf;ta. 
.sõ ~rã permiti-do aos brasileiros natos 
ou naturalizados. residentes no pais há 
maJs de dez anos, e que teniham co.n
elufdo o curso de direito em facUlda
de nacional e prestado serviço militar. · 

Art. 78. A justiça. militar será. otita.
niza-d.a de acôrdo com as leis milita
l"es, sendo a. sua reserva fo-rmada pOr 
baeha.reis ou doutores em direito QUe 
t€nham feito o CU-'"SO de espeeis.liza.
ção do Ministério da Guerra ou .o 
estágio na forma da lei. Aos membro~ 
da justiça m:ilítar e respeetãrva. reserva. 
.s~rão coll!ferldo:s. os postos que a lei 
estabelecer. 

Art. '19. Os pagamentos devidos pels. 
Fazellda. Nacional, Estadual .ou Mun1-
c1'pal, em vtrtnde de sentença judiciá
ria, fa.t"-se-io na o-rdem em qtre forem 
apresenta-das as precatórias. 
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§ llnioo. As precatórias que não f<J
rem pagas no exercício corrente, se
rão obrigatOriamente pagas no exer
cício s~guinte. 

Art. 80. o ministério püblico será 
orga;n.iza:do por sugestão do CQnselho 
Nacional da Magistratura. 

Organização Social 

Art. 81. Todos os cidadãos têm di
reitos 1iua,is, ln.<ie-pen.dentemen~ de 
:raça, cor, sexo, profissã.o, ou crença 
t'eligiosa, às atividades :políticas, s~ 
ciais, econômicas e culturais. 

Art. 82. .A Lei punirá aquele que, 
sob qualquer forma ou pretexto, limi
tar direta· ou indireta.lllente os direitos 
con~ectidos nesta ConstitUição, estabe
lecer pri"Vilégios, por motivo de raça7 
cor, sexo, profissão ou crença_l"eligiosa. 

Art. 83. E' assegu..-ado ao hcmem · 
da cidade e ao do campo, condições 
de trabalho e salário que lhes permita 
existência <lign-a, sã e bem estar social. 

Arl. 84. A União, os Estados, o Dis
trito Federal e' os Munidpios são obn
gadcs a combater eficientemente a. in
digência, a desnutrição, a enfer:m!dade 
e a ignorânda, bem como apoia·r as 
fuiciati'Vas pàrticulares para a. reali
zação àêsses propósitos. . . 

Art. 85"Z' A União, os Esta.dQS, o Dis
trito Federal e os Municípios são obri
gados a fcmentar e promover a rea
bilitação 'Vital e econômi~Ca. moral e so
cial do · :povo, a. fim àe valor .. zs;r a 
uni<ia<ie humana, .aumenta-r-lhe a. ca
pacidade àe trabalho e amplla.r-lbe o 
poder de co~o. 

Art. 86. A União legislam sôbre ma. .. 
térla social de !nodo que prO'te-ja a po
:pulação de tra.balha.Q.ores da cidade e 
do campO, assegmando-lhes garan
tias ~ direitos em escala, não inferior 
à consagra.-da nas Convenções e Reco
mendações da Organização Internacio
nal do Trabalho, ad'Ctando, desde logo 
as normas · prescri~ na Ata de Cha
pul:tepec. 

Art. - 87. T<Xio cidadão tem direito 
ã. instrução primária, secUil.dá.l'ia. pro .. 

_ fissional e sll])erior. A inStrUção prt .. 
má.ria, 5e(:undária. e pro!issiQnal serão 
gratuitas . A instrução superior será 
gratuita para. os que de212onst.rnrem 
ca.paeida<ie e · desejo de a];)roveitar as 
:tad.Ii~Ciades proporcionadas. 

Art. 88. o direito ao repouso ~ às 
. garantias do S·eguxo . Social para. o 
amparo material ni· Velhice, em caso 
ode doença ou de in~apacidade para. 
o trabalhá,· serão assegüra.dos pela es
colha e instalação de lugares a.propri-a
do.s para a cura. e o repouso; pelo 
Seguro Social amplo feito pelo Es
tado e pelos serviços médicos e hos
pitalares gratuitos. 

Art. 89. Tôda pessoa que. tiv.er assa
salaxiarlos em número superior a cin-
qüenta, perfazendo estas e os seus 
!ilhos, no mínlmo dez a.nal!abetos, 
será obrigada a lhes ·proporcionar o 
ensino gra"tuito. · ..,._ ·-

.Organização econômica. 
Art. 90. A organização econômica. 

da Nação :Brasileira está: 
a) nas vantagens individuais do 

trabalho de U!Il, garantido o dtreito 
ao trabalho igual para todos; · 

b) na 1Jro?rted'Side. _.Privada. e ru~. 
iniciativa individual exerCidOS UOS · li• 
mites do bem público; 

c) na .prática do comércio, da. in
dústria e da agricultura, respeitada 
a planificação do Estado, e o inte
rêsse social sôbre c. indiVi<iua.l. 

Art. 91. As tiquezas do sub-solo, as 
quedas dágua, flol"esta.s e matas são 
bens do domínio da. União, depen
dendo a. sua exploração de autori
zação ou de concessão do Govêmo d:a. 
União, na, forma da lei. 

Art. 92. A lei promoverá. o amparo 
da produção e estabelecerá as condi .. 
çôe~ do trabalho na cidade e no 
campo, ten-do em vista a proteção 
do trabalhador e os interesses eco
nômicos <io Pais. 

Art. 93. A . Legislação do Trabalho 
~bserva:rá ns seguinte~ preceitos. além 
de · out:ros que co limem melho.rar as 
coniições d:o trabalhador da êid~e 
e do campo: 

a) proibição d~ diferença, de salá
rio para. o mesmo trabalho. por mo
tivo de ida<ie, sexo, nacionalidade, es
ta-do civil ou qualquer outro motivo; 

õ) salário mfnimo capaz de satis
fazer, conforme as conctições de cada; 
região, às necessidades nonn.a:is do 
trabalhador; 
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c> obrigatorieda-de de aprendizagem 
mantida. pelo. empregador nos traba
lhos que requeiram conhecim-ento 
técnico; 

à) proteção · aoo salários contra 
qualquer diminuição ou desconto não 
autonza;do por Lei; 

e) trabalho diário não excedente 
a oi to horas. 

j) proibição de trabalhos a meno
res de 14 anos; de trabalho noturno 
a. menor~ de 16 anos; e em in-dús
trias insâlubres a menores de dezoito 
anos e às mulh-eres; 

g) proibição ao menor de 14 anos 
d-e trabalhar como empregadq do
méstico; · 

h) repouso hebdomadário, de .pre
ferência· aos domingos; 

i) férias anuais remuneradas de, 
no mínimo, vinte dias; . 

j) obrigação de serem pagos os sa
lários somente em moeda de curso 
legais e por período nunca superior 
a trinta dias; 

k) iD:denizaçãJ, no mínimo de um 
mês de ord-enado por cada ano de 
serviço, ao trabalh-ador dispensado 
sem justa causa;· 

l) maior salário· e menor jornada 
para o trabalhador noturno, min-eiro 
e de indústrias insalubres; 

m) assistência médica e sanitária 
ao trabalhador e à gestante. tendo 
esta o direito de descanso antes e 
depois · do parto de. no minimo, 60 
dias por periodo, bem como · o de 
aleitar · o filho. sem prejuízo dó sa
lârio e do emprêgo; 

n) garantia absoluta de indeniza
ção nos casos de ' acidente do traba
lb<> ou de morte; 

o) nulidade de tôda estipulação que 
implique em renúncia, diminuição ou 
alteração d-e qualquer direito do tra
balhador; . 

p) classificação como cré:dito pri
vilegiado, com preferência sôbre 
quai.~uer outros créditos, inclusive · 
custas e di'Vida.S ativas fiscais, pa.ra 
qualquer importância devida. pelo 
empregador ao empregado: 

q> reconhecimento das convenções 
col-etivas de trabalho; 

Pa.Tágrafo úni(:o. Para os efeitos 
dêst-e artigo não há distinção entre 
o trabalho manual, intelectual ou 
técnico. 

Art. 94:. Todo brasileiro que. não 
sendo proprietário rural. ocupar por 
mais de cinco anos continues um 
pedaço d-e terra até dez hectares, cul
tivando-o permanentemente sem opo
sição ou reconhecimento d-e domínio 
alheio, e tendo nêle a sua morada, 
a-dquirirá o dom.fnio do solu medi
ante sentença d-eclaratória, devida
mente transcrita no Registro de 
Imóveis. 

Art. 95. A proprieda-d-e cria o-bri
gações sociais. Sua utilização está 
subor-din31da aos interêsses d-a coleti
vidade. 

Art. 9S - A Lei regularã a desa
propriação por utilidade social 'ou pú
blica, mediante arbitramento prévio 
e o respe·ctivo depósito. · 

Art. 91 - O Estado, quando exigi
rem as conveniências nacionais, pode
rá expropriar emprêsas concessioná
rias de serviços públicos. 

Art. 9·8 - O cultivo e a exploração 
da terra· constituem obrigação de seu 
proprietário para com a sociedade. 

Art. 99 A Lei gara.."lte a assistência 
finan-ceira e técnica aos proprietã.."'ios 
que ãelas necessitarem para o culti
vo e explon.ção de suas terras. 

Art. 100 - As propriedades ~onco
las abandonadas ou mal utilizadas. 
próximas aos grandes centros de con
sumo e às vias de comunicação. serão 
desapropriadas pela União parà que 
sejam gratuitamente distribuídas- aos 
agriculto.res sem terra. 
. Art. 101 - ·E 7 punida a criação de 
"trust~· e monopólios, e a usura. 

Art. 102 - O Estado poãerá desapro
priar as fiT3.Ddes fazendas - cu.ios 
proprietários se ·manifestarem contra 
o inte:rêsse social da produção e os 
princípios estabelecidos nesta Consti
tuição. 

Art. 103 - O Estado promoverá. a 
nacionalização dos bancos. das gran
des empresas de transporte, de energia 
elétrica, de produção de carvão, de 
produção de aço, e de outras que jul
gar nece5sáriàs ao bem da coletivi
dade. 
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Art~ 104 Ficam sujeitos a impõsto 
progressivo as transmissões de bens 
por herança. ou lega,do, o impósto de 
renda, e o impôsto sõbre o Capital. 

Art. 105 - Todo cida-dão que viva 
exclusivamente de rendas, ou que te
nha renda superior à metade dos ~eus 
sa.lá:tios, p:igará um impõsto progres
sivo, ·pela sua inatividade. 

Disposições finais e transitórias 

.A.It. lOô - A Constituição só pode 
ser emendada., modificada ou reforma
da por uma Assembléia Constituinte. 

Al't. 107 ....:.. Compreende-se como 
t:rab2.1hador o manual e o intelectual. · 

Art. 108 - Continuam em vigor, 
enquanto não forem revogadas. as 
Leis, que, implícita ou eXplicitamente, 
não contrariem o disposto nesta Cons .. 
tituição. . 

Art. 109- O Govêrn.o da União po
derá rever todo e qualquer contrato 
que julgar lesivo aos interesses nacio
·nais, com as emprêsa.s ou particula
res, nacionais ou estrangeiros. 

Art. 110 Os partidos políticos são 
obrigados a manter escrita regUlar da 
sua receita e despesa. ·· 

Art. 111 - Decorridos 60 dias de 
· cada pleito, todo partido político é 

obrigado a publicar no órgão oficial 
o balanço das suas contas. 

Art. 112 - Fica extinta a. enfiteuse 
independentemente de qualquer inde
Irização. 

P...rt. 113 - Dentro de uma faixa de 
cem quilômetros ao longo das frQn-
teiras !le:oh:uma eoncessão de terras ou 
de vias de comunicação será dada 
sem· autorização do Poder Legislativo. 

Art. 114 - E' concedida anistia am• 
· 'Pla a todos quantl)s tenham cometido 
crimes políticos a tê a. presente data. 
- Letelba Rod:rigues de Britto, Re .. 
lator. 

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Café 
Filho envia à Mesa o seguinte :reque
rimento: 

'Requeiro sejam encaminhados ao 
Poder Eexeeutivo, independentemente 
de dicussão e votação, os seguintes re
querimentos de minha autoria: 

a) Solicitando informações _sôhre as 
proVidências tomadas em face das 

acusações contidas no Livro Azul do 
Departamento de Estado Norte-Ame
ricano, a respeito de atividades de 
brasileiros contra a segurança do 
continente (requerimento 12) . 

b) Solicitando informações sôbre o 
número d'e trabalhadores que foram 
deslocados de várias zonas do Pais pa
ra ·a Amazônia e sôbre seu destino. 
mais a assistência devida às suas fa
mílias (requerimento 15) • 

c) Solicitando informações sõbre as 
providências tomadas contra excessos 
e violências de autoridades estaduais 
.e municipais, decorrentes da substitui
ção dos Interventores federais <reque-
rimento 32) • 

d) Solicitando infon:n~çõ~s sôbre as 
declarações de lucros, para·-efeito do 
pagamento do . ímpôsto sôbre a renda, 
feitas por Sociedades Anônimas :oa.
cionais e estrangeiras (requerimento 
36). 

e) Solicitando informações sôhre o 
cadastro de bens imóveis e institui
ções beneficientes de caráter núblico 
ou privada._suas rendas, subvenções. e 
serviços que mantêni,-.ínclusive explo
ração de cemitérios (requerimep.to · 
35). 

f) Solicitando informações sôbre o 
total do rebanho nacional nos anos de 
1940 a 1945, mais o número de con
tratos, de financiamento entre o Banco 
do Brasil e credores ou intermeruá
rios; e ainda os motivos reais da falta. 
de carne nos mercados do Pais (reque
rimento 61) • 

g> Solicitando informações sôbre as 
transações do Govêrno, por meio do 
Banco do Brasil, dos Institutos de 
Previdência, Caixa Econômica, etc. 
com Dahne, Conceição & Cia. ou com. 
firmas de que aquela foi incorporado
ra ou solidária (requerimento 76) . . 

hl, Solicitando informações sôbl"'e os 
aumentos de tarifas verificados nas 
companhias e emprêsas de transporte 
entre 1940 e 1945, e sôbre o que pre
tende o govêrno f~er com relação às 
reclamações dos interessados em obter 
novos auxnentos <requer.Unento 78). 

1) Solicitando informações sõbTe 
qual o monta.rita. da arrecadação do 
Oovêmo Federal no Rio Grande do 
Norte, no último triênio; quais as des
pesas real.iza.das pelo Govêrno Federal. 

' 
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no referido Estado e mais o montante 
da. arrecadação do impôsto e taxas sô
bre o sal e ainda serviços federais 
executados e arrecadações dos Insti
tutos de . Previdência e sua aplica
ção, sempre no mencionado Estado. 
<requerimento 89, de 1946). 

j) Solicitando informações sôbre a 
inclusão de firmas brasileiras nas lis
tas negras dos governos estrangeiros 
<requerimento 102). · 

Sala das Sessões, em 22 de abril de 
1946. -... Café Filho. - Deferido, nos 
tê~os do art. 61 § 5.0 do Regimento 
Interno. · 

O SR. PRESIDENTE -.Está finda 
a 1eitura do expedi·ente. 

Acham-se sôbre à mesa os seguin
tes requerimentos: 

Requeiro seja inserto, na ata dos 
trabalhos desta Casa, um preito de ho
menagem à memória inelut&.vel do 
eminente chefe militar e homem pú
blico, o Marechal Floriano Peixoto, 
quando da passagem da aata do ani:.. 
versário do seu nascimento, a efetuar-

. se aos 30 de abril do vigente ano. 

Justificação 

Floriano Peixoto nasceu no distrito 
de Ipioca, em Alagoas, aos 30 de abril 
~e .1839. Portador de excepcionais qua
lidades de caráter e intrepidez, con
seguiu fazer da sua vida brilhante 
legado de virtudes cívicas à posteri
dade. Entre os valores humanos, que 
~tegram a vida. nacional, êle se ·prO< 
Jeta e destaca como ponderável ex
pressão de apuradas caracteristicas de 
homem público. A sua vocação de sol
dado, desde os albores àa República, 
começa a corresponder-se com os an
ceios paralelos da sua missão de esta
dista .. Engenheiro e militar, técnico e 
soldado, Flor~ano saiu do quartel, · OL1-
de !oram brilhantes os capítulcs da 
sua vida de guerreiro, para alinhar-se, 
ao lado de Deodoro da Fonseca, na 
cam:panha memo!"á vel pela qued<'~ do 
Gabmete _ouro Preto e . subseqüente 
procJa:naçao do regime republicano. 

Ministro da Guerra do Govêrno Pro
visório, estabelecido a:os 15 de novem
bro de 1889, coube à Floriano, desde 
o berço da República, o papel de de-

. fensor e guarda dos ideias democrá
ticos, evangelizados por :Benjamim 
Ccnstant e culmina dos com a queda 

do Império. Eleito para o Congresso 
Constituinte Republicano, que se reu
niu no antigo palácio de São Cristó
vão, na Quinta da Boa Vista, aos t5 
de novemb.:-o de 1890, Floriano Peixoto, 
na qualidade de Senador pelo seu Es
tado natal, subscrev:eu a Constituição 
de 24 de fevereiro de 1891. Graças 
aos seus méritos de probi<:lade e real 
valo:r pessoal, foi eleito, aos 25 de fe
ver.eiro desse mesmo ano, vice-pr~si
dente da República. Em virtude do 
movimento armado de 23 de novembro 
de 1891, chefiado pelo contra-alnll
:rante .custódio José de Melo, o qual 
motivou a renúncia do Marechal Deo
doro, Floriano assumiu a presidência. 
da República até ao término do man
dato, isto é, 15 de novembro de 1894. 
O govêrno de Floriano, numa hora de 
transição política, foi grandemcn te 
agitado. Deu-se-ihe a oportunidade 
de se revelar o fiel consolidador da 
República, para cuja proclamação 
tanto contribuiu. Dêle diz Max Fleius:::, 
membro do Instituto Histórico Brasi
leiro: "Representa Floriano para. o re
gil:ne democrático o que a energia do 
regente Pe. Diogo · Feijó havia sido 
para a nascente monarquia constitu
cional brasileira: evitou a dispersão das 
fôrças latentes da nossa nacionali
dade, o esfacelamento do _Brasil.,, 

Sala das Sessões, 29 de abril de 
1946 . - Luís MecLeiros Neto. 

Requeiro a inserção em a ta de um 
voto de homena-gem à memória do emi
nente histori..Mior Gottfried Beinrich 
Handelmann, 2laborador de notã.vel 
"História do Brasil", reputada cias 
mais autorizadas, ao ensejo da passa
gem do 55.0 aniversário da sua morte, 
ocomda no mês de abril de 1891. 

.TUSTIFICAÇÃO 

Nasceu Gcttfried Heinrich Handel
mann, aos 9 de agôsto de 1827, na Vila 
de Altona, situada à margem direit~ 
do Elba, limitrofe com Hamburgo. Fi
lho de pais pobres,. contudo, graças 
aos seus esforços, conseguiu frequen
tar as Universidades de Heidelberg, e 
Berlim, bacharelando-se, finalmente; 
e:n Kiel, a primeiro de fevereiro de 
1854. 

Empós alguns anos de vida professo
xal, como docente particular, em 1861, 
foi nomeado Diretor do Museu Nacio
nal de Antiguidades. 
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Em 1866 lhe foi cometida a comissão 
de conservador do Museu de Antiguj
d31des Schleswíg-Holstein. Handelmann 
consagrara a sua vida intelectual intei
ra ao domínio· da Histõria •. selltdo, nêsse 
campo, uma das cultm-as mais sólidas 
do Velho Mundo. Faleceu aos 26 d~ 
a.bril de 1891, · na cidade de Kiel, como 
Diretor do Museu Nacional de Anti
gUidades . Inúmeras obras de real va
lor literãrio e históri-co legara Handel
mann à humanid31de. Dentre estas, é 
muito grata aos brasileiros a sua '•His
tória do Brasn••, editaóa pela emprêsa 
Springer. em 1860. com significativa 
dedicatória ao príncipe Alberto da 
Prússia. amigo da nossa Pátria, a qual 
já havia visitado. 

Sala das Sessões, 29 de abril de 1946. 
- Luiz Medeiros ?Veto. 

O SR. PRESIDENTE:- Os Senho
res que os aprovam, queiram levantar
se. <Pausa) • 

Estão a.provados. 
O SR. DOMINGOS VELASCO - Se

nhor Preskiente, peço a palavra, pe-· 
la ordem. 

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

O SR. DOMINGOS VELASCO (Pe
la ordem) - Sr. Presidente, no dia 7 
do corrente mês, realizou-se a primetra 
Convenção Nadonal da Esquerda De
mocrática e. naquela solenidade, o Se
nhor João Mangabeira pronunciou dís
curso que dignifica a inteligência e cul
tura de nossa pátria. 

É meu desejo fazer com que aquela 
pcva notável seja inserta na ata de 
nossos trabalhos e perguntaria a V. 
Ex. - já. que ainda não estou mUi to 
ve~do no novo Regiment;:> - qual o 
processo estatuido para conseguir meu 
objetiv<>. 

O SR. PRESIDENTE - Quando t'S 
documentos se referem aos trabalho~ 
da Assembléia a Mesa se encarrega de 
provi-denciar para sua publicação. Tra
tando-se, porém, de peças estranhas à 
Assembléia, a inserção é feita sõmen
te ciepois do pronunciamento da. Ca.sa.. 

O SR. DOMINGOS VELASCO 
Então, serã necessário a.presentar um 
requer'.mento?. 

O SR. PRESIDENTE- Exatamen
te. 

O SR. DOMINGOS VELASCO 
. Obrigad<> a V. Ex. 

O orador envia à. Mesa o seguin-
te requerimento: - .., 

Requeiro a inserção, em ata, do dis
curso proferido pelo Sr. J:)ão Man
gabeira na solenidade de instalação da. 
I Convenção Nacional da Esquerda. 
Democrática- a 7 de abril de 1946. 

Sala das Sessões, 29-4-1946: - Do
mingos Vella.sco - A Com'issão de Po
licia. 

· , O SR. AGRICOLA DE BARROS -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela or

.dem. 

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

O SR. AGRICOLA DE BARROS -
(Pela ordem) - Sr. Presidente, peço 
a V. Ex. mandar transcrever na ata 
da Ássembléia os seguintes protestos 
meus contra a tos do Sr. Chefe de Po
licia, que vêm infringir a nossa de~ 
mo--...ractã:ccontr.a _a permanência de 
um cid31dão há cinc9 a.nos ·na Peniten- . . 
ciária de Niterói, sem que haja contra. 
êle'uxn só processo. 

Ain-da em plena ditadura, mal viu-se 
o Sr. Getulio Vargas obrigado a mar
car as eleições, deu logo ampla liber
dade ,-à. im:prensa., fez abrir os car
c,eres e proibiu que alguns daqueles 
que são mais reacionários que o pró
JJrio rei, prejudicassem, de qua!que! 
forma a liberdade, que, depois de 15 
anos de cativeiro, vinha ensaiar, os 
JJrimeiros voos. 

E vimos como se transformou, de um 
dia para o outro, a ditadura: de fera 
terrivel, para corderinho d6cll, - de 
macia lã e temo olhar! Par~ia até 
Maria Magdalena, antes naouela. 
orgia de beleza, riqueza ·e sensualida
de para, depois arrependida, aos pés 
de Jesús, transformar-se. de crimino
sa em pureza, em santidade. 

Era, como · todos nós. democratas 
sinceros, radiantes víamos a democra
cia surgindo, como por encanto, das 
mãos da própria ditadura! 

Depuseram o Sr. Ge.ttilio Vargas, 
elevaram o Sr. Linhares, seguiram-se 
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B.S eleições, a posse do Sr. General 
Eurico Dutra, a instalação do Parla
mento e a democracia começou a sen
tir as primeiras desilusões: o resta
lecimento da monstruosa carta de 
e outros arranhões do direito de greve, 
e outros arranhões e ferimentos gra
ves à democracia e é assim que vi
mos, abismados, que na Penitenciária 
de Niterói, há m.ais de cinco anos, 
jaz sem. pr~cesso algum, o cientista 
Maximiliano Langsner, conforme vem 
noticiando o valoroso jornal "Resis
tência". 

Ali à Rua Maia Lacerda n.0 46. 
funcionando um centro operário da 
Light, há 3 dias, vê a sua sede inva
dida pela policia de choque ou de 
anarquia e perturbada a sua reunião, 
garantida, não digo pela rolha de 37, 
mas pela carta do Atlântico, pelo tra
tado Chapultepec ou por qualquer 
partícula de sentimento nobre ou de
mocrata! 

. No S e'rviço de Assistência a .ZVI e
nores, sabemos que um nosso patricia, 
sem pai e sem mãe, entregue aos ca
rinhos da Pátria, é espancado por um 
guarda, como o foi o menor Jaci Pro
venciano. O menor Sebastião Batista 
e um outro menor que, em des-espero, 
alucinado, para escapar-se ao espanca
mento atirou-se pela janela do 1. 0 an
dar, indo ferir-se todo, no lajedo da 
ra! · 

-No Arsenal de Marinha,. mais de 
15 operários, com 18,20 e 23 anos de 
serviço, são dmitidos, por falta de ser
viço, quando saben:ws que o Arsenal 
tem mandado serviço a outras ofi
~inas! 

- Há poucos dias, r..o Comício em 
comemoração ao 1.0 aniversário da anis
tia, -nm.os até que ponto pode chegar 
o abru>o, o ridículo àe uma autorida
de: Marcar um com.ício e no momen
to transferi-lo para outra praça, na 
qual manda àesligar a luz, deixando-a 
-em completa escuridão! 

Mas o povo já vê, já não precisa 
<los olhos dos figurões para ver. Ele 
já. sabe ver com os seus próprias olhos 
e já sabe raciocinar pelo seu cérebro 
e,. por isso; deu uma lição a essa auto
l'i-dade: 

Apesar da escuridão, apesar da troca 
de praça, apesar da chuva torrencial, 

li estavam apinhados, mais de 300 
mil homens, livres e de vontade de 
aço! ... 

- Aqui estão os meus protestos e 
aqui fica o meu lembrete, como a viso 
de um homem que SP.mpre esteve ao 
lado do povo e que nunca temeu ca
deia ou morte:· Nós queremos demo
<:racía, o Brasil eXige democracia e 
o povo, que é o primeiro poder, unido 
ao rádio e à imprensa, que constituem 
o 4. 0 poder, estão unidos para conse
guí-13. e defendê-la! ... 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

SR. PRESIDENTE - Tem a pala
vra o nobre Representante. 

O SR. COELHO RODRIGUES 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, apro
veito a oportunidade para completar 
meu pensamento emitido na sessão 
última a respêito dos cassinos, cuja 
concessão foi dada em grande núrnne· 
ro, pelo gcivêrno do Sr. Benedito 'la
ladares, no Estado de Minas Gerais. 

Sabemos que o Presidente Dutra de
seja abordar a questão e vai, provà
n~lmente, rever as concessões ou cas
sar as licenças outorgadas a titulo 
precário pelos diversos Estados da. 
União. 

Acresce, Sr. Presidente, que um. jor· 
nal que tenho em rnão. do dia 14 do 
corrente traz duas notícias, em dUas · 
colunas conjuntas. Uma delas refe
re-se à cassação de direito dos cassi
nos e diz o seguinte: 

"Cogitou o Govêrno d.e fechar 
os cassinos na. última reunião do 
!~tério - ao que ora se di· 

. vulga - o general Eurico Dutra 
manüestou o desejo de que seus 
aUXiliares de govêrno examinas
sem o Problema. da jogatina, que 
infesta o pais, . de modo a verifi· 
car a possibilidade da adoção de 
medidas tendentes à. extinção ra
dical do tlagelo. Segundo se sabe, 
o preside:1te da. República preten
de convocar seus ministros, · den
tro de poucos dias. para assentar 
uma decisão sõbre o assunto, a 

. ~·· 



qual deverá compreender, ao que 
se acrescenta, o :fechamento dos 
caSsinos". 

~ outra reproduz um telegrama 
chegado de Põrto Alegre.. :l.êstes têr
mos: 

"Causou escândalo a concessão 
do empréstimo feito pelo Institu
to dos Comerciários, de quatorze · 
milhões de cruzeiros (boá quan
tia para ser aplicada à casa po
pular). para a construção de um 
cassino em Uruguaíana, tendê os 
comerciários deste Estado protes .. 
tado telegràticamente à Direção 
Central daquêle Instituto." 

V! V. Excia., Sr. Pres!dente, que o 
Go\·êmo da União ainda estâ · para 
estudar a maneira por que deve abor
dar o caso . da concesâo aos cassinos. 

Quero dizer, Sr. Presidente, servin-· 
do-me do ensejo de . estar nesta tri .. 
buna, que o primeiro passo do Go .. 
vêmo Federal, nêsse ·sentido, deve ser 
cassar aos Estados o direito de fazer 
.novas concessões. caso contrário, ve
remos, em· Minas Gerais, com o correr 

· do tempo, outros cassinos obterem. 
tais f a vares,' e o Goyemo da União, 
futuramente, estará em face de sé .. 
rias dificuldades para mandar fechá
los. Depois de casSa.da aos Estados . 
essa. faculdade, poderá o govêrno fe
deral rever, pelq Ministro da Justiça, 
tôdas as ·Concessões dadas pelos Esta
dos e pela União no terriiório nacio
:nal. Tenho dito. (muito bem; muito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr. Carlos Lindemberg, ora
dor inscrito para falar sôbre matéria 
constitucional. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG
Sr. Presid-ente Srs. Representantes: 
pretendendo diz·er algumas palavras 
~bre matéria constitucional, escclhi 
para témas do meu trabalho os limites 
entre os Estaclos e a. distribuição de 
rendas. 
· Não sendo constitucionalista, . por 

certo não emitirei conceito nem me 
.eX1ienlal'ei com Tela.ção a êst-es· assun~ 
tos, trazendo matéria doutrinária, po
rém focalizando-os mais pelo prisma 
da. vida prá.~ca, em ob~ervações obti-

das nos múltiplos e variados a!aze
res. de que me tenho ocupado. 

Penso, assim, trazer minha modesta 
cola·boração de representante do Es
tado do Espírito Santo~ .a esta As
sembléia, que se de nada servirem • .a.o 
menos a. esclarecerão sôbre a situação 
sui generis do meu Estado, no ·que 
respeita a limites, · demonstrando que 
em rela.ção à divisão de rendas a si
tuação é igual a. dos demais Estados. 
(lendo): 

Não sendo <>r.ador de recursos, es-· 
pero a. benevolência da M3embléia, 
pedindo, porém. sua atençoã para cs 
.assuntos focalizados, especialmente, no 
que · diz respeiw a limites, entre os 
Estados, que é 'matéria da. mais alta 
gravidade, de suma importância., e 
portanto, m~r~ atenção. porque in
teressa ao próprio regime federativo. 

Entendo qu·e, na Constituição_ que 
neste momento se elabora, é necessá
rio figurar o princípio ~ta.belecido 
na Constituição vigente, em matéria. 
de limites entre os Estados, princípio 
consubstanciadQ no utigo 184. e seus 
parágrafos, · certamente, êsse artigo 
deverá ser atualizado a fim de evitar 
que as questões pendentes, provocadas 
pela fõrça_çontra o direito e em d€:So
bediênci.a à - reh e·--à- Constituição. v-e
nham a. ter desfechos inju.St<>s- e pre
judiciais aos pequenos Estados, des
providos de fôrça política, econõmi
camente mais fracos e militarmente 
menos poderosos, :efeitos que porão em 
perigo· o pró!)rio princípio federativo, 
que mantém o equilíbrio e .a. igual
dade entre . -os Estados, além do fer
mento azedo que produzem as inujs
tiças, formando os r-ecalques, a des
confiança, a desunião. as inimizades 
entre os nossos irmãos. 

Estudando-se as constituições bra
sHeiras desde 1824, conclui-se, que a. 
de 1937, em vigor, sem dúvida, resu
miu os postulados nas demais inscri
tas, que foram evoluindo e, n-atural
mente se tornando mais incisivas e 
claras. em face dos interêsses em cho
que, provocados pela própria evolu-
ção, pelo desenvolvimento dos Esta
dos e pelo conhecimento pr<>t,ooressivo 
dos respecti:vos territórios. 

AsSim é que a Constituição de 1324, 
em seu artigo 2.0 esta·belecia o se
guinte, referindo-se ao território na
cional: "0 seu território se à1Vlde 
em Provindas. na . forma em .que 
atualmente se acha, as quais poderão 
ser subdivididas, como pedir o bem 
do Estado". 
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f A Constituiçãq de 18~1 já foi um 
pouco mais além, declarando em seus 
artigos .2.o e 4.0 : 

Art. 2.o "Cada uma das antigas Pro
Vincias formará um Estado. e o antigo. 
Município Neutro, constituirá o _ Dis
trito Federal, continuando a ser a Ca
pital da União~ oenquanto não se der 
execução ao diSposto no artigo se
guinte, (é o que se refere a mudança. 
<IS;· Capital para o planalto goiano). 

Art. 4.0 Os Estados podem incor
porar-se entre si, subdividir-se ou 
desmembrar-se, para se anexar a ou
tros ou .formar novos Estad-os, me
diante a · aqui"escência das respectivas 
Assembléias legislativas, em duas ~es
$óes anuais e sucessivas. e a aprova
ção do Congresso Nacional". 

Pelo simples enunciado dêste artigo. 
vejam os Srs. Constituintes. como é 
grave o problema. O cuidado que 
tiveram os Constituintes de 1891, de 
submeter, mesmo os acõrdo, a duas 
assembléias interessadas, em dois anos 
.sucessivos e ao congre-sso Nacional 

· por último para afinal entrar em vi
gor o desmembramento de âr.eas de 
um Estado, demonstra a relevância. e 
a. imP<>rtância do assunto, que. mal 
resolvido, poderá g-erar mesmo o des
mantelamento do próprio :pais. 

A Constituição de 1934 avançou um 
pouco mais, cii2.endo em. seu art. 13 
das disposições transitórias : 

uDentro de 5 anos, contados da ví
gência desta · constituição deverão 
os Estados resolver. suas questões de 
limites, m-ediante acôrdo dir-eto ou 
arbitramento. 

§ 1.0 Findo o prazo e não r-esol
vidas .as q~, o Presiden-te da 
República, <:onvidarã. os Estados inte
ressados a indicarem árbitros e, se 
êstes não chegarem a. acõrdo na esco
lha do· desempatador, cada Estado in
dicará Ministros da Cõrte Suprema, 
em n'Ú.m.ero correspondente à. maio
ria. absoluta dessa Côrte, fazendo-se 
sorteio entre os indicados . 

§ 2.0 Recusado o arbitTamento, · o 
Presidente da República nom-ea:rá. uma 
Comissão Espec]al, para o estudo . e a 
decisão de cada uma das questões, fi
xando· normas de processo . que asse
gurem aos interessados a. produção de 
provas e al-egações. 

§ s.o As Comissões decidirão afi .. 
nal, sera. llla.is recurso. sõbre os li.
mites controvertidos. fazendo-se a de
marcação pelo Serviço Geográfico do 
Exército". · 

Ora, também, como os legisladores 
de 1934, nos esforçamos para por têT
mo as questões de limites de manetra 

. ,··· - .... 

justa e razoável, embOra. por mei05 mats 
simples e mais práticos, chegando 
mesmo a estabelecer uma decisão es
Pecial e sem recurso, caso os Estados 
não chegassem a entenãimento: já 
essa Constituição entregara ao Ser-

. Viço· Geográfico do Exército, pa.rtê da 
liquidação das questões de limites en
tre os Estados, reconhec-endo nêle ca
pacidade, correção, imparcialidade. 

A ConstitUição de 1937, que. a m~u 
ver se inspirou nas três ora citadas, 
neste particular, tev-e em mir.a colo
car as coisas em s~us lugares, defini
tivamente resolvendo por si quaisquer 
p.endências. 

O seu art. 184 assim se refere: 
Art: 184. Os Estados continua

rão na :posse dos territórios em 
que altamente ex~rcem jurisdi
ção, vedada-s entre êles, quaisquer 
.re.ivinclicações territo.riajs . 

§ 1.0 Ficam extintas, ainda que 
em andamento ou pendente-s de 
sentença no Supremo Tribunal 
Ped·eral ou em Juízo Arbitral, as 
questões de limites entre os Esta
dos. 

§ 2.0 o Serviço Geográfico do 
Exército procederá às diligências 
de reconhecimento -e descrição dos 
limites até aqui sujeitos .a dúvi
das ou litígios. e fará as n-ecessá
rias d-emarcações". 

Maior clareza não é possível~ São 
dispositivos imperativos que não pre
cisam interpretação, e de cujas d~i
sões nel-es baseadas não cabe escusa. 
Pois bem, senhore-s, a despeit o da me
ridiana clareza dos dispositivos da 
Constituição em vigor que acabo de 
citar, as questões de limit-es. emb()ra 
resolvidas nos têrmos constitucionais, 
não desa.pareeeram e, muitas ainda, 
poderão surgir. tôdas as vêzes que o 
govêmo' de um Estado mais forte re
s-olva ampliar os seus dom.inios, em 
busca de desnecessário espaço Vital 

. a vança.ndo no território do vizinho 
menos poderoso, em desrespeito à l-ei, 
;,. ConstitUição e. a~ julgamento tio 
Tribunal por esta exigido .- o Servi
ço Geogré.fico do Exé1·cito Nacional. . 

Daí, um dos motivos pe!os quais de
clarei, de inicio, a necessidade de ser 
atualizado o artigo 184 da Constitui
ção vigente. não só para. -evitar prejuí
zos e injustiças. praticados por Esta
dos contra Estados, como para resi>On
sa.bm.zax direta e categõricamente os 
governantes que se atirem a essas 
aventuras, :fomentando a discórdia. en
tre irmãos e lançando a. semente da 
desordem, <ia. anarquia, de contestados, 
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da guerra civil e -até do maléfico se
_pan.tismo! 

Como fato concreto, citarei o que 
ora se ~assa com o Estado do Espírito 
Santo, que vê !)arte de seu território, 
numa área de quase 10.001} quilômetros 
quadrados, inv.aàida e oeupad.a por 
fôrça militar do govêrno de Mlna.s Ge
.rais. ante os protestos do povo e do 
govêrno espiritossa.ntenses, e pelo pe
Iíodo de tempo de quase um ano, 
ocupação qu.a- progride dià.riamente, de 
acõrdo com: os planos pré-estabelecidos, 
.cop:isdos dos sistemas que a Europa 
viu crescer para, finalmente, a afun
darem em sangue. 

E' sabido que o pequeno Espírito 
.Santo, tem sido mutUado barbara
mente. Hoje, porém, não vim cliscutir 
ésse assunto, qu-e será oportunamen
te ventilado e escl~-ecido, se necessá
rio, em todos os seus detalhes. Como 
exemplo e para justificar o m·eu pon
to de vista, estou relatando o que s.e 
passa com o Espírito Santo, em plena 
vigência d8. Constituição, com uma 
Assembléia legislativa funcionando, 
um govêmo f-ede-ral eleito democrAti
camente, e. maiS do que isto, com a 
questão resolvida e solucionada oelo 
.órgão com:petente, ·que a Constituição 
erigiu em Tribunal- o Serviço Geo
grãfico do ~ército - solução essa · jâ 
do co.nhecinlento da. Casa. em. face da 
publicação do competente laudo no 
"Diário 'da Ass.embléia". 

E não se · diga que o laudo foi la
vrado à r~velia . do govémo de :Min-as. 
Não. O decreto-lei 1.202 de 8 de abril 
de 1939, em seu artigo 43 estabeleceu 
o seguinte: 

Art. 43. ·~Paxa cumprimento do dis
_pôsto no artigo 184 da C<)nstituição, 
as .interventorias ou governadores, en
viarão ao Ministro da Justiça, dentro 
de 18() dias, a relação dos li.mites até 
.agora suj-eitos a. litigio" . 

Os Estados de Minas e Espírito San
to acorreram ao chamado. apresentan
do seus dccum.~ntos. A Comissão do 
Serviço Geográfico do Exército foi 
nomiead.a pelo então Mhlistro · da. 

Guerra., hoje Presidente da Repúbli
ca, Sr. Gen~ra.l Eurico Dutl's.. ~ra. 

- _proo·eder .aos estudos nos têrmos cons
titucionais. 

O Sr. Eurico Sales 
tado d~ ~as fêz-Se 
nesses trabalhos por um. 
1lin jurista. 

- O Es
representar 
g~ógrafo e 

"0 SR. CARLOS LINDEMBERG -
Agradeço o a-parte de V. Ex. a.. Re
feri.r-me-ei à repr-esentação min-eira., 

llO meu trabalho. 

Ambos os Estados, nomearam suas 
comissões que .acompanharam a. r-e
ferida. comissão do S. Geográfico do 
Exército, em tõdas as suas diligências 
e reconhecim~ntos, percorrendo um 
trabalho exaustivo e minucioso, a área. 
litigiosa. 

O Sr. Eurico Sales - E' um ver
dadeiro trabalho de demarcação. · 

O SR. CARLOS LINDEMBERG -· 
Exatamente. · 

Recolhidos todos os -elementos . .a do
cum·entação apresentada e m~s ele
mentos de tôda sorte, obtidos em ou
tras fontes, a Comissão do Exército, 
apresentou s-eu trabalho, cla:ro, con
cludente, legal, de-sapaixonado, impar
cial. pondo têrmo à questão. 

O Sr. Eurico Sales - Aliás, qúan
do o Serviço Geográfico instalou seus 
trabalhos, nenhum dos Estados liti
gantes suscitou a 'qu-estão -da. incom
petência do órgão, de m.-odo que tanto 
o Espírito Santo como Minas Gerais 
concordaram plenamente com a. exe
cução do trabalho demarcatório pela. 
comissão do Serviço Geogrâ!ico do 
Exéreito, em plena obediência ao pre
ceito constitucional. 

O SR. CARLOS LINDEM:BERG
Agra-deç.o __ o aparte d~ V. Ex.8 e devo 
esclarecer, :xrià1s; ·-qu-e-possuimos _muitos 
docum~ntos do Govêmo mineiro a re:s:;.- ·
peito da. nomeação dessa comissão, 
concordando, portanto. com o tribuna.l 
que a Con-stituição -exigiu. ·· · 

O Sr. Eurico Sales - Seria interes
sante que V . Ex.a tivesse os d~wnen
tos em mães, para. lê-los, llustr'tndo 
assim seu trabalho. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG -
Tenho-os oem mãos e- apresentarei 
oportunamente, dada a, exigüidade do 
tempo, que tenho hoje p~a falar. 

O Espirito Santo, embora prejudi
cado numa grande faixa ter.titorla~ 
se conformou, r~onhecendo a auto
ridat?,e do :ref-erido Serviço Geográfico 
~ ainda. porque a Constituição devia.. 
como deve. ser cur.npr.ida.. 

O Sr. Eurico Sales - O Estado de 
Minas também concordou, porque não 
fez nenq.um _protesto. quer no início 
dos trabalhos, quer no de-cUI'So dos 
mesmos ou após sua conclusão. 

. O SR. CARLOS LINDENBERG -
Perfeitamente. Agra.d~o· o escla-reci-
mento de V. Ex.". . 

Digo qu.e o Espírito Santo foi pre
judicado, porque os limites entre nós 
e Minas Gerais Sf • .-..pre foram a Ser
ra. dos Aimorés. E..~,-r-etanto, o Serviço 
Geográfico do Exército cumprindo a. 
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.Constituição, abonaram à. MinaS parte 
do território aquem da dita s·erra dos 

. Aimorés, e. portanto, pertencente ao 
Espírito Santo, porque ali encontrara. 
vestígios de jurisdição mineira, feita. 
insidiosamente, l){)sso afirmar com o 
meu próprio test-emunho, após a vi
gência da Constituição de 1937. O 
processo é sempre o mesmo. 

Emitindo o laudo. do qual os interes
sados tiveram conhecimento. nós nos 
.conformamos, certos de que nos dei
xa!"iam agora. em paz. 

O govê!"llo do Espírito Santo con
tinuou, como vinha desde épocas qua
se ímemoriais, e}{e-Toendo sua jurisdi
ção em todo o seu território, isto é, no 
território que sempre esteve em sua 
:posse, já agora respeitando, porém. 
a. linha traçada pelo SerViço Geo
~áfico do Exército, -embora. de quan
do em vez, tivesse de lançar os seus 
protestos perante o govêrno mineiro 
e junto ao Govêrno Federal, contra 
esporádicas incursões de fiscais ou 
policiais, que transpondo a citada li
nha. pret-endiam· 'Oerturbar a ordPm. 
quase sempre parã extorquil" dinheiro 
de pacatos moradores e fazer tro
pelias. Enquanto isso o processo dor
mia mêses a fio no Ministério da Jus
tiça. sendo até dado por desapereci
do. Afinal oem julho de 1945, como as 
incursões, a que alt.-affi, tomass·em ca
ráter proposital, o Govêrno do Espí
rito Santo procurou, pelos meios le
gais, ~ôr têrmo a tais abusos, solici
tando ao ·Ex-ecutivo o cumprimento do 
laudo do Exército. 

Coube ao Sr. Ministro da. Guerra 
d-e- então, hoje Presidente da. .Repú
blica oficiar ao Sr. Ministro da Jus
tiça. hoje Deputado nesta Casa. por 
Pernambuco, en'\lia:ndo nova cópia do 
laudo referido e já conhecido . da. As
sembléia. enc:necendo a urgência da 
solucão definitiva do assunto. cem a. 
publicação do laudo. ap-:-cvado pelo 
~r. Presidente da República. diz o 
aviso n.0 1. 769-45 do Min!istério da. 
Guerra. 

O orocesso. que andava extraviado, 
a.na..-êcera, sendo então lavrado o De
creto Presidencial n. 0 7. 840. de 8 de 
agôsto de 1945', mandando dar exe
cucão ao laudo do SerVico Geo~áfico 
do- Exército. já tants.s vêzes referido. 
~te d-ecre-to e o laudo depois de i:n
pressos na. Im:prenss. Nacional, !)ara 
serem ambos :publicados no dia 9 do 
mesmo mês, conforme as Drovas que 
trago em meu Poder, foram suspensos 
de publicação, ao que se sabe. a p2di
do dos f!Ovemantes de Minas Gerais. 
sob o pretexto <le que o momento não 

era. oportuno. Por mais estranho que 
pareça. essas minha.s palavras re
presentam a ex:pre5são da verdade e 
desafiam contestação. 

Entretanto, a 24 de julho de 1945, 
o Govêrno de Minas iniciara a inva
são do Es!!irito Santo por fôrça militar 
.regular., ocupando lugarejos, ~las e 
fazendas, expulsando nossas autori
dades. f-ecbando escolas e cartórios e 
subm·etendo a. popul2.ção a tôda sorte 
de vexames. Resolvera o dito govêr
no de si e por si ras~ar a Constitui
ção F-ederal, desrespeitar o Exército 
Nacional. representado pela sua co
missão Geográfica. em presença dos 
própl'ios poder€S da República. E:oje, 
a ocupação continua progredindo. A 
linha determinanda pelo Exército já 
f icou paTa trás cêrca de 40 quilôme
tros, a despeito d-e tôdas as providên
cias e protestos do govêrno do Espí
rito Santo. 

A bancada do Espírito Santo nesta. 
Assembléia, reconh-ecendo que a so
lução de tais auestões é de entra al
Ntda, como já ficou dito. tem procura
do, por todos os m=ios -e modos, legais 
e suassórios, conseguir dos poderes 
públicos essa mesma solução. dentro 
dos têrmos constitucionais. 

Por isso é que. até aqui, evitou tra
zer tJara .esta Casa a discussão do as
sunto. 

Entretanto. tem a IamentaT o se
guinte: par.ece que o S. Ex.a. o Se
nhor Ministro da Justiça não atinou 
com a gravidad·e do caso, que !'lóe em 
perigo o regime fe-derativo e a própria 
integridade do :pais . uma vez .qu~ até 
hoj.e, não providenciou aj~da.. para por 
em prãtiea a solução do assunto, já 
dada p.::lo órgão competente~ 

O que será. do Brasil. se os Estados 
pretenderem resolver suas questões 
s-em o resr>-eito que devem: ter !)elo in
terêsse geral da F.ed:eracão? 

Palo aqui, Srs .• mais ~em defesa de 
princio'lo - do que mesmo em de
f-e-sa de uma· área territorial do meu 
Estado. :poraue. afi~al. tudo é Brasil 
e todos somos brasileiros . 

Digo e·m defes". d:os princípios. por
aue se-r§. incoeiênei!i. defender, nas· 
Ass-embléias Internacionais. como fa
zem neste momento os reo-r-esentant.es 
do Brasil. o dir-eito de igualdade entre 
os psises. o de arbitragem obrigató
ria e outr:rn bela.s realizações pam 
um mundo Ideal. e, !l'e'rmitir dentro do 
próprio -pais. a humilha~áo de UIXl. pe
aueno E~tado. por um seu. irmão mais 
forte militarmente. mais poderoso po
líti<::a ~ -eeonômicRmente, com o -ros
temunho do Govêmo e de uma As-
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sembléia Constituinte. que -está votan~ 
do uma moderna ConstituiÇão demo
crática. e onde, entre as m.ais desta.
dos valores morais e das letras jurí
dicas, v-emos cs nobres colegas de Mi
nas Gerais. · 

o Espírito Santo luta :por um di
reito que sempre tev-e, e que afinal 
Ule foi reconheddo. O Espírito Santo 
clama apenas por justiça. E por isso, 
nós os seus representantes estamos 
certos de que os testemunhos a que 
aludi levarão o Tribunal a lh'= !az~r 
justiça. . 
· O Sr. Eurico Sales - P-ermita V-os

sa Excelência um aparte. Qu-exia por 
em relêvo, pexant.e V. Ex.~, a ano
-malia da ·situação nesse particular . 
As controvérsias de di:r.eito, quando 
r~so1Vi~s. têm sempJ:;e, para. sua san
çao, a força; entretant-o, no caso ocor
;rente, foi o !)róprio Exército que, so
lucionando o litígio, esta.beleceu a li
nha demarcatória entre <>s dois Es
tados. Conseqüentemente, que se 
está verificando, no m.~m~nto. é o des
respeito a sentença já lavrada. e à. 
própria fôrça. q~e a deve toma!' in
'Ulngíve-1. · 

O Sr. Coelho Rodrigues - Só falta 
a. :publicação do decl'eto. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG -
A.gTadeÇo a co.la'OOraçã.o de VV. Excias. 
··O .Sr. Eurico Sales .- Posso, ainda 

adiantar meu 'POnto de Vista, que é o 
seguinte: uma vez proferido, o laudo 
val-e por sentença, -e às partes incUlil.
be r~.Deito ~ essa d-eeisáo, indepen
<ientem.~nte ·d-e 1)ublica.çã.o. 

O SR. CARLOS LINDEM:BEgG -
Participo da mesma idéia de V. Ex. a 
diZendo que, do laudo, o próprio go
vêrno de Minas não tezn recurso al
gum, tanto que não lançou· mão de 
meios jurídicos. mas da fôrça. E' a 
prova. de que não hã recursos. 

"Também. coxn S. Ex.a o Sr. Presi
dente da República., nos ·estendemos 
mais de uma. vez, e o interêsse pela 
ex·ecução da soluçã,o legal do assunto 
se tem manifestado desde quando Mi
lrlstro da Guerra. Não temos dúvida 
de que S. ;Ex.a espírito reto, ponde
:rado, im·:!.)a.rci!l-1 e justo, dal'á ao caso a 
ma.:is rápida solução, dentro dos pre
ce-itos constitucionai~. qU·e Pl'im.a em 
farer questão de respeitax e cumprir, 
como ~arantia única da unidade, se
gurança -e ind.ependê::nda da. Pátria. 

O assunto Srs~ Constituintes. é p:e
mente e .exige uma solução rãpida, por
que milhares de brasileiros estão so
frendo vexames -e in tranqüilidades, que 
só os que conhecem ~interior~ em tais 
enl-ergências~ .l'lodem avs.l.ia.r. Um Es-

tado ·brasileiro está com .a. sua sobe.
ra.nia ofenóida, ultrajados os princí
pios fed-erativos, humilhados todo's os 
seus filhcs, desautorados os seus .re
presentantes, que. ate, posso afirma:r. 
se sentem àimjnuídos perante nós e 
deslocados dentro desta ·Assembléia. 
como se o Espírito Santo não fôsse 
Bra.sil · e nós não .fossemos brasileirOS7 

também. 
.Hoje, dia da Vil'gem da Pe-nha, pa

droeira do Espírito Santo, que. há 400 
anos, do alto a.e UIZl outeiro na entrada 
do Pôrto de Vitória guarda o povo 
capixaba, guia e protege os navegan
·tes. e'\·ocando o seu santo nome. apro
veito. a . opor-tunidade para lançar~ 
d-esta tnbuna., mais um v-eemente 
apêlo, eloqüente,' angustioso mesmo a. 
S. Ex.a o -sr. Pr-esidente ·da. Repúbliea. 
e a S. Ex.u o Sr. MinistrO,.,__da. Justiça. 
em norne do povo que represento.._em 
nome dos sofrimentos dos habitantes--· 
da l"egião assolada. pela ocupação, so
licitando. apenas, que se ponha em. 
P'Iática o qu-e j~ r·e-solveu o órgão Cons
tituinte, que se cw:npra a Constituição~ 
para · que aquelas populações, consti
.tuídas de lav:-adores ordeiros .e d~sam- . 
. parados de · tudo e de- todos ante d. 
situação, passam trabalhar e viver 
em paz e tran.qui.licl~~. -porque tam
bém: são hwna.nos ~omo~·nós- e; como __ 
nós, são brasileiros acima . de tudo. 

o Sr. EZLTico Sa.Zes - Consinta 
V. Ex.$ juntar ao seu a pêlo. um ou
tro à bancada de .Minas Gerais, pa:ra. 
que, com espírito p.úblico, concorra no 
sentido de facilitar a solução do dis
sídio, .não insistindo o Govêtno d3.
quêle Estado no desrespeito a um pre:.. 
ceito constitucional, e às suas conse
qüências inilud.iveis já. assent9.-das no 
laudo proferido ,pelo Serviço Geogxã-
fieo do Exér~itQ. · . 

\ . 

O SR. CARLOS LINDEJM:B~G -
Estou certo de que a bancada min-êil'a. 
aceitarã o apêlo de V. Ex.a., o que 
faço daqui é de modo geral. 

Aos Srs. Constituintes, à. imprensa 
e ao povo eu peço apóio e solida
riedade. 

Apôio _para os princípios que e...-qJu.s
e que sa~ sem dú-vida, legítimos, jus
tos e- necessã.r:ios ante- os fatos que aos
n-ossos olhos se desenrolam, se efeti
v~nte. queremos manter a. união e 
a integridade da Pátria. 

So!idaliedade }lara. com o povo do 
Espírito Santo. nesse transe dolor.oso 
porque passamos, nessa verdadeira 
provação que nos é imposta, talvez pa.
:ra no futuro servir como exemplo ~e 

. estoic~o, reforçando, quem sabe,. 
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. Gerais, no momento, significa não 
só o reconhecimento do direito do 
Espírito Santo ,como, também. a con
fissão de tôdas as acusações que aqui 

. · têm sido feitas. 

e de confiança n'o S>eu direito e na 
inteiresa mor.al dos homens que en
feixam .em suas mãos o poder público, 
os próprios laços fed·erativos. Nós pe
dimos solidariedade· e apôio, no senti
do, apenas, da execução do reconheci
mento d·e um direito sofocado e incon
testáv·el já o:perado pelo órgão com
:petente nos . têrmos constitucionais . . 

Não queremos favor. Não pedimos 
demência. .Queremos apenas que nos 
deixem em paz. com o reconhecimento 
dos nossos direitos, cem aquilo que 
pertence ao nosso Estado pela tradição, 
pelos convênios, pelo qireito histórico, 

·pelo dir·eito presente, pela Constitui
ção em vigor, pelo posse e pela juris-
dição. . 

O povo do Espírito Santo, que admi- · 
ra e estima o povo mi.herro. sabe per
feitamente que êsse mesmo povo e a 
maioria de seu:s representantes não 
endossam nem · estão de .acôrdo com 
as violências :oraticadas contra o Es
J>írito SantO. -porque, sendo Minas o 
berço da liberdade, ali jamais deixou 
de existir latente e vicejante no cora
ção do povo, o espírito de brasilidade, 
que põe, acima de tudo os interêsses . 
do Brasil. · 

O Sr. Eurico Sales - As violências 
.são mais contra a· Constituição e em 
desrespeito ao Exército do que mesmo 
.eontra o povo do Espírito Santo. 

O SR. CARLOS LINDEM:BER.G -
Agradeço o aparte de V. Ex. a. 

Por via, Srs., dos fatos relatados, 
verdadeiros e incontestáveis. penso 
.que dá nova Constituição que vamos 
elaborar deverá constar o p rincípio 
figurante na Constituição em · vigor, 
ampliado, para o fim de responsabi
lizar, automàtica:çnente, os. autores 
d-e desmandos de tal ordem. evitando, 
a.o· mesmo tempo, que se possam con
sumar· injustiças, no momento ou fu
.4tu:ramente. sempr·e, porém. prejudi
ciais aos altos interesses da Pátria. 

Não é demais repetir, aqui, que não 
me inspira qualquer inuito político
partidário. Ele-ito pelo P.S.D . • Seção 
do Espírito Santo, como Represen-· 
t2-nte do meu Estado, nada mais faço 
.do .- que cum§rir o meu dever, pro
.curando defender sua autonomia, sua 
integridade, seus direiros em · parti
cular. e, como Repres-entante da Na
ção, pugnar pelo cumprimento da 
Constituição em· vigor, pelo respeito 
às decisões de seus órgãos e na de
fesa do regime federativo. 

O Sr. Eurico Sa,le..s - Pennita 
V. Ex. a mais um aparte: o silêncio 
dos ilust~~ Representantes de Minas 

O Sr. Coelho Rodrigues - Inclu
sive a atuação miiltar. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG -
Agradeço a colaboração de VV. Ex. as. 

Digo mais. Entendo, que. onde 
com..eça o interêsse público cessa o 
interêss·e partidário. E pelos direi
tos de meu Estado, eu m-e baterei en
quanto tiver vida e sa.úde, dentro 
desta Ca.sa ou -em qualquer parte 
ond-e me encontre, com o meu Par
tido. sem o meu Partido ou contra. 
o meu Partido. (Muito bem. Palmas.) 
mas). 

Sr. Presidente passo ao segundo 
tema sôbr.e o qu~l d-€'se.io fazer con ... 
siderações - a. Distribuição de Ren-
das. 

A divisão das rendas públicas tem 
preocupado sobremodo esta Assem
bléia, demonstrando o interêssoe dos 
Srs. Constituintes, por uma distribui
ção eq,p.tativa e justa, capaz de per
mitir o desenvolvimento do pais em 
bases sólidas, cujo centro, é. sem dú
vida o Municípj.o, e ao qual nenhuma. 
importância se tem dado. 

Até aqui, o pod-er municipal, que po
d-emos dizer, é o que diretamente lida 
com o cidadão. tem sido sacrüicado 
nas suas ·possibilidades de rendas, e. 
portanto, na sua cao~idade de desen
volvimento, atribuindo-lhe as Consti
tuições, fontes tão excassas que mal 
dão, em muitos casos, par.a as despesas 
de administração. 

Os tempos ·que correm não com
penam mliis tal estado de coisas, que 
entravando o progresso do país, tem 
lconce1rrido motlundamente. nara a 
criação do problema do êxodo das 
populações rurais e suas várias e 
maléficas conseqüências. 

De minha parte, estou. também. com 
aqu-eles que pleiteiam para o Municí
pio7 maiores :rendas na distribuição 
que se vai fazer, porque os seus en
cargos. que já são maiores do que as 
possibilidad·es de seu tesouro. interes
sam d!r·etamente à coletividade, e. es
esPECialmente, aos habitantes do inte
rior, eternos sacrificados. 

E• certo e natural que os. encargos 
do Município aumentem com o desen
volvimento do pais, ainda. pOTQue o 
povo se instrui, e, qua.nto mais· ins
tnúdo mais exigente, pelo . simples mo
tivo de melhor saber defender os seus 
clireitos e prerrogativa~. 
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A verdade é que nós, da eidade. des
frutamos bem estar ~ conforto à custa 
do sa.c:rificio do homem do interior-, 
que .PJ$.nta, que cultiva, que cria, e, 
em coillp.ensaçáo. para. melhomr suas 
(:Ondições de vida, l'eeebe as migalhas 
orça.m.entá.ria.s qlle sobram das vulto
sas v-erbaz pa;ra embelezamentos. bal
neários, construções suntuosas, auto
móveis, gasolina, de!ipesa.s com palã
ci-osr e~. 

A ve:rdade e, também, que os dda
dãos que habitam o interior do .Pais 
têm sido :por demais .esquecidos pelos 
Constituintes -brasil-eiros e, principal
mente, pelos Poderes Públieos. Quem 
conhece a vida do interior nesse nosso 
vasto Brasil, mesmo nas pequenas ci:
õades e nas aldeias, sabe bem a.s di
ficulda-des e o descomorto em que "'/i
vem. as :populações, no que .respeita. 
a. txansporte, inStrução, $-SSistência de 
qualqu-er espécie, enfiin, quanto a tuào 
aqUilo que gozamos n?-S gxanõe-s ci
dades. 

Essas populações; pelo seu sacrifício, 
pelo seu trabalho, pela sua ?el"Sistên
cia, p·ela sua coragem. mer-ecem, s-em 
dúvida, n-ossa admiração, nesse -respei
to, nossa llomenagem. e, principsl
mente, nossa atuação neste mom-ento, 
!dando AOS Munici!p.ios possibilidaães 
para lhes tlropo:rciona:r. pele menos, 
Jpane ào que- nós d-esfru.tam<>s nas 
grand-es ci®d~s. 

Ao Município, mais d~ -perto, ~om
pete zelar _pel<> bem público e,. s6 o 
poderá. fazer -eficientemente. quando 
tiver maiores fontes de renda. 

iNão indicar-ei fõrmulas, :porqu-e mui
tas já foram apontadas, e, qualquer 
uma serve, desd,e- que, realmente, seja 
obtida um:a r~eita. municipal razoável. 

De hã muito tem:po, Vimos~ obs-~r ... 
vando. dolorosatn:ente, o crescim-ento 
rálp:do das populações citadinas, es~ 
pecialmente, tias grand-es e s:traentes 
capitais, à. custa. do abandono do in
terior, não sômente ctas Fazendas, co
lônias e roças, ma·s, até da~ vilas e ci
da<ies menores. E' êsse, ~t)!' certo. o 
maior :proble-ma a ser enfrentado pe-lo 
.atual Govérno e a-o qual d~etnos, 
também, dispensar a maior a tençã.o. 

O êxodo das populações rurais, se 
não tiver um :pa.rad~iro natural, hu
mano .e justo, com pro-vidências a~e
quaclas, 1-evarã, ·-em. br-eve. a Naçã.o, à. 
to-m.e e à. miséria, desde que ·mt~~~ 
diretamente, à produção de alimentos. 

Até agora não conheço. qualquer 
wovidêncla. séria tomada. ~~los govêr-

.n-os no sentido de debelar êsse grande 
mal, com segurança., racion-a Im-ente. 

, ........ 
O SR. PRESIDENTE - Lernbro ae>

nob!~ Qr3.dor que está !inda. a hora 
do ex.Pediente. 

O SR. CARLOS LINDEM"BERG -
Sr. Pr-esidente; <> m-eu. tempo foi mui
to tomado pelos apartes, de modo que 
solicitaria a. V. Ex.4 • tal eomo pl'o
cedeu com o Sr. Munhoz da. Roeha,. 
·me conservasse inscnto para cont1~· 
nusr- na sessão d-e amanhã as minhas 
~onsici~:r-ações. 

. O SR. PRESIDENTE- V. Ex..4 con
tinuará inscrito. 

O SR. PRESID:BNTE - Está. finda.. 
a hota. do Expediente. Passa .. se à 

ORDEM Do DIA 

Comparecem mais· 156 Senhores 
E.ep~esentantes: 

Partido Social Democrático 

Acre: - J:tugo Carneiro. 
Amazonas: . - A1vato Ma.tn. c .Valde

mar Pedrosa. 
Pará: ~galh!ies Bnrnto., Duarte 

de Oliveira, Lazneira.. Bittcncourt, Car
los Noguaira, João Botelho c Moura. 
Car'\Talho. 

Maranhão: Cloaom!r Cardoso. 
Creporí Franco, Vítorino Freire e Luis
Carvalho. 

Pie-ui: - Renault Le\tc. 
Cearã - Moreira da Rocha.. 
Rio Grande do Norte: - GeorginCJ 

Av~lino, De-oclecto Dun.rbe, Valfredo 
· Ourgel e Mota Neto. 

Paraíba: - José .1o!111. 

Pernambuco: N ovn1s F i I h o, 
Agamemnon Magn.lhl'Lcs, Jnr'btls Ma.rs
nhão, Barbosa Limn. e Pcsson Guerra. 

Alagoas~ - Góis Montc1ro, Lauro 
Mon.tenegro. José Mnr~u. o Afonso óe 
Carvalho. 

Sergipe: - Leite Neto e Gra.co 
Carcioso. 

Bahia: - Pinto Aleixo, Ln.uro de 
~eitas, Aloísio de Cn.Rtro, Vieira de 
Melo, Altamira.ndo Requ~Ao, Eunáp!o 
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de. Queiroz, Fróis da Motà e Luis Bar
reto. 
· Espírito Santo: --' Atilio Vivaqua, 
Alvaro Castelo e Asdrubal Soares. 

Distr:to Federal: - Jonas Correia.. 
Rio de Janeiro: - Alfredo Neves, 

Amaral Peixoto, Eduardo Duvr;ier, 
Carlos Pinto, Paulo Fernandes, Getu· 
lio Moura, Heitor Collet, Brígida Tinô· 
co e Miguel Couto. 

Minas Gerais: - Benedito Va1ada
res, Juscelino Kubitschek, Rodligues 
Seabra, Gustavo Capanema, Rodr1gue~ 
P.ere!ra, Celso Machado, Milton Pra.
tes. 

São Paulo: - Cirilo Júnior, Gofredo 
Teles, Noveli Júnior, AD.tônio Fclicia
no, Césa.J;' Costa, José Armando, Ho
rácio Lafer e Ataliba. Nogueira. 

Mato Grcsso: - Ponce de Arruda. 
e Martiniano Araújo. 

Paraná: -Flávio Guimarães e • .t\Ia
mis Ataíde. 

Santa Cc:tarina: Ivo d'Aquino, O~<:t
cU:o Costa e Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: - Adroaldo 
Mesquita, Brochado da Rocha, Elói 
Rocha, Batista Luzardo, Antero Lei
vas, Manuel Duarte, Souza Costa, Bi
tencourt Azambuja, Glicério Alves, Mér
cio Teixeira, Pedro Vergara e Herófi- · 
lo Azambuja; 

União DemiJcrática Nacional 

Amazonas: - Severiano Nunes. . 
Pará: Agostinho Monteiro e 

Epílogo Campos. 
Maranhão: - Antenor Bogéa. 
P!auí: - Esmaragdo de Freitas, 

José Cândido, Antônio Coi'l'leia e Adel-
mar Rocha. '. 

Ceará: - Plínio Pompeu, Gentil 
Barreira, Beni Carvalho, ~gberto Ro
drigues, Fernandes Teles, Leão S::Lm
paio e Edgar · de Arruda.. 

Rio Grande do Norte: - Ferreiro 
d:e Souza, José Aug-usto e Aluisio Al
ves. 

Paraíba.: - Argemiro -de Figueiredo, 
João Agripino, Fernando Nóbrega e 
Osmar Aquino. 

· Pernambuco: - Lima. Caval:::anti •. 
João Cleofas e Gilberto Freire. 

Alagoas: -Freitas Cavalcanti e Má
rio Gomes. 

Bahia: - Otávio Mangabeira, Luis· 
Viana e Dantas Júnior. 

Espírito Santo: - Luís Clã.udio. 
Distrito Federal: - Hermes Lima. 

Euclides Figue~edo e Jurandir Pires. 
Rio de Janeiro: - Romão Júnio:t", 

José Leomil e Soares Filho. 
Minas Gerais: - Gabriel Passvs. 
São Paulo: - Paulo Nogueira. 
.Mato Grosso: - Vesp:-.siano Martins 

e João Vilasboas. · 
Paraná: - Erasto Gaertner. 
Santa Catarina: - Tavares d'A!na

ral. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Bahia.: - Luís Lago. 
Distrito Federal: - Rui Almeida.. 

Benjamin Farah, Vargas Neto, Gurgel 
do Amaral, Segadas Viana, Brenício 
Fontenele e Baeta Neves. 

Rio de Janeiro: - Abelardo Mata. 
São Paulo: - Romeu Fiori, Berto· 

Condé e Eusébio Rocha. 
Paxaná: - Melo Braga. 

Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: - Agostinho Oliveir-'1.. 
e Alcêdo Cout:nho. · 

Distrito Federal: - Batista Neto . 
Rio de Janeir9: ·_ Claudino Silva. 

São Paulo: - Caires de Brito. 

Rio Grande do Sul: - Triíino Cor
reia. 

Partido Republicana 

Pernambuco: - Souza Leão. 

Sergipe: - Durval Cruz e Amando 
Fontes. 

Minas Gerais: - Jaci F:guel.!'~do, 

e Daniel Carvalho. 

Paraná.: .- .Munhoz da Rocha. 

Pará.: - ~adoro Mendonça.. 
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O SR. BARRETO PINTO - Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela. ~r

dem. 
O SR. PRESIDENTE- Tem· s. pa

lavra o n·obre Representante. 
· O SR. BARRETO PINTO - (Pela 

ordem) , Sr. Presidente, não sei za de
v.ia mexer - vamos cti2;er assim -
nesta casa de "marimbondos" .•. Ma.s, · 
tanto se diz, tanto se fala, tant\> se 

uve em tôdos os cantos, em tôdos os 
lados, que o caso está tomando aspéeto 
'Verdadeiramente escandaloso; e a As
sembl~a Nacional Constituinte, conlre
cendo· do assunto, não pode, absoluta
mente, dada a ·gravidade do assunto. 
fecha:i:" os olhos, deixando de tomar 
uma providência a respeito. 

Quero r~feri.r-me à questão ·do con
trabando na · fronteira com a Argen
tina. 

O Sr. Aurelia'JU) Leite ·- Contra
bando? V. Ex.a fala. em ~ontraban-
do? ••• 

O SR. BARRETO PINTO - De 
pneumáticos. 

o Sr. Au.relia.no Leite - Isso é gra
vissimo. 

O SR. BARRETO .PINTO - Pois 
existe; e o Sr. Ministro da Fazenda. 
- aliás, antigo diretor da Carteira. de 
Exportação e Importação - segundo 
estou informado e se diz a boca pe
quena, também conheee muito oem os 
casos ·de contrabando de pnewnáttcos. 

o Sr. Aureliano Leite - V. Ex. u. re
fere-se aos contrabandos do antigo Ie
gime ou aos · do atual? ••• 

O SR.. BARRETO P~'"TO - Do 
atual. 

O Sr. Plínio Barreto - Quer dizer 
que continuam. . . . 

O SR. BARRETO PINTO - Nã.o . 
quer dizer que con.tinualll.; porque V. 
Ex.a sabe perfeitac.ente que esta ques
tão de contrabandos não dei~ vestí
gios, principalmente quando há "tuba-
rões" nela envolvidos. . . · 

O Sr. Aweliano Leite - De qw:.lqtter 
fórma, as acusações de V. Ex. 3. são 
gravíssimas, principalmente na boca de 
V. ~a . 

O SR. BARRETO PINTO - Agr3.
deeido a. V. Ex.6 ; de fato, são gravfs .. 
sim as. 

Senhores, chegamos ao seguinte 
absurdo: pelo Convênio firmado . em· 
Washington, não pode haver exporta
Ção de pneumáticos sem licençfl. da 
Carteira de Importação e Exportação 
do Banco do Brasil. Está expressamen... 
te proibida a exportação de pneumá.
tieos para a Argentina. Não há pne\1-
máticos no Brasil e, quando dêles 
precisamos, vamos procurá-los é na. 
Arg-entina! 

· O Sr. Artur Bernardes Filho 
Existem, entr~tanto, no "mercs.do 
negro". 

O SR. BARRETO PINTO A 
questão é esta: há dias, denunciaram . 
ao Sr. Ministro·da Fazenda que o de
legado fiscal do Rio Grande do Sul 
estava intervindo no caso. Tratava-se 
.do contrabando de 600 pneumátictls na. 
fronteira gaúch?-, conforme publicação 
feita pelo "o--..Jprnal", amplamente, 
havendo o Su-perintendente da Re
pressão ao Contrabando, acusado o De
legado FisCal e levado o fato ao co
nhecimento do Sr. Ministro da Fa
zenda e do Diretor das Rendas Adua-
neiras. . · . 

O Sr. Horácio La ter - V. Ex."' s~
be que o Sr. Ministro. da Fazenda. d~
.te~nou o maior ligar as autorida(\es 
res~tivas-.no. __ estudo ·das medlda..s 
para evitar qualcitier -·contrabando2._ 

O Sr. Aureliano Leite - V. Ex-:&
quer dizer que ·o Sr. Ministro tem 
conciência desses contrabandos? . 

O Sr. Horácio Lafer- E ' uma pos
sibilidade · a existência do que St! no
ticia; mas a verdade é que. o Govêmo 

. está tomando tôdas as providências. 
O SR. BARRETO PINTO - Faço 

votos por que o honrado Minist!:'o da 
Fazenda, o ilustre Sr. Gastão Vidigal, 
dê a conhecer os nomes dos envolvi
dos no caso. para elucidar devidamente 

·ao pais inteiro, sobretudo ~ora, CJUa;n-
do está de posse do fio d~ meada e 
poderá · prestár inestimável serviço à 
Nação, . desmascarando quantos têm 
feito milhares e milhares de pneumá
ticos passar pela fronteira. dó Rio 
Grande do Sul. . . · 

O SR. PRESIDENTE- Advirto ao 
orador estar quase f~do o ten1po de 
que. dispõe, . -

O SR. BARRETO PINTO - Ter
n;tinar.ei dentro de poucos miDutos, Sr. 
Presidente. 
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Ainda bâ dias, apareceu estampado 
em dois dos órgãos mais acatados da 
imprensa brasilei:ra - o ~~Jornal do 
Comércio" e o "Correio da Manhãt•
lna.is o seguinte telegrama; sôbre con
trabando de pn-eumáticos: 

PORTO .ALEGRE, 26 <Asa:ot'eSS) 
- Os contrabandistas de pneus 
tentaram subornar a Guarda Mu
nicipal e o sub-fiscal Juvenil Sil
va., encarregado do pôsto de Con
trôle de Gravata.i e oferecendo~l...,_e 
3. OCO cruzeiros para deixar :;:)assar 
dois caminhões com aquêle pro
duto. O funcionário levou o fato 

· · ao conhecimento do tenente Os
valdo RibeiJ:o que lhe determ~no"J. 
concordasse as negociações e Irutr
casse a hera da passagem dos vei
cules a fima de sçr realizada 2. 
"caça~·. De acôrdo com o combi
nado passaria pelo pôsto um carro. 
Dodge seguindo-se os dois cami
nhões. Isso foi feito ontem à noite 

. e a policia, que estava de gu.arda, 
prendeu os veículos que lev-avam 
200 pneus, armas e munições. os 
contrabandistas Nativo Pires de 
Oliveira, Dionísio Marco, Luis 
Sa.nconaro e .Carlos Ofan<:~sato, fo
ram· também detidos. Um dos ca
minhões tinha a placs. n.0 27-60-72, 
de São Paulo. 

As autoridades continuam as in
vestigações, 'POis, os contrabandis
tas p~tendiam levar para a :fron
teira 3,000 pneus, tendo oferecido 
S. 000 cruzeiros de subôrno para 
cada 1.5 dias. Presume-se que pes
soas altamente colocadas estão en
volvidas n~a ação". 

Srs. Representantes. asse ruidoso 
·caso· não pode fiear impune. Vou re
meter então a. V. Ex.• Sr. Presidente, 
um requeriinento ·de informações, não 
para dormir. na Ordem do Dia, mas 
para, de acõr.do com o Reooimento, ser 
dêsde logo deferido por V. Ex.• Visa 
o requerimento a que se aficie a.o Sr. 
Ministro d3. Fazenda, a fiin de que S. 
Ex.a. preste informações lll'gentes, sô
bre a.s providências adotadas em rela
ção aos contrabandos de pneumáticos 
nas fronteiras do Rio · Grande do Sul, 

. prestados 'minuciosos esclarecimentos a 

respeito das últimas apreensões .feitas 
em cruz Alta, Palmeiras das Missões e 
Gravatai, fazendo-se público os no
mes das pessoas envolvidas. 

· Co:n:fio em que G honrado Sr. :tviin13-
tro da Fa.Zenda terá interesse e não se 
demorará em prestar inf armações à 
Assembléia Constituinte a respeito dos 
fatos .denunciados, porque ass1Jlllem 
proporções de gravidade para. a .adi:m
nistr.ação do ,país <Muito bem; muit.o 
bem) · 

O orador envia à Mesa, o se
guinte: 

IU:Q'UE1Ul'4EN'!O N.0 107, DE 194.6 

Solicita intor17UZções do Poder 
E:r:e!!"tJ.tivo sõbre as 'ZJTCVidênc'i.as 
adotadas em relação ao contra
bando de pneumáticos na trontei
t:a. do Rio Grande do Sul. 

~equeiro a V. Ex.a oficiar ao Sr. 
lV"'...iniStro de Estado dos Negócios da. 

. Fazenda, pecli.ndo informações sôbre 
as providências adotadas em relação 
ao contrabando de pneumáticos, na 
fronteira do Rio Grande do Sul, pres
tados minuciosos esclarecimentos a 
respeito das últimas ~ apreensões . fei
tas em Cruz Alta, Palmeira das Mis
ses e Gra:vatai inclusive a indica
ção dos noÍnes das pessoas porventu
ra inlplica.das em tal contrabando. 

s. S., em 29-4-1946. - Edmundo 
Barreto Pinto. _...: A imprimir. 

O SR. ATA.LIBA NOGUEIRA 
Sr. Presidente, peço a · palavra, pela 
ordem. 

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

O SR. ATALIBA NOGUEIRA (pela 
ordem) - Sr.· Presidente, a questão 
do pão não pode deixar de ·preocupar 
a. a. ten.ção da ASsembléia Constituinte, 
dia.riàmente se for preciso, até ser so
lucionacia, porque é grave e penetra 
em todos os lares do Brasil, com o 
cortejo dos outros alimentos. em falta. 
ou por preços injustificados. Precisa, 
por isto, ser tratada com o maior rea
lismo. Não pendemos para um lado· 
ou para outro, porque se a questão 
sôbre a qual 'não se pode diZer que a.s 
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opiniões se dividem entre os partidos, 
em. prol ou contra. o govêrno, é pre
cisamente esta do pão, aqui no Brasil. 
~or tal motivo, quero traze!' ao cc'Il.hi>-
eimentc;:, da Assembléia a atitude de 
slmlnS jornais de S. Paulo, que pn.
rece desconhecerem realmente as cau
sas determinantes da falta de pão no 
nosso pais. Tenho eÍn mãos alguns 
dêsses jornais e noto principalmente 
num dos velhos e · autorizados órgãos 
ca!lservadores d3. capital de S. Paulo, 
depois do S'\lbtitulo absolutamente 
certo, qual .seja ''Miséria no celeiro 
do mundo,, a colocação em earactP.
res berranteS de frase abUSiVa ao lTIP
logrO do governo no combate ~ carc;.s
tia da vida . 

. ora, · ql}ando um jornal, ccmo órgão 
iruormativo e em parte fator da opi
nião "Dúbliea, ventila questões graves 
como esta, nâo pode de maneira Dí'
nhums. esquecer os dados da questão, 
d.epots de os haver acenado até em 
subtítulo, para dizer siin~lesmente 
que ·o govêrno malogrou; não aper.as 
traz uma noticia, que, até c.erto 
ponto, seria aceitável, mas sim, agra
va a U2qtüetação e o desassossêgo 
do 1:3rnsll. 

Sr. Presidente, no tocante ao pão, 
o problema do racionamento é uní
versru. 

O Sr. Plínio Barreto- Mas em S. 
· Paulo agravou-se ·extraordinàrlamen
te, com as últimas medidas tomadas 
pelo Govêrno. Foi suspensa a. ent'rêga 
a domicilio. 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
Mostruei porque o Govêmo do Es
tado tomou a medida. de suprimir a 
entrega a domicílio. 

A produção -a:rgentina, anualmente, 
é d~ 6.500.000 toneladas. Pois bem, 
êste ano, a safra desceu para· 4.000.000. 
Só ·ai estamos vendo uma das causas 
que concorrem grandemente para a 
crise. 

Todos os países grandes produtore:; 
de trigo estãc atendendo às popula
ções fanrintas da Europa, em escala 
considerá. vel. 

Vejamos. por exemplo: os Estados 
Uriidos racionam, generosamente, o 
pão, para poder fornecer. o trigo àque
las .populações. 

... . ·--:· 

A Rússia está. levando pãà para os 
pa!se's do centro da· Europa. 

O Canadá. cortou o pão, em sua. 
própria casa, para poder servir à In
gls.te.-ra. 

o Sr. Plínio BaTTeto - E a quem 
estamos nós senrindo? 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA -
O :Srasil consome, nobre colega um 
milhão e quinhentas mil toneladas por 
ano. 

O .Sr. Plínio Barreto- De trigo? 

O SR. AT.ALIBA NOGUEIRA -
Sim, de farinha de trigo. Entretanto, 
o Brasil está recebendo apenas 50.000 
toneladas por mês e isto ~ à.· in
terferência do nosso Chanceler .-o-sr .-- · 
João Neves da Fontoura.. 

O Sr. José Bonifácio- Nã.o ·foi isso, 
porém, que S. E."!:.a. informou. 

O SR. ATA.IJ:BA NOGUEIRA -
V. Ex.~ não · pode con.t!!star-me com . 
informações divulgadas pela impren
sa e que não ~e_cie quem são. ·- ·- .. - .._, __ 

o S-r. José Bonijã.cio - Sã~ · rntõr:.::··· ·· 
mações oficiais. 

O SR. ATAL!BA- NOGUEIR.A. 
Oficiais são aquelas .oriundas do Mi
nistério da Agdcultura da Argentina, 
em que se diz que, de 6. 500. 000 tone
ladas por ano, a produção caiu, êste 
ano, para 4.000.000 e, ainda mais, que· 
a Argentina e obrigada a socorrer . e 
ten1 socorrv.io as popttlações fanltntas 
da Europa. 

O Sr. José Boni!acio - O Embai
xador da Argentina envit>U nota à. im
prensa, dizendo, bem cla.ro, que êss~ 
país não mandará tril;o ao Brasil, por
que nós não lha fornecemos pnewn:fr.
tic.os. V. ~.a não ·quer ferir o as
sunto, mas a tese é esta. 

O SR. A'I'ALIB.A NOGUEIRA -
Absolutamente: a verdade está. na in
formação que dou. O mais pode co-ns
tar em gazetas, dizendo ter ouvido 
isto ou aquilo, mas nunca. em relató
rios oficiais do Ministério da Agri
cultura da Argentina. V. Ex. a só po
derá contestar as minhas declarações . 
com dados oficiais. 
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ê o seguillte: a pcpwaçã.o aeha-se tôda. 
nivelalda.; nas filas de pão não estão 
sàmente v~lhos e crianças po-bres, mas 
homens ~ mulheres de tôdas as classes 
sociaiS. As filas são um ho-rror. No 
sentido de abo'U-las tem agido com 
êxito o interventor· Macedo Soares, 
porém a fatalida-de exigiu mais ~sta 
imposta pelo espirito de justiça. 

. si. Pres.i!dente, lamento que que~tão 
. im-oortante ~omo esta não possa ser tra

tada mais ampla.mei:tte por mim. Faço, 
porém, um a'PêlO à im.<pr~nsa. para que 
não oolabo:re na de~truição da nossa. 
ordem s-ocial. Não vamos forn-ece:
armas para que <>S nossos a,dversâ1."ios 
triUIJiem dentro de 15 ou 20 dias. Não 
desprestigiemos o Govêrno, ne:n ~s 
medidas que tenham a sua exph~aça.o 
legitima. Aquela imprensa que se cha
mar de conservadora, que não yertencer 
a nenhum partido que queira a destrui
cão da presente oroem social, procure 
éxp!icar devidamente as razões das 
providências governamentais, e jamais 
chegue lenha à fogueira, para a sua 
própria ruína, para o incêndio desta 
civi'llzacã.o. Parece que tnuitcs. ingê
n:ua.mente, a estão solapando ou ina
dverti<iam~nte para tanto estão con
tribuindo. · O problema do pão não 
está nas mãos do gcvêrno. Tem êle 
feito o que lhe com-pete, ~om. g:rann~:: 
esfôrço: rem 'toma-do prorvidências para 
Dlinorar os sa.crtficios do povo. 

- "Paláéio C~te~. SS- 27-4·46 
às 14 horas- Exmo. Sr. Embai
xador JO'Sé Carlos de Macedo Soa
res. interventor em São Paulo. 

Bcgo V. Ex.a o obséquio de fazer 
cuml>ru a ordem da Comissão Na-

. donal d<> Trigo, d~ ser d~semba.r
·cado no .Pôrto de Santos todo car
rega-mento de trigo. trazido para es
ta. ca:pital pelo va~ "Joazeiro". A 
1-c!erids. mercadoria deverá ficar 
à disposição de V. Ex.", já. haven
do o cbe.fe da Segurança ~.íbllca 
datlo instruções à. policia. de San
tos,. Ccrdiais saudações, João N~
ves da Fontoura". 

Efeti'Vs.mente, as 6. 000 tone~
tla.s · de trigo já estão sendo des
earrega.das em Santos, e neste 
sentido, fcl enviado ao Sr. MiniSt-

tro das Rela.çóe$ Extenores o se
guinte lelegrama: 

- ''Exino. Sr. João Neves da 
Fonte~ ministro das Relações 
Exteriores - Rio. 

Em. tespQsta a.o tele~ma. de 
v. Ex." referente ornem Comissão 
Nacional do Trigo no ~ntido ser 
desembarcado no pôrtó àe Santos 
todo o carregamento de trigo do 
vaoor "Joazeir<J ", ct.unpre•l!<lS 
agradecer -.lhe as p r o v i à. ê n c i as 
prontamente tomadas, que virão 
atenuar angUstiosa situação abas
~ecimento trigo a esta capital. So
licita.ndc a · V. Ex. a medi-das com
plementares, ca-pazes d i m in ui r 
gTave tensão provocada por êsse 
problema e que assegur~m ao Es
tado a equitativa participação por 
metade da quota. d~ trigo mensal
mente forneci·da pela Argentina.. 
Prevaleço-me di oportunidade 
para renovàr-lhe_ meus protestos 
de a.feto e consideração:.-J"csé Car
los de Maocedo Soares - interven
tor · federal." 

C<mt as provi-d~n'Cias toma<ias e 
os bons resultados obtidos, é de 
se esperar ums. sensiv~l melhoria 
:no fornecimen-to do pão às popula
ções paulistas, muito embora de-

-vam.-ainda. perdurar u restriÇÕes 
unp(}staS"Por-absoluta. tôrça m::;l_or •. 
na. forma da Porta;ria do Sr. Se
cretário da Agricultura, Indústria. 
e Comércio do Esta-do. 

Era. o que . tinha a dizer. (Muito 
õem. Palmas.) 

O SR. GETtiL!O MOORA - Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela. or
dem • 

O SR. PRESIDENTE- Tem a ps.
lavra o· nobre .Represe:ntanre. · 

O S:R.. GETúLIO MOURA (*) Sr. 
Presidente, inscrito, há· vários dias. em 
mais d·e uma. das r.naté:rias que figu
ra.-m :na agenda. dos nossos tl'abalhos, 
aguarda v a a oportunidade de ocupa.r 
a tribuna pa·ra tratar ~o momentOS{) 
problema da citricultu;ra :mc~o~l~ 
Assunto relevante e de urgenCla li'

rec~=.13.v-e1, obtigou-m~. neste e-m;ejo, 

( •) Nã() foi .revisto pelo orador. 
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a solicitar a · palavra a fim de .fo~-ã
uza.r uma de suas faces. 

O atual Govêrn.o, com y;..são clara, 
segura . e objetiva dos nossos · proble
mas econômicos, ext~guiu a Comis
são E-xecutiva d-e Frutas e, concomi
tantemente, a taxa de Cr$ 0,50 que 
onerava cada caiY..a de laranja no 
CU!'SO da exportação. Agora., entretan:' 
to. Sr. Presidente, chegou-me . a no
tícia alar.m2 . .;z!..&\:~ inquietadora de que 
o Serviço de Economia Rural do l\J.U
nistério ·da Agricultll!'a pret·end-e não 
só restabelecer essa taY.a, .sen.ã.o ainda 
agravá-13., cobrando Cr$ 1,00 para 
cada caixa d~ fruto efetivamente ex
portada. 

Sr. Presidente, só quem conhece a 
situação de crise, penú=ia e ruina em 
que se encontra o destroçado parque 
citrícola nacional, pode admitir que o 
Ministério da Agricultura, órgão cria~ 
do para. de.fesa da lavoma, institua 
esta taxa, que o produto evidentemen
te não co:npo7ta porque é~ no instante, 
deficitário. B2.sta salientar a V. Ex.a 
exempl-o sobremodo eluci<lativo. O 
~ovêrno inglês acaba. de firmar con
trato com uma das fii·mas nacionais 
nara exportação, na corrente safra, de 
45o·. ooo caixas de laranjas, que deve
:rão ser embarcadas nos m·eses de ju
nho, julho e agôsto. O prêço ofere
cido, entretanto, é apenas de Cr$ .... 
43,00 FOB Rio de Janeiro.' Todos nós 
<:itricultores, sabemos que · uma caix3. 
àe laranja faz de despesa. em média 
CrS . 26,00 até o Cais do Pôrto. e que, 
para uma caixa de laranjas, exportá
vel, é necessá:-ia colheita de caixa e 

. meia. Va!e dizer que fi~a.rá. apenas 
pa:-a essa caixa de colheita que inte-· 
r essa· o produtor nacional, Cr$ · .... 
12,75. Se pa:a obter essa caixa são 
necessãrios, em média, quatro pés de 
laranjas e o custeio dessas quatro ár
vores, no curS'o de uma safra, atinge 
Cr$ 12,00, te:-emos que ao produtor 
ficará apenas um lucro de C;-S .... 
(),75 por caixa. d~ laranjas exportada! 
E é sôb:-e ê.sse prodtito em crise, em 
situação grave de miséria que se pre
t-ende, ainda agora, cobrar a taxa de 
Cr$ 1,00, superio:!." ao luc::-o que possa. 
eventualmente obter o produtor . . 

Não acredito, Sr. Presidente, que .. o 
Sr. Ministro da Agticultura que, pelas 

in!formaé;ões que poSsuo é um. téen1co 
estudioso dos nossos ·problemas seja 
capaz de_ apoiar a pretensão do Ser
viço de Economia Rural criando uma 
taxa sem fundamento econômico. 
<Muito bem. Palmas> . 

O SR. HAMíLTON NOGUEIRA -
Sr. Pr-esidente, peço a palavra. pela. 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa· 
lavra o nobre Rep:::-esentante. 

O SR. I:IAM:íLTON NOGUEIRA (*) 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, Srs. 
Rep:::-esentantes, passa hoJe o primei
ro a !li ve.::sá.!"io de uma das mais glo
riosas datas das Fôrças Armadas Bra
sileiras. Refi:::-o-me à rendição da 
H8.3 divisão alemã ao 6 . 0 Regimento 
.de Infanta:ria das FÔrças Expedicic.ná
rias B:::-asil:eiras. 

Nesta efeméri-d-e, a Assembléia Cons
tituinte ·não· pod·eria ficar indif·érente, 
deiXando de lançar um voto de g:!."an
de louvor às valentes Fôrças Expedi
cionárias que defenderam a liberdade 
do mundo. E esta Casa. não podeTia 
comemorar, de melhor maneira, tão 
inesquecível data senão solicitando ao 
Executivo o inG.ulto dos so1da.cios e 
oficiais dessss Fô:ças, ccndenados por 
delitos cc.r:netidos antes da guerra, mas 
que combateram, fo:am f-eridos, cita
dos e condE~o:-a.dos. Não podemos 
compreender que, voltando dos cam
pos de batalha, onde redimiram com 
~Sangue suas faltas, ainda estejam so
frendo. 

De maneira ·que, Sr. Presidente, en- · 
trego à Mesa um requerimznto, solici
tando aú Executivo o indulto désses · 
soldados e oficia~s que, com tanta. 
glória e coragem, def.enàer.am a liber-

, daà:e do mun-do. (ll!uito bem; pal
mas.> 

O o:ra.dor envia à Mesa a se
guinte: 

INDICAÇÃO N.9 55; D~ 1946 

Sugere ao P()àer Executivo tor
nar extensivos aos oficiais e pra
ças da FEB portadores de meda
Vl.as de guerra ou de campanha. 



e que estejam condenados ou pro
cessados, os benefícios constantes 
do Decreto n.o 20. 082, de -1945. 

Considerando que: 
a) O Decreto-lei n.0 7. 769 de 23 de 

julho ce 1945 conçedeu anistia aos 
militares integrantes da. FEB que, nos 
têrmos do Decreto n.O 6.651 de 30 de 
junho de 1944, respondiam a pr~es
sos, cujo má.."timo de pena, cominada. 
é de 2 anos. 

b) Devido a esta. restrição, poucos 
foram os beneficiados, pois no Código 
Penal Militar, raros são os '!rimes 
cuja pena mã.x:ima não excede de 2 
anos. 

c) EYjstem muitos ex-integrantes da 
FEB, possuidores de medalhas de guer
ra e de campanha e com citações 
pelos relevantes serviços prestados à 
Pátria, respondendo a processo uns. 
condenados outros, por ações que lbes 
são imputadas, anteriores a sua par:.. 
tida para a guerra, e, não compreen
didas no Decreto-lei n.0 6.651. 

ci) E' dever da Pátria premiar a to
dos os seus filhos que tanto e tão alto 
elevaram o nome do Brasil no conceito 
das Nações. · 

e) Restituídos esses homens à famí
lia .depois de uma guerra. dura. e 
cruenta, onde arriscando a. vida por
taram-se como verdadeiros patriotas, 

. precisam e merecem seus lares tran
quilos e, não é justo que lhes vol
te a aflição por ates anterior~ ao· 
grande serviço prestado à Nação e ao 
mundo. 

/) o Decreto n. o 20. 032, de 3 d.e 
Dezembro de 194:5, concedeu indulto 
a .. Oficiais e praças que como parte 
integrante da FEB, na Itália. come
teram crime qu~· não o de homicídio 
doloso ou deserção para o ini.migt\" 
estendendo êste benefício até a. civis 
italianos condenados pela Justiça Mi
litar Expedicionária. 

g) Não é justo tratar com maior 
rigor os expedicionários que, embora 
tenham antes cometido infrações, ti
·verani durante a campanha. na Itális., 
a brilhante atuação tão conhecida e 

.-.. . - lo.uvada sem restrição. 
h.) E' justo e equitativo estender a. 

todos os integrantes na FEB Ós be-

neficios que o Poder Público julgou 
por bem Decretar. 

Requeremos, ~e por intermédío da 
D .D. mesa, seja alVitrado ao Exmo. 
Senhor Presidente da República, 

a) Tornar extensivos aos Oficiais e 
praças da FEB, portadores de medalhas 
de guerra ou de campariha, que es
tejam condenados ou processados . po: 
ações anteriores à sua participação na 
cam.panha italiana, os benefícios cons
tant~ do Decreto n.0 20.082, de 3-12-45, 
que concedeu indulto aos crim·es prati
cados na Itália. 

ou então .. . 
õ) Tornar ampla, isto é, sem a limi

tação de ~pena máxima de 2 anos", 
a Anistia concedida pelo Decreto-lei 
n.0 7. 769, de 23-7-945, que se refer~ 
a delitos imputados ail.tes do embar
que para a guerra. 

Capital Federal, 29 de abril de 19.~6. 
·- Hamilton Nogueira. - Octavio 
ll.fangabeira. - Medeiros Neto. -
Enio Figueiredo. - AluiZio -Alves. -
l'r!ota Neto. - Domingos Velmo:-"'--:
Galeno Paranhos. - José Leomil . ....:... 
Ja:nduhy Carneiro. Osmar de 
Aquino. - Osorio Tuyuty. ~ To~ 
Fontes . - Prado Kelly. - Flores da 
Cunha. - Agostinho Monteiro . . -
Philippe Barbi. - Jorge Amado. -
Amcindo Fontes. -Café Filho. Eras-
to Gaenner. ~tinho Oliveira.
Aclalberto Ribeiro. .=-Ernani~.Alves. 
- Plinio Lessá - Munhoz üz R-o·:.·-
cha. - A imprimir. 

O S.."'Ct. DANTAS JUN!OiR 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela. 
ordem. 

O S."tt. P:RESIDENTE - Tem a 
pala.vra. o nobre Represe:::ttante. 

O SR. · DANTAS JUNIOR 
(Pela ordem) (=~~) ~.Presidente, ro
tos os diques da. · ditadura com a 
publicação da memorável entre7ista 
de José Américo e anunciado, então, 
p:u-a ·breve, o término das férias que 
no sombrio 10 de novembro de 1937 
o Sr. Getúlio Va._-..gas impusera ao 
Pod-er Legislativo. eis que a Demo
cracia começou a ver sua bandeira. 
tremular em todo o terrttório br~ 

(*) - Não foi revisto :pel-o orador . 

• 
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sileiio. A opinião pública, Ja liberta 
dos Dips e quejandas entidades de 
negreganda me:nória, mo~..mentou-se 
entusi.àsticamente. A voz oracular de 
.Eduardo Gomes foi ouvida nas mais 
longínquas · paragens do território 
pátrio. E a. 2 de dezembro o elei
torado cempru.·eceu às urnas, mani
festando livremente suas :preferências 
pelo candidato Eurico Gaspar Dutra, 
l:.oje na. cUl"Ul presidencial da Re
públici. Nêsse mesmo dia. ao mesmo 
tempo e por êsse mesmo eleitorado 
foi escolhida esta. Assembléia Na
cional Constituinte. em cujas .banca
das se encont1:'am representantes de 
tôdas as correntes partidé.rias e de 
tôdas as ideologias políticas e se as
sentam delegados das várias regiões 
de BrasiL Animados, todos nós, pelos 
m€smos · smtim-e.ntos e com o firme 
propósito do cumprimento do man
dat-o que nos foi tão bonrosamente 
outorgado e do desempenho da mis
sãc pan;a que fomos predpuamente 
C(lnvoca.dos, .qual o da elabor.:.ção da. 
quinta Constituição Brasil-eira, ou 
m-elhor~ da terceira Constituiçã,o dog
mática. 

Com a .volta. do Poder Legislativo 
ao cenário politico e administrativo 
do pais, restamou-se a .Democracia, 

. C&nico regime de acôrdo com as nos
sas tradições e nO:Ssa formação, único 
regim-e cS~paz d-e fazer a liberdade dos 
povos e aquele a que pode S$.Pi'1'ar um 
homem verdadeiramente digno e 
amigo da liberda-de. Com a volta do 

. Poder Legislativo a êsse cenário, 
após oitO anos de proscrição, e ms.l 
iticiando seus trabalhos, eis, . meus 
stnhores, que surgiram os inimigos 
da. Democracia a criticar os mtnores 
atos praticados po-r êste Parlamento, 

... '".&.... • ... • • }.Jore!!l., a cn~.~car cem a.crnno:ua, :10 

intuito de desmoralizar, de d-estruir, 
de apontã.-lo à opinião pública como 
responsável, senão causador dos ma
les que afligiram e a·fligem a Re'Pú
blica. 

Convenhamos que é uma valha téc-
. nica.. já muito batida, já. demasia~ 
ds.m~te gasta.. que não mais im
pressiona à massa popular, hoje 
mais escla.reei<la que nos tempos an
tigos. 

Esquecem-se, Srs. Representantes, 
êStes inimigos d.o Poder Legislativo de 
que do seio do Parlamento sa.iram os 
estadistas de . maior renome de país, < 

aquêles que prestaram serviços reais e 
ap:-eciáveis a nossa pátria. Esque~em
se ou fingem que se esquecem de que 
o povo tem encontrado sempre, quer 
no Império, quer . na República, em 

· tôdas as épocas, no Parlamento b:ra
sileiro, um baluarte poderoso para de
fesa. de seus interêsses e de seus di
reitos, e para salvag-uarda das iruíti
tuições, desde, Senhores, a resisi;ên
cia dos Andradas a Pedro I até a .rea
ç~o dos congressistas de 91 ao Gen~
ralissimo Deodoro da Fonseca; ~esde 
a memorável campanha de Rui !Jar
bo~ contra o falseamento do regim.·3 e 
infração às normas constitucionais, até 
o combate e a condenação aos vários 
erros e crimes praticados em diversas 
épocas e por diferentes· governos, sob 
pretexto e em nome da legalidade. 
Esquecem~:;e, Srs. Representantes, 

de que os grand~s movimentos nacio
nais somente atingi-ram a fin.:alidade 
a que desejavam depois de ecoarem no 
seio do Parlamento. 

Volvendo as páginas de nossa his
tória, encontraremos a questão do ele
mento · servil, que, apesar da. propa
ganda. intensa que se fazia na impren
sa., no liVro, nos tribunais. judiciá
rios e até na poesia, somente tomou 
incremento quando o Senador Dan
tas a. t:;:ou.'Ce, da rua para. o Parla
mento. traçando rota segurà, a ser 
palmilhada, na apresentação de seu 
gabinete: ":Nem retroceder, nem parar, 
nem precipitar" . 

A marcha para. a República, meus 
Senho!"e::>, mau ~rado a sementeira 
plantada pela. boa gente paulista de 
1870, sômente se aproximou da vitó--
ria quando o destemido Deputado pelo 
Rio Grande do Norte, Padre João Ma
nuel pron-:.mcio'u seu célebre discurso e 
deu aquêle grito. bem alto em :frente 
ao respeitável Visconde ·de Ouro 
Prêto, em 6 de Jtli'.ho de 89, quando 
apresentava às Câmaras a nova situa
ção liberal: "Abaixo a monarquia, viva 
a República!,.. 

Poderia recordar outros aconteci
mentos, mas a história aí está, os 



·~· . •.' . 

A:C.ais desta · Cass ai estão para ates
tar. 

Estas considerações. Srs. Represen
tantes. constituem, junto com outras 
que teria. que aduzir, o resumo da 
oração que pretendia proferir desta 
tribuna em defesa do Poder Legisla
tivo. Mas é que alguém com . maiol" 
autoridade do que eu, com melhores 
credenciais e com talento e cultura. 

. jâ fêz essa defesa a.tmvés de um ar
tigo publicado num dos órgãos mais 
conceituados da. nossa imprensa, "O 
Jornal", dispensando~me, assim, de 
desobrigar-me de compromisso. as
su.nido para comigo mesmo. :Q>te al
guém foi o Sr. Pedro Aleixo, um dos 
brasileiros de caráter mais puro de 
nossa geração, e que já honrou a ca
deira que V. Ex.a, Sr. Presidente, 
hoje tanto Uustra e enobrece. 

S. Ex.a., nes5e artigo, intitulado "0 
Poder Legislativo e a Democracia" 
cuja leitura me dispenso de fazer por
que o tempo nã.o .Permite, faz a de
fesa cabal do Poder Legislativo, de~ 
fesa que subscrevo sem dúvidas nem 
restrições, e qU:e · peço a. V. Ex. :r., Se-

. nhor Presidente, mediante consulta à 
Casa, faça inserir no Diário diz As
sembléia. para que possa figurar nos 
nossos Anais, a fim de que não sõ
mente os Srs. Representantes, mas 
também o povq · brasileiro, venbam a 
c9nhecer esta bela. ·pãgina de autoria 
do ilustre ex-presidente desta Casa· e 
que encerra um preito de Justiça ao 
·Legisla ti v o. 

Tenho dito. <Muito bem,.: muito 
bem. Palmas) • 

. O orador envia à. · Mesa o seguinte 
requerimento: 

R.equeil'o seja transcrito no "Diário 
do Poder Legislativo, o artigo "0 Po
der Legislativo e a Democracia'.,, pu-. 
bll<:Sido na edição de 14 do corrente. 
do "0 Jomal'r e de autoria do Dou
tor Pedro Aleixo, ex-presi~ente da 
Cã.ma.'ra. dos Deputados. 

. . 
Em Assembléia. Constituinte, 24 de 

Abril de 1946. -Dantas Junior. 

"O PODER LEGISL.U'IVO E A DEMOCRACIA . . 

Pedro A.leixo 

(Ex.-!Presidente da Oã.ma.ra dos Depu-
. tados) . 

Belo Hortzonte, 11 - Não .se d-e
senvolve, pa.Ta o povo~ sob a mesma. 
v.isi:bilida.de, o funcionamento de cada. 
um dos três Poderes, cODSiderados, na. 
vulga.ri.Zada. doutrina. de Montesquieu, 
órgão da soberania ' nacional. -

Os . atos e decretos do Executivo, 
geralmente conhecidos depo'is de pu
bli·Ca:dos, são antes apreciados pelos 
seus efeitos do que prôpria.mente pe- -
los motivos que os inspira.mm. 

A publicidade dos debat-es forenses 
:nã'O é comumemellte..... tão intensa. --quanto baste para. convocar e -prender 
a atenção do povo, nem os assuntos 
debatidos, dado que em regra. rel.a .. 
tivos ·a casos pa.rticula.res, .são subs
ta.nctalmente interessantes para. as · 
massas populares. ' · ·. 

A elaboração {las leis e a. conduta. 
dos -l~or~ em face dos prO'ble- . 
mas gera.J.s se---processam, entretanto, 
sob os olhos invest~adõres- -·da- ·cri---
tica e são acompa.Dhad·as minuciosa
mente por todos oo inter-essados. 

Dai decorre maior relêvo · para. as 
funções l:egislativas. Por isso mes
m<> os def-eitos, víci-os; as f.s.lh.-as e 
deficiências · do órgão são pronta
mente indicados, e oo leg]slaõort:s su
portam censuras acerbas qú-e não 
raro se manif~ta.m sob a moda.lida.
de de sátiras, sarcasm'OS e ironia. 

Sabe quanto ga.nb.a. de subsíiCiio 
1llll Deputado ou Senador, e como é 
quantitativo está muito aiCima. do 
paõráJo comum dos vencimentos, sa
lá...""ios, estipêndios, comissões e hono
rários, a. inveja de uns e o espanto 
de a.lguns outros generalizam o con .. 
ceito de ser euessiva a ·remun-era~ 
ção. 

As intil:xtida'tie$ ·pa.rlam~ritares, P.or 
que subtraem o Deputa.do ou Sen'Sdor 
da sujeição às regras do processo 
g-eral, · não c<>ntestad'8S às vezes e 
combatidas outras, como privilégio 
incompatível com a democracia.. 

A falta. de obrigatoriedade pano 
execução de tarefas determinaxlas a 
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muitos dá. a. impressão de quE o man
dato legislativo _é sinecura. 

No curso dos debates sôbl"e assun
to que empolga. a. opinião pública, 
a.quêl-es d'OS parlam-entares que di
vergem dos c"&nceitos dom.ínantes ou 
contrariam as tendências ocasionais 
são sumAriamente julgados e severa
mel;lte con-denados. 

·Antes de definitivamente votada. 
uma. lei, divulga-se e publica-5'e o 
nome de quantos sustenta.Mm os 
c1ispcsitivos em projeto e sabidos se 
tomam os nomes dos que a. apOia
ram ou dos que a. rejeita.ram. Quem, 
despreveni'Ciamente, é informado sô
bre a.s discussões acêrca das eifl.elil
das das razões e das decla.ra.ções de 
votos; guardará naturalm-ente a im
pressão· de que o Parlamento con
grega os piores ex-empla:res de ho
mens pú·blicos sempre mal intenclo. 
n·ados, vigilantes na defesa dos in
terêsses próprios e desidi<>Sos quanto 
aos interêsses coletivos. 
~ pr~isamente dessa má. impres

s§.o, ingenua.ment~ propagada por 
uns, por outros mali-ci-osamente di:.. 

· vulga:cla., que se têm aproveitado vá
ri-as vezes os inimigos da · d-emoora.
cia, para a dissolução e extinção das 
easas legisla.tiva.s~-

Dissolver e extinguir o Parlamen
to é . suprimir o regime deniocráltico. 
· Nmguem nega que haja entre os 

Deputados e Senadores maus elemen
tos. Mas em qÚalquer corporação ou 
em qualquer .classe,· ainda mesmo na
quelas em que se reclamam atribu
tos · excepcionais de inteligência e de · 
virtudes, há; sempre .. membros que 
não conseguem ·conceito favorável no 
confronto ·com qualquer tipo medio 
de outras classes e corporações. 

Deve ser ainda ponderado que tais 
elementos maus, quando são cerra
das pela violência as portas do Pa.r;
lamento, continUam exerçendo fun
ções publiC2S e são muitas v~es pre
fendos para exercê-Ias. Dentro ou 
fora- do Parlamento, são os mesmos 
e, fora até costumam ser piores, por 
quanto não têm que suportar ·as cen
suras cotidianas que sua. conduta es-_ 
candaloSa. provoca. 

Considerada. a capacidade da maio- . 
ria. de det>Utados e senadores, Obser
vado o que representa de prejuízo a. 
interrupção de suas atividades pro~ 
fissionais, apurado o que devem dis
pender para · a manutenção de con
digno padrão de vida particularmen
te no tocante a necessidades even
tuais, o subsídio que vêm perceben
do não é nem nunca foi excessivo. 

As imunidades parlamentares ·são 
institufdas para aue os mandatários 
do povo possam, sem constrangimen
to e sem ameaças cumprir conveni
entemente o mandato que lhes foi 
outorgado: Fàcilmente se· compreen
de como seria vexatório e muitas vê-

. zes proibitivo 0 1 exercício do manda
to popular. se o mandatário tivesse 
de, vez por outra, atender aos cha
mados dos tribunais para dar expli
cações sôbre os fundamentos de suas 
opiniões e de setis votos. Além dis
so, para persegmçoes escandaloS9,:), 
criar-se-iam processos instruidos pela. 

' pai.""ão e baseados em informações ob
tidas mediante inquéritos adrede pre
parados. 

Para quem se dispensa de cmnprir 
deveres elevados e imponentes, é re
almente sincera uma cadeira de de
putado. Quem porém, tiver aprêço pe
lo mandato, sentirá que o t~mpo fal- . 
ta para o desempenho da missão. 

Não é possivel estabelecer-se pré
via.ment~ norma que imponha aos con
gi"ess!stas a. e:xect!çáo de tarefas certas 
e determinadas. A própria delicadeza 
das fun~ões e a subtileza quicá. im
perceptível da melhor conduta dian
te de certas oportunidades impedem 
a participação ostensiva em tra.ba
lllos parlamentares sem que dai se 
devs. concluir que muitos. ·dos repre
sentantes do povo estão fugindo à 
prática de <;leveres impostergá.veis. A 
simples presença nas reuniões das co
missões ou em olenário, de represen
tantes de tôda.s as correntes. de opi
nião, impede que se tente fazer pas
S3.I' ou que se lance, um projeto que 
seria por eles forçosamente combati
do e impugnado. 

Relevante é que o povo procure dis
. t!nguir, entre seus delegados, aq~êles 
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que agem bem e aqueles que procedezn 
mal. Corno os mandatos são teznuo
ráríos, os pleitos eleitorais abrem opor
tunidade para exata prestação de con;.. 
tas prestadas. Então. que o povo pro
cure retificar juízos emitidos e evitar 
que voltem ao Parlamento quantos 
não se mostrarem dignos da represen
tação recebida. 

o vetusto conceito Tomano "sena
tus m2.la · bestia, senatori bani viri•• 
- não encerra a verdade. A corpo-
ração nunca poderá ser boa se cons
tituída for exclusivs.mente ·por ele
mentos maus; mas nunca será. má se 
de bons elementos se corustitu.ir. 
Deseon!ie..se~ sempre, de qualquer 

campanha desmoralizadora do Poder 
J .... egislativo~ promovida dentro ou fora. 
das Câmaras. Sem Poder Legislativo 
não hâ. democracia. Eis porque os ini
migos do regime democrático tamais 
debtam de investir contra um órgão 
que, bem ou mal, tem sua origem na. 
própria vontade popular." 

O SR. GALENO PARANEOS -
Sr. Presidente, peço a, . palavra, pela 
ordem. 

O SR . . PRESIDEN'I'E - Tem a 
palavra o nobre Representante. 

O SR. GALENO PARAN~OS <Pela 
· ordem) - SI. Presidente, peài a pa
la. vra ·para da.r conhecimento à Casa 
do · decreto baL'"{ado pelo Sr·. Pl'esiden
te da República em data de 2.6 de 
abril e que resolve momentâneamente 
o ~aso da pecuária nacional. 

Vimos nos batendo por uma provi
dência de emergência e o Sr. Minis~ 
tro dá Fazi!nda, depois de conceder 
~ ano de prorrogação para as pres· 
tações dos contratos com a Carteira. de 
Crédito Agrícola do Banco do B.rasil, 
acaba de· trazer aos pecuaristas m.àis 
~ alivio, qual sej<t ·O ref~rente às 
dívidas ven<::~das e ~ongela'das na.s ca:r
teiras dos bancos particulal'es. 

Dis o decreto: 
".Considerando a · conveniência · 

de assegu."'<!.r tranquilidade aos 
. bancos que colaboraram no desen
volvimento da economia do · pais 
com financiamentos à. agricUltu
ra e à. pecuária, a :fim de que pcs-

sam atender às justas solicita
çées de seus clientes, no toca.nte 
à concessão de prazos para a li
quidação de seus créditos, sem :re
ceio de serem afetados os inte
rêsses de seus depositantes; 

Considerando que em conse
qüência da transformação da po
litic~ de econoinia de guena para 
a de paz, naturais alterações. oéor~ 
reram nas cotações do gado fino 
comum., justificando certa tole
rância na solução dos débitos des
sas origens em bancos, decreta: 

Art. 1.0 - Poderão ser aceitos 
em caução pela CaiY..a de l\1obili
zaçáo Bancãria os títulos de. ope
rações já realizadas até a data. 
de 31 de dezembro de 1945, com 

• criadores, recriadores._e invernis
tas, ou os que os substrtmon;--em 
virtude de comJX)sições posterio
res com os devedores. 

Art. 2 . 0 - Fica prorrogado até 
31 de dezembro de 1946 o prazo · 
de qu~ trata o srt. 3. o do Decre
to-lei n. o 8 .493, d.~ 28 de dezembro 
de 1945. 
Art:-~=-~ste Decreto-lei en

trará em vigoinã-data-de...s:ua __ pu-
blicação. · ···- ··· -

Art. 4. 0 - Revogam-se as dis
posições em contrário.~· .. 

Sr. Presidente, é, como dizia, uma 
providência que vem aliviar · mo:men
tàneàmente · a · classe dos · pecuaristas. 
s~ porque tem-se afirmado nesta 
Casa, como se fõra ·grande vantagem, 
o Ban~o do Brasil já emprestou aos 
pecuaristas mais de dois bilhões de 
cruzeiros, ao· prazo de 4 anos e a juros 
de 7 1/2%. 

Entretanto, na Argentina, os cré
ditos à. pecuária e à lavoura atingem, 
em nossa moeda, a trinta bilhões de 
cruzeiros, concedidos pelo Banco da 
la Nación e pelo Banco Ripot~cârio 
Nacional. 

Tem o . · a·gricultor argentino, no 
Banco Hipotecãrio .Nacional, o . cre
dito hipotecário para compra de imó
veis e desenvolvim~nto de culturas e 
criações, ao prazo de 36 anos e 84 
dias, sos juros de 4%, acrescidos da 
taxa de l/2% -:- portanto 4 1/2% ao 
ano. 



o Sr. Pessoa Guerra - o decreto 
de S. Exa.. o Sr. Presidente da Repú
blica não resolveu o caso da pecuária 
nacional~ Tesolveu simplesmente o 
caso da pecuâ.ria · do Brasil Central. 

O SR. GALENO PARP~THOS -
Já é wna grande coisa, . porque o Brasil · 
Central é uma grande região onde se 
localizam os maiores rebanhos do pais. 

O Sr. Pessoa Guerra. - Não é a 
pecuãria na-cional: é a: pecuá.rta. de 
urna parte do Brasil. 

O Sr. Da;.~ Cardoso· - Mas . a 
pecuária do B:r'"..'c5il central representa 
:mais de 50 % dos rebanhos nacionais. 

O SR •. G.ALENO PARANHOS - A 
Carteira de Crédito Agrícola do Ban
co do Brasil já. concedeu um ano de 
prorrogação e essa modalidMie interes
sa. também ao norte e ao nordeste do 
pais. 

A questão de titulas ·vencidos, con
gelados nas carteiras dos bancos par
ticulares. interessa especialmente ao 
'Brasil Central e acaba cie ter solução 
ti:e emergência, digo eu, porque não é 
a definittva solu~ão do probl-ema. A 
questão da pecuária nacional é mui
to séria; está a exigir estudos mais 
profundos, ·providências mais concre
tas, prazos mais longos, juros. mais 
módicos. 

O SR. PRESIDENTE- Aõvil'to ao 
nobre orador que está esgotado o tem
po de que dispunha. 

O SR. GALENO l?ARANHOS -
Vou concluir, Sr. Presidente. 

Dizia eu qu-e . ê justamente um. pla
no de emergência que tive a homa, 
em companhig. do nobre Deputa-do 
João Henrique, de oferecer à conside
ração do Sr. 1.\!.i.nistro da Fazenda, 
tendo S. Ex. a atendido a nossa soli
citaç:io. 

'Ea.veremcs de trabalhar pàra solu
ção mais ampla do problema d3. pecuã.
ria nacional e, :por isso citava o exem
plo da Axgentilla, que já concedeu à. 
sua pecuária e lavoura cerca de tri:lt81 
bilhões de eruzeiros a longo prazo e ju-
ros baixos. · · · 

E' claro que sé? assim. pode.~a. êste 
pais exportar, como a-por .. ~. para o 

' . . ............. .. _:· 

mundo, seu trigo e sua carne. Por "{S;;i. 
so. temo~ pedido a.o govê...-no que d.ê ía
cillàades de crédito e de meios aos 
nossos pecuanstas para que poss2.m 
concorrer nos mercados mundiais com 
outros ~ises. 

Sr. Presidente, é ~om satisfação que 
dou conhecimento à Casa dessa provi
àêncl.a do govêrno. 

Era o· que tinha a diZer. (Muito bem; 
muito bem P<iJ,mas.> 

O SR., CA:MPOS VERGAL - Sr. 
Presidente, peço a palar-a, pela or-
dem. · 

O SR. P.RESIDEN'i'E- '!'em a pa
lavra ~ nobre Repr~entante. 

O SR. CAJ.\1POS VERG."U, ( •) (Pe
la ordem) - Sr. Presidente, o as
sunto que me traz à tribuna. refere
se ao problema da habitação em São 
Paulo e no Rio de Janeiro, Inal'cad~
mente .nesta cidade, onde atingiu a 
um cllmax impossível de se manter. 

Acresce que essa situação verdadei
ramente desesperadora se agrava pelas 
demolições, feitas pela Prefeitura, de 
i..'l.úmeros prédios, diversos hotéis, cau
sando dlliculdade de habitação con
frangedora para as nossas populações, 
nunut época em que os habitantes do 
campa !agem. para as cidades no dese
jo imenso de melhorar sua vida de 
~!lição e de pen'úrla. 

Assim sendo, faço desta. tribuna um . 
apêlo '\reemente aos Srs. Prefeitos de 
São Paulo e do .Rio de Janeiro e de 
outras localidades no sentido de sw:.
penderem.. as demolições, a fim de que 
não aumentem a situação angustiosa 
das popwaçõP.S das grandes cz.pitais. 

Correlacionado com este assunto. vi
mos. há poucos dias nesta Casa, de
bater-se a questão da Fundàção da 
C:asa Popula!'. 

Tive .de inicio a satiSfação de ver o 
meu modestissimo npme apontado 
com.o w:n dos elementos constitutivos 
da ComiSsão que deveria estudê.r o . 
assunto e apresentar sugestões, 

Entretanto, segundo me manifestei, 
não pude concordar integralmente com 
o pl·ojeto apresentado pelo Sr. Mi
nistro ptincipe.lmente êsse que de
verá converter-se em lei. 

(o) - Nã.o !oi reviSto pelo orador. 
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·.:.···o· Sr. Aureiiano Leite - Não sei houvesse, cóncoxmtantemente com a 

se V. Ex.a. tem conl1ecimento da carta Fundação da Casa Popular, providên
que- acabo de receber da. Federação eias que viessem beneficiar também 
dos Empregados do. Comércio do Es- as 'populàções rurais, a fim de que 
tado de São Paulo e em que êles· essas se vissem amparadas, de tal llloa

impugnam claramente o projeto da neira que, fixado o homem no campc-, 
Fundação da Casa Popular. V. Ex.a nao precisasse fugir para as cidades. 
tem ciência do protesto a que me re- Sa.bemos, claramente..., que a cr!açáo 
firo, uma vez que é representante de a~·· novas facilidades de vida no seio 
São .Paulo e fala sôbre o ass,.mto? das populações urbanas é incentivo a. 

o SR. C.AM:POS VERGAL _ Posso que o trabalhador do campo deixe :.mas 
dizer a v. Ex.a. que tenho conheci- terras para correr para a.s cidadest 
menta do caso. O Sr. Jurandir· Pires - A :flxação 

O Sr. Aureliano Leite - Insisto ern ào homem ao campo é, principalmen
perguntar se V. Ex.:~. conhece a im- te, questao de ordem econômica, da 
pugnaçã.o que a referida Federação diferença entre o nível econOm1co na 
faz ao texto do projeto? . <:idade e no campo.. O ·problema· a 

ser ventllado e que V. . Ex.a. aliãs, 
O SR. CAMPOS VERGP.-L - Te- tao belamente tem fixado, é acíuêl~ 

nho pleno conhecimento das impugna- do transporte que nivela. mais os dois · 
ções que a Federação está fazendo ao n1ve1s econômicos e aproxima 0 des
projeto. nível que hoje é extraorclinàriamente 

O Sr. Aureliano Leite - Mas V. Ex.a elevado. 
esposa essa impugnação ou se bate 
contra ela? 

O SR. CAMPOS VERGAL - Se
tenta por · cento dessa impugnação 
está bem fundamentada. Sou, porém, 
de opinião que o projeto em elabora
ção ainda não é global; atende ape
nas a uma parte das necessidades 
públicas. 

O Sr. Aurelino Leite ·- V. Ex.a 
leu as considerações- que acompaDU1~~ 
a impugnação e· que constaln de uma · 
entrevista dada por próceres da · Fe
deração em São Paulo? Se V. Ex. a. não 
possui o docuxnento, posso fazê-lo che
gar às suas mãos. 

O SR. CAMPOS VERGAL - Afir
mo ao ilustre Representante que te
nho em mãos essas considerações, aliás 
justas, visto que a Associação se bate. 
particularmente, pela· classe média _que 
luta com as maiores dificuldades no 
momento. 

A Federação lembra aos poderes pú
blicos a . necessidade de a tender ~os · 
comerciários e solicita a designação 
das Carte~.ras Imobil.i9.rias dos dife
r~tes Institutos de Aposentadoria 
para resolverem o problema sem uTe
cisar criar mais uma autarquia. • 

O ponto fundamental. porém, ainJa 
não é êste. r 

Lembrei da tribUÍl.a a conveniência 
de se organizar um projeto pelo qual 

O SR. CAMPOS VERGAL - Agra
deço a V. Ex.a. pelo seu aparte de 
cola bora.ça.o. 

Terminando digo'---ap_enas isto: ·em 
correspondência com quãl<iiiêr- mêdida 
que se tome em benefício das popula
ções citacllna.s, cumpre sejam. 'tomadas 
proVidências em favor dos trabaÍha.
dores do. campo, a fim de que êstes 
não contlnuem fugindo para as ci
dades, o que vem criando novas com
plicaç~es, novos problemas, par.s. a. · . . 
vida nos-centros urbanos. 

Devemos lembrar-que-; sendo- -o- Bra..,_ 
sll, como se diz, pais essenciahriente 
agrícola. qualquer reforma de natu
reza social e ooonômica tem. eviden
temente,' de partir q.o campo, para. onde 
devemos recambiar inúmeros inadapta~ 
dos que se encontram nas cidades. 

Sr. Presidente: conquanto não tenh3. 
tido a. honra de pertencer à Comissão 
para qual fui inicial.Iilent.e .indicado._ 
quero passar às mãos de V. Ex. a uma· 
série de argumentações que desen
volvi a respeito da. Pundaçã.o da Casa. 
];>opula.r, sugestões que peço enca
minhar ao muito digno Ministro do 
Trabalho. · 

Estas considerações são encampadas . 
pela Federação dos Empregados de 
Comércio .de S . P2.ulo. (Muito bem; 
mUito bem.) 
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. . Sugestões às quaiS se ref<;1'e 
· o oraãcr: 

1 - Com a publicação do ante
projeto de . decreto-lei da criação da 
44Fundação Casa Popular", feita para 
:receber sugestões, vimos, de inicio lou
var a atitude de Vossa Excelência, es
sencialmente democrática, consistente 
na adoção do critério de ouvir os in
teressados a. propósito de iniciativas 
que lhes dizem respeito. E formula
mos votos para que essa pmtica seja 
mantida, porque satisfaz aos anseios 
dos grupos profissionais organizados. 

2 · - Na representação anexa está o 
nosso pronunciamento contra. a cria
ção da Fundação. Somos contrários à 
criação da "Fundação da Casa Popu
lar", porque entendemos que s.s insti
tuições de previdência, poderão com 
vantagens realizar o trabalho que 
fôsse confiado à futura organização. 

3 - Também, manifestamo-nos con-
. tra a "Fundação da Casa Popular' • 
porque o trabalhador mal dispõ~, na 
atualidade, de numerário para cobrir 
o pagamento da locação do prédio 'llle 
habita. Partindo-se dessa premissa.. 
que é verdadeira, hã de se éon.cluir 
que a obtenção de casa própria .. para 
moradia é problema que passa para. 
plano secundário, para ser substituído 
pelo combate à necessidade premente 
de casa-locada. Por isso é que, sem 
ser stt.prlmida. a. iniciativa de ser fa
cilitada a obtenção da casa própria, 
tiustentamos a idéia de se dar desen
vclvimento a planos tendenV>..s a. fa
cilitar ao trabalhador a locação de 
casa para moradia. 
· 4 - A síntese das conclusões que 
~hegamos é esta: · 

a> desnecessidade da "Fundação da 
Casa Popularu desde que sejam as 
instituições de previdência coletiva 
_meihor aparelhadas para atender ao 
'problema da crise de habitação, sob 
os ·seus dois aspectos; 

b> construção de casas para serem 
adquiridl3.s pelos seus segurados; 

c) construção de casas para . ~rem 
locadas aos seus segurados . . 

5 - A fim de ser colimado o obje
tivo que constituirá. a finalidade das 
carteiras prediais ou imobiliárias das 
instituições de previdência, devem elas 

ser estruturadas sob novas bases. Por
que negar maior autonomia às suas 
delegacias regionais? Por que não con
fiár a direção dessas· delegacias a pes
soas retiradas das categorias profis
sionais que integram a classe dos -se
gurados, fazendo-se a seleção dos mes
mos por proéesso eleitoral reg,lizado 
r.cs Sindicatos e Federações Sindicais? 
Por que, jã que a tutela e~tadual sob 
forma técnica constitue jmposição. 
não dar a êsse dirigente regional mn . 
corpo de Conselheiros Fiscais, de livre 
nomeação do govêrno? 

6 - o problema que a "Fundação · 
da Casa Própria" se propõe soluc·io
nar é de natureza complexa, porqud 
encontra reflexos na situação eco
nômica, financeira do país. E, -per
·doem-nos a ousadia- no abandono a 
que foram votadas as populações ru
rais "da Nação. O surto industri2.l do 
pais que não obedeceu a nenht:m pla
nejamento e a concentração das in
dústrias em poucos centros urbanos, 
também, contribui:ra.m para a crise d~ 
alimentação, de habitação e trans
portes, que foi agravada. pela guerra. 
de que participamos e cujas conse
qüências estamos vivendo. Tudo isso, 
deve ser examinado, com serenidade 
nara não se procurar acertar soluçõc.s 
que não passarão de meros paliativos. 
De nada valt:rá construir casas nos 
grandes centros se o êxodo da gente 
do "binterland'' continuar se procec;-

. sando na forma e intensidade atuais. 
7 - As defi-ciências administrativas 

das organizações previdenciais não 
podem ser esquecidas. Delas decorrem 
prejuízos para os trabalhadores se
gurados. Como r-eingressamos no re
gime democrático, somos de pensar 
que se deve extender . o conceito de 

·democracia até o âmbito da a.dminis·
tração das instituições de previdências. 
Além disso, confiando-se a legítimos 
representantes da classe a direção das 
instituições e de suas delegacias, é 
viável que a hipótese de que os pro
blemas de seus s-egurados serão me-
lhor solucionados. · 

A Vossa. Excelência apresentamos os 
protestos de nosso aprêço e ficamos 
na expectativa de que nossos pontos 
de vista, . aqlÜ expenclidos, sejam con-
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si~erados pelo ilustre titular da Pas
ta do Trabalho~ a quem formulamos 
votos de êxito nos seus elevados p.rc
pósitos de dar solução a . êsse magno 
problema econômico-social de ã.m'bito 
nacional. 

Federação dos Empregados n-o Co
mércio · do Estado de São Paulo -
·Angelo P~rmigiani, Presidente. 

Federação dos Trabalha.dores nas 
Indústri~s do Vestuário, no Estadc de 
São Paulo. Luiz .Fiuza. Cardia, 
Presidente. 

Federação dos • Tl;'abalhadores nas 
Indústnas Matalía·gicas, M~cân.icas e 
<:lo Material Elétrico do Estado de-Sã.o 
Paulo. - José Sancbes Duran, Pre
sidente. 

Federação dos Trabalhadores nas 
lndústrlas da Construção e do Mobi
liário do Estado de São PaUlo. - LUiz 
1\renossi, Presidente. 

Sindicato dos Empregados . Vende
dores e Viajantes do Comércio no Es
tado de São Paulo. - ürval Cunha, 
.:Presidente. · · 

Sindicato dos Empregados no Co
mércio <ie São Paulo. -Alcides Dias 
Tavares, Presid~nte. 

Associação .dos Empregadas no Co
mércio ele ·são Paulo. - Orval Cunha., 
Presidente. - A' Com~ão Parla
mentar d,a, Casa Popv;lc,r ~ 

O SR. PRFSlDENTE - Quando se 
cogitou da. organiZação da. lista dos 
Srs. Representantes que- d~veriam 
constituir a. Coznissão incumbida de 
estudar o problema da Fundação da. 
Casa Popular", inclui · o .nome de Vos
sa Excelência. 

Posteriormente, porem, ilusq.,o_.s Se
nhores Representantes, ficaram. de se 

. entender com V. Ex.a sõbre a organi
zação daquela. comisSão. 

O Sr. Campos Vergal - Agradeço 
imensamente o esclareCimento presta.. 
do por V. Ex. a. e tenho o prazer de de
clarar que, apesar de não fazer parte 
da. ComisSão, me interessarei, igUal-
mente, pelo assunto, oferecendo. suges
tões:· 

O SR . . PRESIDENTE- Continua. 
. a discussão do Requerim-ento n.o 60 
çe 1946. 

Tem a palavra. o Sr . . Agostinho Mon 
teiro. 

O SR. AGOSTINHO :MONTEIRO 
- - Sr. Presidente, Srs. Constituintes: 

A Comissão .d~ Investigação Econômi-
ca. e Social, à qual pertenço, nomeada. 
pela As.s.;mbléia · para examinar a sL 
tuação econômica do Pais, resol·.reu 
o ti vir o E..~ o. Sr. lV.:.!nistro · da Via 
çáQ sôbre o vital problema dos trans
portes. O ilustre titular desenhou. am 
traços firmes, o real panorama dos 
nossos meios de -comun:caçôes, cuja 
precariedade, consta:tacia :pelo govêrno 
atual, determinou fôsse o J4inistro à 
América do Norte, pleitear -Uma--ope: _ _ ·_. 
ração finan<:eira de 250 milhões de dó-

. lares -- 5 bll:ões de cruzeiros - para 
adquirir os materiais il:npr.escindiveis . 
ao funcionamento regular dos trans 
portes existentes. 

A exposição clal'a e sincera ~o se ... 
nhor Ministro da Viação fixou uma 
~ causas d~~da desorg:l.niza-
ção econômica em que-se-·debate ... o ___ _ 
Pais. o ·profundo descalabro nesse ir.l
porta.nte setor, está a eXigir, de pron-
to, tão sàmente para seu reaj w;te, um ·. 
empréstimo de 250 milhões de dó!sres 
- 5 biliões de · cruz.eiros t E, cOm
preenda-se bem, com êsse vuli..o.so :lU
merário que representa quase um 
:têrço da nossa. circulação "fiduciária, . 
não serão construidas novas ferrovias, 
rodoVias e linhas telegráficas, nem 
tão pouco-novos .portos, do que tanto 
necessita. o litoral brasileiro, :sl!.:lào . 
.a-penas, reaJusta.~ aquelas e reapa
reillados êstes, no intento de nnrma· 
iizar os tráfegos irregulares e f.nsegu 
ros que agravam ainda mais a _ deft 
ciente circulação da_ riqueza nacional 

O Sr. Jura:nilir Pires - Vos~a. Ex
celência ·dá. lice!lça para. um apa.rter 

O SR. AGOSTINHO MO~"'"l'EIP.C 
- Com prazer, tanto mais quanto 
o que acabo de declarar é da maior 
gravidade. 

O Sr. Jura:ndir Pires - Vou dize!' a 
v. Ex. a. que há certa. fantasia no modo· 
·dos nossos administradores procurarem 
resolver os problemas d~· trs.n...c:porte . 
Tôda a vez que se manifesta 'utna crL 
se séria, como . a. que atravessamos 
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. ' 
. atualmente,· de asfixia, embarcam êles 
par:!. a América. do Norte. no ôentido 
de adquirir mat2rial. Temos exemplo 
na Estrada de Ferro Central do Bra
sil,' logo depois da Revolução de 1930. 
Atravessava essa via férrea 'uma gran
de crise de transporte e certo enge
nheiro, um tanto afetado no seu con
trõle mental, resolveu lançar gasolina 
nos vagões e pôr fogo .•. Imediata
mente a situação se aliviou. O que 
existe é · a d.êsorganização dos méto.ios 
de exploração. Isto é proveniente da 
di:i"eção das nossss ·estradas .de ferro 
ser entregue a homens que super
põem a. sua autoridade ao conheci
mento· dos técnicos. 

O SR. AGOSTINHO MON'l'ElRO: 
-Agradeço o aparte de V. Ex., que 
documentarei adiante. 

&ses 5 biliões de cruzeiros terão de 
ser subdivididos para atender às ne
cessidades imperativas e urgentes das 
estradas de ferro, instalações portuá
rias, marinha mercante, de dragagem 
da.s barras, canais de acésso e bacias 
de evolução, da navegação fluvial · no 
Amazonas, São Francisco, Paraguai, 
Paraná e no Pra ~a. assim como a de 
recuperação da rede telegrMica terres
tre, ·da. remooelação rádio-telegráfica. 
e das sedes de Correios e Telégrafos, 
estas, anacrônicas na opinião do Mi
nistro Macedo Soares ·e Silva. 

Só para o reaparelhamento portuá
rio informa o último. relatório do De
partamento ·de Portos, . necessitamos, 
urgentemente, de 1.450.091.061,00 cru
-zeiros!!! Para a recuperação dos nos
sos · minguados 35 mil quilômetros de 
ferrovias o plano elaborado exige um 
desembôlso de 8 biliões e qu1nhentos 
mil cruzeiros. 

. A deficiência. dos nossos portos já 
é conhecida. no Exterior - nos Esta
dos Unidos e na Inglaterra. Afirmam 
os jornais, de 16 do corrente, que, 
deputados na Câmara dos Co!lluns e o 
Ministro dos ~nsportes, discutiram 
a conveniência. de restringir a.s via
gens dos navios britânicos a Santos. 
o congestionamento dêsse pôrto de
terminou a majoração de 20% nos . 
fretes da Amérl.ca para. São Paulo. 

Srs. Répresentàntes, haverá · verda
deira estagnação das nossas a..tivida.-

des, se, providências urgentíssimas, 
mesmo à c~a de maiores sac.rificios, 
não f.arem tomadas no sentido de cor
rigir as deficiências e desgastes do 
aparelhamento portuário e de draga
gem das nossas barras. 

A perspectiva é alãrmante! 
Já hâ portos inacessiveis como Ara

cajú, Ilhéus, e alguns,. como o de San
tos, em que navios estrangeiros e na
cionais aguardam, dias e dias, para o 
acesso, atracação, carga e descarga. 
E a situação se agrava momento a mo
mento, gritando por proVidências. 

Da análise documen.tada que farei 
dos meios de transportes, concluir-s-e
á não caber culpa aos técnicos, mas à 
nenhuma orientação econômica do Go
vêmo anterior. 
· O Sr. Jurandir Pires - V. Ex. a. tem 

tôda a. razão. 
O SR. AGOSTINHO MON'I'EIORO: 

- Não se pense e ·muito menos se jul
gue, ser meu escôpo imcompatibillz:ar os 
homens da ditadura com a opinião pú
blica. Isso não se faz mister, pois, a.s 
dificuldades materiais e o aviltam-ento 
moral atingiram tão profundamente o 
corpo e a alma dos brasileiros, a. vida. 
nacional, que bastará. expõr os fatos, 
abordar o que é objetivo e conc'l'eto, 
para. que se julguem os · verdadeiros· 
responsáveis . 

Cumpro o dever de a.:lertar o P~>'VO e · 
o novo govêmo sôbre os erros graves e 
omissões cometidas, para que nêles não 
se persevere, mesmo ·porque se acha. · 
esgotada a capacidade de sofrimento, 
a resistência do povo e não possui a 
Nação reservas; e possibilidades, para 
suportar novos desgovernos e hu-
milhações. · 

o descaso pelos . f-enômenos econô
nlicos ,_tem sidQ grave êrro dos go-vêr

. nos. Cuidaram, sempre, das questões 
financeiras, como se não decorxessem 
essas, da. boa ou má economia. nacionaL 

o Sr. Dario Cardoso - O problema 
econômico brasileiro é muito mais gra
ve que o problema financeiro •. 

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO 
- Perfeitamente. 

Mentalidades rigidamente bancárias 
vêm norteando e economia pública nu
ma incompreensão que não maiS com
porta o nosso potencial de riqueza, cuja. 



concret1za.c;ão é recJa.msda urgente e 
imperativamente, por uma. popUlação 
de 40 e tantos Illilhões. empObrecida e 
faminta. 

o Sr _ Jurandir Pires - Esta. situa
ção, que já tinha. sido gravíssima du
I'2llt~ tôda. a. noite da ditadura que 
nos 1nfelicitou, ·hoje está se agravando 
talvez por uma. inconciência dos novos 
dirigentes. que caminham ainda para 
uma solução financeira. abstraindo-se 
da base econômica. que. a meu vêr. é 
a ünlca que poderá levantar o Brasil. 

O Sr. Da.Tio Cc:.rdoso - A solução do 
problema !illanceiro está em função da 
do problema econômico. ' 

O SR. AGOSTINHO MON'rElRO 
- A urgência de reti;rar do Y.a.ini.stério 
da Fazenda as questões de . ordem eco
nômica. bem div-ersas das de caráter 
financeiro. vem sendo debatida nos 
con..n-ressos econômicos e aconselhada 
pelos técnicos. 

Não será oportuna a criação do Mi
nistério de Economia Nacional? 

No documentário sôbre as péssimas 
: condições dos transportes ressaltará, 

mais uma vez. essa incompreensão eco
llÔnUCá que arrastou o pais a uma si
tuação u>.o difícil. quão im~rrante. do 
in~cãmbio interno e externo. 

o Sr. João C:Zeojas - v. Ex.:~. deve 
inelUir a desordem financeira. Sem 
ordem ·nas filla.nças, nada é possível 
l'eal!zar na ordem econômica. 

O Sr. :>aulo Saraza.te - .E vice-versa. 
O programa básico é o econó.ID.ico. 

O SR. AGOSTINHO MON'l'EIRO 
- .Não possibilitando a rigidez do Re
gimento, larga explanac;ã.o de qualquer 
a.ssunto, dada a exiguidade de tempo • 
reservado ao debate, procurarei resu
mi .. lo, num stmp!es alinhamento de 
dados esta.tist1cos, gráficos e outros 
~lementos que esclarec-em e documen
tam a prf:Cârla. situação dos transpor
tes, 

Analisa.rel. 1n1c1almente. os serviços . 
portuár1cis: · 

. Duas causas respondem p"ela. defi

. Ciência dêsses serviços: mna social e 
outra material. 

.: :.::~ ·.: :: ·:' (·_·:: ~";~-._-:: 
o • •• • • • i : 

A soc1al é conseqüência da. atual le
gislação, que ·inventando, até, hora.s de 
cinqüenta e do.fs e melo ntinutos, es
tabelece por tôda parte um verdadei
do des~ngonço danoso às atiVidades 
criadoras e, consequentemente, a pró-' 
pr~ classe trabalhista. · 

O Sr. João Cleoja.s - . V. Ex.a está. 
x-eferindo-se à exposição que o Sr. 
Ministro da Viação fez na ComisSão 
de Inquérito? Mas essa. não foi pu
blicada. 

O SR. AGOSTThi"RO MON'l'ElRO 
Dela. porém, tomei conhecimento na 
qt:z.lidade de membro da Comissão. 

O Sr . Joã.o Cleota.s ~..:_lamentá
v~! que a referida exposição Xlão-haja- 
sido publicada, pois terta servido p~ 
mostrar o descalabro a. que chegamos. 

o Sr. Segculas Viana - Essa inv-en
ção não é nossa. Resultou da Con
ferência. Internacional do Trabalho, à 
qual compareceram cêrca de quarenta. . 
países. 

.O SR . . ÃGOSmO_ MONTEIRO 
- v. Ex. a. terá resposta· iiiiêdiãta-:-··vi-·-·-. 
viamos . sem concordar com. pafs al
gum. O ditador fazia o que queria. 

O Sr. Segadas Viana - Repito . que · 
isso foi resultado de convenção inter
nacional. 

O SR. .AGOSTINHO MONTEIRO 
- Nos portos, onde o trabalho l:luma
no cone paralelo senão superioT ao 
d:as maquinári3.s, e, às e..'"ágências do 
tráfego i.lllpõem-se Stlém de horários 
extraordinários, at~çã.o rápida e 
constante. a. ação do pessoal responde, -
talvez, em mais de 40% pelas irregu
laridades dos serviços portuários. 

·O pôrto de Santos, com. 4 mil tm
ba.lb.a.dores, registra faltas ·em média 
diâria de quase 20%. · . . 

Observou, o Ministro Macedc Soa
res, na desarticulação~ ou melhor. n2. 
·falta de · unificação dos trabalhadores· 
dos portos - pessoal de capatazias e 
estivas - um dos motivos da pouca. 
produtividade nos serviços de carga e 
d~~- . 

O Sr. Sega.das Viana - ~ tradicio
nal no Bl'a.Sil. E não hÓuve possibili
dade mesmo para qualquer govêrno._ 
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' -nem mesmo anterior a 1930~ promover 
a unificação. 

O SR. AGOSTINHO MON'l'EIRO 
- ~ l~mentável, como digo mais adi
ante, que um Govêrno que podia tudo, 
não tivesse podido realizar tal unifi
'CaÇão. 

Pois bem, o govêrno discricionário, 
à procura sempre de popularidade, 
nünca resolveu essa situação desarra
soada, e~ ainda mais, deixou de efeti
var a sua própria e acertada legisla
ção no que diz com o trabalho por 
mão de obra .. 

Essa moda.lidade de trabalho, deter
minada pelo Decreto-lei número 3.844, 
de 20 de novembro de 1941, foi, poste
riormente, regulamentada, art. 285, da 
-consolidação das leis do trabalho, bai
xada pelo DecretO-lei n.0 5. 452, de 1 o 
de maio de '1943. 

Em vez do cumprimento da lei, que 
de _certo traria vantagens ao nego
-ciantç, ao trabalhador, e à própria ad
ministração, preferiu o Govêmo, en-. 
trar . no parafuso sem fim dos au-
mentos de salários. · 

·o Govêrno que tudo podia, não quis 
executar as suas próprias leis. 

O pandemônio econômico - finan-
~eiro engendrado pela ditadura. en
volve os próprios trabalhadores. Disso 
resultou forte majoração nos serviços 
prestados pelos portos. 

O custo médio anterior, de 15. cru
zeiros por. tonelada descarregada. ele
-vou-se para 50 cruzeiros! 

A última tabela de salário - dia, 
dos estivadores, com um aumento sô
bre a anterior de 50% no trabs..lllo 
diurno e 25% no noturno, dominsos 
e feriados, varia, no minjmo de Cr$ 
19,50 ps.gos em Amarração e Carno
cim, a Cr$ 44,85 em Santos e Rio de 
.Janeiro, conforme o documento a se-
guir. . 

U..as, Senhores Constituintes, na 
causa que classifiquei de material, 
estâ a razão principal do desengonço 
do intercâmbio internacional e de ca
·botagem, mesmo porque, os serviços 
nos portos - atracação, carga, des
carga e armazenagem se entro~ 
com os de dragagem das barras, ca-

na.is de •acesso e bacias·· de evolução_ 
A acostagem, carga e descarga mo
rosa dos navios refletem a · deficiên
cia das docas e dos pá.teos respectivos. 
Em Santos, aqui, e em outros portos · 
ficam os navios à espera vários dias. 
para atracações e demais serviços. 
Além do _desgaste dos gl:úndá.stes, cã
breas, pontes rolantes, carros mecâ
nicos ou manuais, aparelhos de em
pilhamentos, transportadores, mate
:·ial ferroviário, tratores, chatas, re
bocadores, etc., etc. , há mui to não 
renovados e pouco conservados, êsse 
material não é aproveitado em tôda. 
a sua capacidade por motivos bem co
nhecidos. 

Como esclarecimento~ basta anotar 
que os guindãstes do pôrto desta. Ca
pital. com capacidade de carga ·-de 
1.500 quilos, não elevam lingada ~r m 
pêso maior de 400. 

O Sr. Juranài:r Pires - Há al
guma coisa de mais notável. No 
pôrto do Recife existe aparelhagem 
pa.ra descarga de carvão, uma ponte~ 
que trabalha apenas oito ou dez dias 
r.o· ano, enquanto no pôrto do Rio 
de Janeiro a descarga do carvão é 
feita. por meio de guin-daste-draga. 

' O SR. AGOSTINHO MONTEIRO 
- Por essas e outras razões, entre 
as quais a que acaba de aduzir o 
distinto colega Sr. Jurandir Pires. 
nenhum dos nossos portos, inclusive 
o de Santos, preenche conveniente
mente as suas finalidades, havendo 
alguns, como o de Recife, mUito 
usado pelas marinhas Americana e 
·Brasileira durante a Guerra, que se 
acham quase impossibilitados de 
atende-r aos serviços de rot!na. 

O acesso aos portos e cais depen
de ds. . contínua dragagem das bar
ras e bacias de evolução . 

. . 
Entretanto, só possuímos 23 dra-

. gas, sendo 13 pertencentes a.o Go- . 
vêrno e 10 a particulares. Do total •. 
só 10 estão em bom estado de fun
cionamento, não havendo, nenhuma 
ez:c. condições · de dragar as barras 
obstruidas e de urgente abertura. 
como as de Aracaj:Ü, Dhéus, P3.1I'a.Ila
guã., Natal, Sll.D.tos e outras. Para. 
.dra.ga.gem de barras agitadas, só d:is-.. 
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põe o pais de duas dragas, a Bahia 
e a Santi:rrur.ster. ambas, no momento, 
incapacitadas para o serviço. · 

o sr. João Cleo!as - E' verdade, 
não dispõe de nenhuma.. 

O SR. AGOSTI!NHO MONTEriRO 
-:- Chegamos, . na realidade, a essa. 
situação gravissima, pa;ra a qual peço 
a atellção dos nobres Representan
tes. Não falo como oposicionista mas 
com a preocupação de presta'l" escla
recimentos afim de serem tomadas 
as providências devidas. 

O Sr. · Aureliano Leite - Vossa 
Excelência está. cha.ma.ndo a. atenção 
para o abandono em que se acham 

· essas coisas. · 
O Sr. Paulo Sarasate - O põrto 

dt Camooim há. muito que precisa. 
de uma draga e andamos pedilldo 
pelo amor de Deus que nos ma.:ndem 
uma ... 

O SR. AGOS'TINHO MONTEriRO 
- A economia açucareira Seigi!pana. 
e a cacauen de Ilhéus, terão ainda 
de espe.rar, por longo tempo, a .im
prescindível e tu·gente fraWluie . das 
suas barras. 

A draga.gem. atrasada.· orça. por 
25. 000.000 de metros cúbicos. A ca
pacidade atual da nossa a.pa.re
lha.g~m não é superior a 1. 000.000 de 
metros cúbkos por ano. Entretanto, 
a M-gentina, dra.ga, anualmente, só 
r.. o porto de Buenos Aires, 15. 000.000 
à.e metros cÜ.bicos e no de Rosário 
6 milhões. 

Atenta a êsse inadiável trabalho, 
a Argentina mantém . uma frota de 
ma.is de ·urna centena. de embarea.
çães, dragas, ba;telões, ban:as-tar6is, 
fer.ri-.boa.ts, uni<la.des para. balizamen
to e serviços auxiliares. . 

o Estado Novo, deixou-nos entre
gue à. própria. sorte, redUZindo-se à 
i..mpresta.b!lida.de o pouco que nos 
restava ... 

Só o pôrto de Santos necessita da 
<kagagem ~ de- três milhões de me
tros cúbicos, Natal 2 milhões, e, ·os 
portos d~ ea.rvão, Laguna e .l!:nb~t..:-1.: .. 
outros dois milhões. . 

Estamos na. cantigêncja de não po
dermos fomentarr a. produção, sem 

invertermos no minjmo 1 bilhão e 
500 mil cruzeiros no aparelhament<> 
dos portos. 

O Sr. JuraTiilir Pires - A situação 
c-hegou a tal ponto que dura.nte 
mais ele ano se queimava carvão, no 
pôrto do Rio · de Jan-eiro, num incên
cao permanente. 

O SR. AGOSTINRO MONTEIRO 
- M-eus Senhores, · quero..._chamaii", 
novamente, a atenção · para. o se
guinte: a Vivacidade de · algumas 
!ras·es não implic-a em má vontade 
ot. irritação con·tra. o Estado Novo 
que já passou, mas ·é a vibração do 
brasileiro que sente as angústias ~e 
sua. ter.ra. 

O--&- Ernâni Sátiro - Vossa. 
Excelênciaéconhecedor .. _dos_ .. prob1e-
mas que discute. ·- -.. ____ _ 

• 
O SR. AGOSTINHO MONTEIRO 

- Obrigado a V. Ex. a 

O diretor do Lloyd procurando jus
tificar as filas 'de 12 mil passageb:'os, 
nos Estados, afirmou que há na. vias. 
de sobra, responsabilisando pela de
mora dos naVios e conseqüente reta~
damento das viagens e pr€Caried.ade 
dos serviços port~os. 

O Sr. ·Rui Santos - Embora um 
pouco fora do ponto em que V. Ex. a 
se encontra em seu discurso, posso 
acrescentar que o pôrto de Ilhéus. na 
Baia, recebeu há uns quatro anos, se 
não mé falha a I!lemória., UlÍJ.a d=aga. 
para serviço de limpesa. P~is bem, 
ficou no fundo do mar, na. entra.da. da 
barra., o tubo de sucção, de maneira. que 
em vez ·de melhorar, o· pôrto piorou. 
Não entra all navio algum, e ~ si~ 
tua.ção permanece assim até hoje_ 

O Sr. Abeüu-do Maur. - Isso é um. 
acidente comum. 

O Sr. Rui Santos - Pode ser um 
acidente .comum., mas o pôrto se tomou 
impratic-ável. 

O Sr. Ferna:ru:üJ Nóbrega, - Ainda 
em. Dhéus a dl'aga. chegou~ Na P9.ra.ib'1. 
se procura., há dez anos. uma eiraga 
para Ca;bedelo, e nunca se conse~uiu! 

O Sr. Osório Tuiu.tí - A deficlên<:la 
da draga.gem no Rio Grande do Sul,. 
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no acesso ao pôrto da capital é enor
me_ O serviço que era feito regular
mente antes de 1930, hoje estã pràt1 .. 
camente · abandonado. 

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO 
- Tenho conhecimento do fato. Não o 
trouxe no meu discurso apenas por
que não consegui os números neces
sários. · Quero argumentar sàmente com. 
algarismos of:ciais . Aquêles que. me 
chegam por interm-édio de informações 
de terceiros, por mais seguros que ·pa
reçam, eu os abandono. Mas o caso 
que V. Ex. a relata é perfeito. 

O Sr." Plínio Barreto- Basta a de- · 
claração do Ministro na Comissão. 
Disse S. Ex. a que durante um ano 
será. angustiosa a situação dos trans
J)ortes no Brasil. 

o Sr. Lino Machado - Desejo pe
dir permissão ao nobre orador pars li
geiro apar};é: entre os portos abando
nados, o IIlais despresado é o do Ma
ranhão. 

O Sr, Ferna:ndo Nóbrega - Não é 
J)ossivel ha.ver pôrto mais abandonado 
do que o de Cabedelo. 

O Sr. Paulo Sarasate - Peço pre
valência para. o pôrto do Ceará., que 
não se acabou de construir. 

O SR. AGOS'IThTHO MONTEIRO 
- Posso afirmar que abandonados 
estão, tôdos os portos, verificando-se 
completa precariedade dos serviços. 

O Sr.· Aureliano Leite- Dos depoi
mentos se conclui que o mal não é. 
individual ou particular, mas geral no 
Brasil. 

O SR. AGOSTINHO MON'I'EIRO 
- Chamo a particular atenção dos 
m-embros do Partido oficial para. os 
cados que estou apresentando. Se 
todos temos responsabili-dade pexa.nte 
o B:rasil, êles a têm na ação do .atual 
Govêrno. 

Vamos ti"atar, agora, da Malinha 
Mercante. 

A Marinha Mercante Brasileil'a é 
constituída por uma frota de proprie
dade do Estado e outra pertencente 
a particulares. ·A frota do Govêrno 
alinha os navios do Lloyd Brasileiro,_ 
em número de 81, com 292. 548 tone~ 
la.das, os da Companhia Nacional de 
Navegação Costeira em números de 
quarenta, deslocando 73.207 toneladas, 
as 23 gaioa.ls da SNAPP~ ·que fazem a 

navegação Amazônica e do Serviço de 
Navegação do Prata, 9 eiilbarcações, 
sendo que, os de nome Argentina, Uru
guai e Paraguai, de 1. 100 toneladas, de 
calado, navegam entre Montevidéu e 
Corumbâ, e os demais, dai para cima. 
Há, ainda, a navegação do ::io Pa
raná. - 550 quilômetros fluviais em 
território brasileiro. A navegaçã~ flu
vial no Oeste brasileiro, que se pro
cessa nos dois grandes cursos dágua 
- Paraná e o Paraguai - é da maior 
importância social, política e eco
nômica. O atual diretor do Departa
mento dos Portos, eng~heiro · Clóvis 
Côrtes, em c.onferência realizada no 
Clube de Engenharia, em outubro do 

- ano findo, referindo-s-e à n;:~.vegação 
do oeste brasileiro assinalou a sua 
"signninficação não só nãcional como . 
internacional porque serve a cinco 
Nações do continente - Brasil, Ba.. 
lívia, Paraguai, Uruguai e Argenti
na''. . . "tendendo a bacia hidrográ
fica do Paraguai de 1. 000.000 de qui
lômetros quadrados, cêrca de 25% da 
área hidrográfica do Rio da Prata 
num total de 2. 550 quilômetros na
vegáveis em 90% da sua extensão, e 
a navegação do Rio Paraná, em per
curso estimado em 4. 39(} quilômetros, 
sendo 550 dêsses em tenitório brasi
leiro de Guaíra a Jupiá". 

A frota pertencente a particulares é 
bem numerosa. E' composta por cen
tenas de unidades. 

A ·companhia Comércio e Navega
ção, a. maior organização particular, 
registra 65. 000 toneladas. Os demais 
armadores, somam 68. ooo toneladas . 

Dispõe o Brasil, portanto, para o seu 
comél-cio de ca.botag~m, de uma ar
queação de SOO. 000 toneladas, assim 
distribuídas: · 

Lloyd . Brasileiro .......... . 
Companhia. Comércio e 

. · Na"';egação ............ . 
Companhia Nacional de 

Navegação Costeira .... . 
Diversos Armadores .... . . 

Total ..........•..... 

Toneladas 
' 292.548 

65.000 

73.207 
68.000 

498.755 

O Sr. Fernandes Távora - Est.ou 
informado de que dois navios ex-ita
lianos foram vendidos. Ninguém sabe 
por quanto nem para onde. 

O Sr. Daniel Faraco - O nobre 
oradol', a cuja honestidade rendo mi
nhas hot!lenagens, não deve esquecer, 
no seu brilhante discurso, de friza.r 

.duas coisas: primero, que não se deve 
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atribuir a. ·um só govêrno defi<:iências 
com as · quais se defrontaram.· todos os 
governos do Brasil. 

O Sr. Lino Machado - Mas êste 
foi um govêrno que se i.:mpôs pelo . 
41Curto" p:razo de 15 anos .•. 

O .Sr. Paulo Sarasa.te - Mas a di-
. tadura. foi' o maior govêrno, em ex
ten.sãl> no tempo. Equivaleu a quatro, 
nesse particular. 
. O Sr. Daniel Faràco - O problexxm 
v~m desde a Independência. Em se
gundo lugar, o ilust:-e orador deve 
consignar em seu disc\lrso que, em 
1939, ocorreu no mundo um incidente 
que se chamou de - segunda Guerra 
Mundial, o que desde então nos im
pediu materialmente de melh.orar o 
que fôsse, em matéria de transportes. 

O SR. AGOSTINHO · MONTEIRO 
- ·Desde há muito eu me vin..~a aper
cebendo da. e..-.ctra-oràinãria simuati.'l, 
que V . . Excia. tem por mim, e ô seu · 
apa..'""te é documento precioso em abono 
dessa siiripa tia. 

V. Excia. dizia que essa situação 
não se pode imputar a um só govê.rno. 
Mas V . Excia. nã,o ignoxa, como todos 
os_ brasileiros. que êsse govêrno não 
f01 de quatro anos: (Palmas) ioi de 
qUÍI'..ze. E' coisa.-muito séria. · 

O Sr. Paulo Sarasate.- .- E não é 
s6; êsse govêrno quis passar por sal-
-vador do Brasil. ; 

O SR. A·GOSTINRO :MONTEIRO 
-Ainda mais: êsse govêmo àe quinze 
anos foi discricionário e dispôs, até 
de nossas vidas. . 

Lamento ter esquecido, para do
cumentar minha :resposta a:o a:parte 
do ·Sr. Daniel Faraco; o trecho da. 
mensagem do Sr. Getúlio Vargas na 
EsJ)lanada ào Castelo, em C1Ue Sua. 
Excelência, falava mais ou menos no 
mesmo:sentido em que faço. Portanto. 
S. ~cia. conhecia, perfeitamente, a 
r-ealidade, e nã.o agiu porque Vivis. 
naquéle célebre epic'Ulismo ditatorial 
a que venho me referindo. 

O Sr. Daniel Farcu:o - Acontece, 
no caso, o defeito que Chur.chill cri
ti-cava nos relatos da imprensa in
glesa., sôbre os bombardeios. Publi
-cavam-se fotografias das casas de
molidas, e não das que ficavam de 
pé ou eram reconstruidas. E' o c2.so: 

· ·mo se mostra. o que de bom . faz v 
· _govêmo. 

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO 
- Vou dize!" o que se passa quanto à 
marinha mercante, que é o têma. do 
momento. 

O Estado Novo não promoveu a. re
::novação da frota, tendo comprado. 
apenas, alguns navios usadvs da série 
Cantu.ária., Mauã., etc. Alias, a para
lisação da vida econômica do Pais. 
conseqüente à supressão de direitos. 
intranquilidades de patrimônios e ati
vidades, não impôs a aquisição de nt>
vas unidades. Nenhum documento 
confirma melhor a deficiência da. 
produção nacional que o m.ovimento
<la cabotage~ de ·l941 a 1945. 

São da Comissão de Marinha. Mer
<:a.nte, criada pelo Decreto-lei nú:mer() 
3.200, de 7 de março de 1941, paxa. 
"disciplinar a navegação . brasileira. 
:flu'1al, lacustre,· marítima.••. os nú
meros .seguintes sôbre o movimento de 
carga na .;:osta brasileira: " 

Ca.rga. tran.sportada,- - - - - - -· · 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

········~.' . . ............. . 
. ... -............. . ...... . ..... ... .. ............ . 

s 

Toneladas 
3.019.000 
3.131.000 
3.168.000 
3.931.000 
3.871.000 

<Doc. 1-A) . 
~ . A capacidade da:-:freta., _sa~vo melhor 

opinião, :Parece-me suficiente - para· -o .... 
s-erviço, mesmo quando dobrada a. to
nelagem, desd-e que sejam franquea
das as barras e rea.parelhados os 
portos. Ademais, estão sendo cons
tnlfdos no exterior 20 unidades mOder
nissimas de 7.500 toneladas - 14· nos 
'Estados Unidos e 6 no Canadá - de3-
t inadas, exclusivamente à. exportação 
e à importação - transporte trans- . 
o::eãnico que perdemos, em parte, na 
cor..corrência com a navegação estran- 
geira melhor aparelhada. e estandar
ti.zada... 

Faço questão de citar êsse Si!r'Viço 
da ditadura, porque foi feito quase 
inconscientemente. Con-vencida de que 
não havia navios, mandou <:on.strun 
novos, quando, na rea.lld2.de, os pos
suíamos. Agora ficamos · com ês·ses, 
realmente bons, podendo desenvolvei· 
não só nossa cabotagem, como o trá-
fego tmnsoceâ.nico. . 

A entrada em serviço oceânico des
sas lSO mil toneladas determinará a. 
passagem para a cabotagem dos na
vios que, atualm-ente a e:"Cecut:un. 
a.quêle serviço, o que ampliarã, talvez. 
para. mais de 6 . 000.000 de toneladas 
a capa<:ida-de da. frota. Todos sabem 
a pressão antigamente exercida do ex
terior sôbr.e a nossa fraca de!ésa eco
nômico-financeira. 
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o Sr. Deputado Afonso de Car
-valho registra. no seu livro "O Brasil 
não é dos brasileiros'', página. 147. que. 
da. nossa exportação em 1932 e 1933, só 
consegUimos <:arregar 11,6 o/c e 9,1% 
respectivam-ente e, da. importação, nos 
m-esmos dois anos, colhemoo fretes ·na 
l)roporção de 8% e 4%.' . 

Do exame da atual Marinlla Mer
cante, cbegà-se à conclusão diversa. 
daquilo que se afirma: · "De ser a 
frota. brasileira insuficiente paro. o 
in.tercâmbio em. conseqüênda dos tor
pedeamentos de algumas da.s suas uni-
dades. . 

o Sr . . Toledo Piza - Disse muito . 
bem, no seu aparte há. pouco J)rofe- · 
rido, o nobre Deputado Sr. Juran<iir 
Pires: o que há. e o que houve não se 
pode imputar tão somente à falta de 
material. E' ma.is a completa desor
ganização de nossos serviços de trans
porte. Vou narrar uma ocorrência que 
C> prova cabalmente. Encontrava-se 
exilado na Argentina, por ato ds. 
nossa ditadura. quando "La Prensau 
o grande jornal de Buenos Aires, co
mentou o seguinte fato, verdadeil'a
mente edificante: a chegada àquele 
pôrto, de nada menos de cinco vapo
res brasileiros, vasi.os, a fim de car
regar trigo. Deixaram no põrto de 
Santos, êsses va-pores, <:a.a.-ga consis
tente em bananas e la.ranjas, de ex
portadores que clamavam. por praça 
nos navios, destinados a Buenos Aires, 
e na. ca.pita.l argentina se clamava pela. 
falta daquelas frutas, de grande con
sumo ali. A banana., habitualmente 
venóida. na Capital-'})Ortenha a. 30 cen
tavos a dúzia, atingira a .ma.is de. um 
pêso, pela sua ausência. no mercado. 
· Entrevistado sôbr-e esse cs.so estra
.nho, o agente do Lóide Bras1leiro d~
clarou que nada. poderia informar a · 
respeito, pois era. da competência da. 
Comissão · da Marinha. Mercs.nte. 
Como vê, V . Excia, o fato é edifi
cante e reforça os a:rgumentos qu~ 
vem expedendo o orador. 

O SR. ABELARDO MATA - Em. 
que s.no foi isso? 

o Sr. Paulo· Sarasate - se o apar
tes.nte estava. ex:ilà.do é fácil saber em. 
que periodo foi. . • --

0 Sr. Aureliano Leite - Era uma. 
questão ptira.mente burocrá.ti.ca.. Ve
mos ~omo .á. burocracia escangalha. 
com a administração. 
O Sr. Mota. Neto- No período da 
guerra, enquanto os na:vios perms.n.e
ciam nos estaleil'os. a. Compa.nbja Co
mércio .e Navegação tinha prioricisde,. 
por parte de seus membros, para Via-

gens à Africa. do Sul e à Argentina 
porque éram :rendosas. 

O Sr. Tavares do Amaral - Corro
borando o que acaba de dizer o Senhor 
Toledo P:...za, · posso asseverar a Vossa 
Excelência que houve, em Florianó
polis. o mesmo caso lamentável que 
S. Excia. acaba. de .citar. Cs navios· 
que iam buscar carvão ~ Imbituba. 
seguiam quando, em nosso Estado, 
havia carência de tõda sorte de :pro
dutos. 

() SR. AGOSTINHO M:ON'tElRO 
VV. Excias. estão aVivando 

as cores. Eu estou na Visão pa.
nol'ârniea do assunto, !Jara conheci
mento do Parlamento. Por isso m'2S
mo, não entro em minúcias. 

Para. se V·erificar que, de fato. te
mos navios, vou dar o movimento de 
passageiros até o prim-eiro semestre 
de 1945. 

O movimento crescente da ren-da d~ 
:passagens justifica bem o asseverado: . 

Em 1943 - Cr$ 6. 037.474,60. 
Em 1944 - Cr$ 18.185. 733,90. 
Em 1945 - Cr$ 13.823.984,ÓO (pri

meiro semestre). 
As irregUlaridades e demoras , nos 

serviços de cargas e de passageiros 
são, apenas, frutos da desordem ad
ministrativa que atingiu tôda. a. nação. 
A politica de aumento dos salá.tios e, 
conseqüepteiD:ente, dos fretes a...:,o-rava
das pelas pnoridades, encarecendo e 
atropelando os transportes, não per
mitiu, até hoje, regula.rizar o tráfego. 
Em 1940, as porta:rias 250~ de 20 de 
março, do Ministério do Trabalho, e 
165, do Ministério da Viação, fixaram 
novos salários. Em 1942 os fretes fo
ram. majorados em 20%. Em 1943. 
pelo Decreto n.0 5.452. de 1 de maio, 
houve outro aumento de .salários na. 
base de 2S% sôber o anterior. Baseado 
ainda nesse- decreto :foi concedido 
novo aumento de 30% a partir de l 
de maio de 1945. Em 1943, permitiu-se · 
a. cobrança de dois adicionais de 10% 
e os fretes sôbre carvões sofreram um 
aumento de 68%. Ainda agora. no dia. 
13 do corrente~ deten:nina o atual go
vêrno, mais Um aume:nto de 25% nas 
cargas e 30% sôbre as passagens! 

Não há dúvida de que os riscos de 
guerra e a irregularidade dos honírios 
admitia êsses aumentos, mas, o que 
se observa em. tôda a vida. brasileira, 
é, sempre, a. falta de coesão e ordem, 
imprescindiveis à. eficiência de qual
quer politica. econômi~a. Essa :política. 
não pode continuar, sob pena de se
rem l~va.da.s à. miséria. ás populações 
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do Norte, dependentes da produção 
sulina nas suas várias especia!i.za.ções. 
O caso é mais sério do que se pen
sa. O aumento de salários e de fretes 
está criando para o .Brasil situação 
verdadeiramente angustiosa dado o já 

· insuportável custo de vida. 
O Comandante Amaral Peixoto, Pie

sidente da COmissão de Marinha Mer
cante, falando à . imprensa sôbre ore
cente decreto de aumento de 35% nas 
cargas e 30% nas passagens, consi<le
ra-o uma conseqüência da elevação 
dos salários, citando como exemplo a 
majoração das despesas verificadas 
nas 3 emprêsas ofici~: 

wide ........ ........ . 
SNAPP .•••.•••..••.• 
Costeira ............ . 

Cr$ 
88.000.000,00 
15 . 000. 000,00 
44. 000.000,00 

Caminhamos para um bêco sem 
saída. Veja-se o que ocorre com .o 
sal. Em entrevista ao Diário ãa Noite 
afirmou o deputado ·governista do 

· Rio Grande do Norte, Sr. Mota Noeto, 
que "um saco de sal de 60 kgs nos 
atêrros .das salinas de Mossoró, custa, 
em média, 10 cruzeiros, enqua.nto . o 
frete marítimo para Pelotas é de Cr$ 
12,48 e para Corumbá, Cr$ 39,20. 

Antes da guerra a tonelada de sal 
a. granel, comprada em Macau :por 
Cr$ 85,00, pagava de frete daquela ci
dade ao B.io de Janeiro, Cr$ 82,00; 
hoje, a mesma U>neladá paga Cl'S .. 
136,26, ou seja um aumento de ~5%. 

No sal enss.eado, o aumento e de 
55%. De tudo resulta que a tonelada 

. de sal comprada nas salinas por Cr$ 
35,00, chega. a. Corumbá, em :wr-ato 
Grosso, per Cr$ 486,66!! ! 

Os nob.:::-es colegs.s hão de descul
par a síntese com que me refiro a · 
cada um dos assuntos, pela neces
sidade de uma referência geral. 

. O Sr. Fernandes Távora - Se con
tinuarem oom a mesma norma. de 
eonduta, acredito que dentro em 
breve estará plenamente justt!icada a 
·ação do govêrno. deixando que se 
obstruam os portos, porque não ha
verá necessidade de transportax mer
cadorias. 

O SR. AGOSTINHO MON'l'ElRO 
. -Felicito-me pelo aparte de V. Exda., 
porque sinto que_ estou obtendo aqlli]o 
que desejava. Nao tenho preocupaçao 
de mostrar erudição de espécie alguma., 
nem doutrina. Tenho a intenção de 
expor a gravidade de nossa situação, 
para que os Congressistas, governistas 
ou não. tomem a si a solução do :pro
blema. 

· o Sr. Aureliano Leite - V. EXcia. 
está. conseguindo seu objetivo piena.-
mente. ' 

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO 
- Vamos às estradas de rodagem. 

O Sr. Alde Sampaio - Antes de 
· V. Excia. deixar essa parte dos fretes 

marítimos, queria corroborar o que 
V. Excia. vem dizendo quando sere
fere à coerência da política do go
vêrno. No momento em que pretende 
fixar os preços, tal como estão, obri
gando o particular ao congelamento, 
o govêrno aumenta de 30 e 35%, res
pectivamente, os fretes de carga e as 
passagens no Lóide Brasileiro. que é 
uma companhia oficial. 

O Sr. João· Cleojas - O govêmo 
é o primeiro a · desmoralizar'-.Seus pró-
prios decretos. --.- --·- - · 

· O SR. AGOSTINHO MQNTEIRO 
- Quando procuro esta tribuna é jus
tamente para que <> govêrno nos ouça. 
E' a contribuição da U.D.N. para a. 
solução dos problemas brasileiros. 

O Sr. Erasto Gaertner - Eu es
tava. insCrito para falar sôbre reque
rimento relativo à mecanização da 
lavoura. Conheço-bem __ ª-situação dos 
transportes e pergunto a -v:·· Excia~.; ._.
adianta mecanizar a lavoura sem ter
mos transporte, sequer para a pro-
dução atual? , 

O SR. · AGOSTINHO MONTEIRO 
-Já eu disse isso em outros têrmos. 
Sr. Presidente, com as estradas su
cede o seguinte: Há construídas e con
servadas pelo Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem, &té há pouco . 
chefiado pelo Sr. Iedo Fiuza, e es
tradas construídas e conservadas pelo 
Departamento~ Naci~na! de Obras co~
tra as Sê.:as, de direçao do Dr. Lms 
Vieira I\.fini.stro da Viação, interino. 
O prlmeiro Departamento registra 
1.807 quilômetros e 500 metros, sendo 
1. 587 const..-uidos pelo Govêrno pas
sado e os restantes 220 quilômetros 
vêm da admi.."l.istração Washington 
Luis. CRio-Petrópolis 47ks., Rio-Pouso 
Sêco 101.380, Estrêla 28,0 e União In
dústria, com 144 quilômetros, construi
da em 1861 por Mariano Procópio) .· 
o . quadro abaixo esclarece: (doc. n.0 2) 
(Serã _publicado depois) • _ 

Os dispêndios com a construçao 
dêsses 1.587 ks. e o custeio respectivo. 
se avolumam, até 1S4i, a seiscentos 
milhões de cruzeiros como documento 
o quadro discriminativo· da.s verbas de 
1931 a 1944 (doc. n.0 3). · 

Realmente. invertemos até 1944 vul
tosa. soma nos nossos 1.807 quilõ-
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-m.etros, ·sendo que somente a Rio-Pe
trópolis, a Itaipava-Teresópolis, pe
queno ·trecho da Rio~São Paulo e a 

· União Indústna são convenientemente 
pavimentados. Nas duas primeiras fi
zeram-:se obras suntuãrias, jardins, re
fúgios, etc., que contrastam com a 
terra batida das demais. Na Rio-São 
Paulo, iniciou-se pista dupla, desne
cessária entre Resende e Cachoeira, 
quando o cálculo de trânsito, na pista 
única de sete metros, permite a pas
sagem diâria até seis IIill. veículos. 
A média diária,. atual, nesta estrada, 
é de 400 a 500 ·veículos. Porque se 
ini-ciou Pist:':i. dupla. entre Resende e 
Cachoeira': 

O Sr. Dario Cardoso - Eilquanto 
isso, as estradas do interior estão in
teiramente abandonadas. 

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO 
- No Brasil, só estão realmente pa
vimentadçs · 250 quilômetros, fàcil
mente verificáveiS, pois, constituídos 
pelos 60 quilômetros da Itaipava-Te
rezópolis e as respectivas partes da 
Rio-Petrópolis, União-Indústria e Rio
São Paulo. A Argentina, apesar de 
somente em 1932 ter iniciado o seu 
programa de extensão rodoviária, clis
põe, hoje de uma rêde de 50.000 qui
lômetros, dos quais 40-.000 pavimen
tados com revestimento de primeira e 
segunda. classe. 

O s~tema. rodoviário argentino já 
atingiu Pilcomaio rio ocidente e En-

\ca.rnacion no oriente. 
-
1 O Uruguai, de menor extensão ter
ritorial que vãrios dos nossos Estados, 
e d-e receita inferior a São Paulo, rea
lizou nos líltimos dois anos mais de 
4.000 quilômetros de estradas de :-o
dagem, de>s (lUais, 2. 000 conveniente-
mente pavimentados. · 
· Entretanto as verbas do triênio 1940 
e 1942 se elevaram a Cr$ 224.363.300,00 
assim distribuídas: 

1940 •..•. . ••.. . ••• 
1941 ..... · ........ . 
1942 ...•...•..•... 

58:278.000,00 
62.722.800,00 

103.468.250,00 

Forem construidOs nesse triênio 
.apena.S 575,247 km, havendo a con.ser
var em 1940, apenas 870,00 km em 1941, 
1.121 km, e, 1942, 1.343 quilômetros. 

Não me foi possível encontrar da
dos, nos quais pudesse firmar um cál
<:ulo que merecesse fé, sôbre o custo 
dêsses 1. 587 quilômetros. , Ms.s. to-

. .mando o global ãas verbas dispendi
das no triênio de 1940-1942 no valor 
de CrS 224.368.300,00, e, delas aban
-doDSndo a importância de Cr$ •.... 
33.420.000,00, - 10 ~ cruzeiros por 

unidade quilométrica - para a con
serva de 3. 343 quilômetros, encon
tra-se o invertido nos 575 quilômetros 
construídos no triênio, ou seja, a im
portância de Cr$ 190 . 948.300,00! 

Fácil será apurar, dividindo esta. 
importância pelas realizações nos três 
anos. que, cada quilômetro saiu ao 
País por 332.000. 000 cruzeiros! 

O Sr. Paulo Sara.sate - V. Excia. 
está se referindo ao Departamento de 
Estradas de Rodagem; mas posso asse- . 
gurar que o trabalho da Inspetoria de 
Obras contra ãs Sêca.s é digno de 
nota. 

O SR. AGOSTINHO MON'l'EIRO 
-V-ou dar resposta imediata a Vossa. 
Excelência. 

O Sr. Abelardo Mata, - Permita · 
V. E:xcia. que eu cite pequeno trecho 
de um. livro publi~ado pelo Sr . .José 
Amêtico. Diz êle que o Go'\"ênlo Pro
visório.realizou no norte, em dois an:os, 
com verbas da Inspetoria de Sêcas, 
planos de construção rodoviária de 
maior extensão que a obra de tôdas 
as administrações federais em qua
renta anos de Re-pública. Isso é dito 
pelo Sr. José Am'érico; da União De
mocrática Nacional, banC:.::!ra sob · a 
qual se abriga. V. Excia. 

O Sr. Paulo Sara,sa,te - Já fiz a 
ressalva. 

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO 
- O nobre Deputado que me honra 
com seu aparte v~i ouvir, na. ocasião 
oportuna, a minha. resposta. . 

O Sr. Abelardo Mata. - ~. Excia·. 
contestará ao Sr. José Américo, não 
a mim. · 

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO 
- Mas, eu ·não vou contestar seri.ão 
exaltar a obra que realmente foi exe
cutada. Entretanto voltando ao as
sunto esclareço que talvez désse preço'
de 332.000,00 cruz.eir<>s - veja a As
sembl~ia quanto é elevado - decorre 
a afirmativa. de não serem as es
tradas ão Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem, de terra ba
tida, e sim, de cruzeiros batidos. 

O Departamento de Obras Contra. 
as Sêca.s dispendeu nos 5. 743 quilô
metros construidos, 350 Inilhõo..s de 
crU2eiros em conserva e abertura de 
novas estradas. · · 

· O plano rodoviário do Departamen
to Nacional de Obras Contra. as Sêcas
tem tido um desdobramento mais· lar
go. Já. estão exn trá.! ego 5. 743 quilô- . 
metros dos 9. 090 projetados. O Nor
deste Brasileiro possui uma rêde ro
doviãria que permite, ao lnesmo vet-
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<CUJo, partir de Salvador, na Bahia, 
até Teresina, no Piaui. · 

O Sr. Alde Sampaio - Quero dar 
depoimento de que as estradas de ro
dagem, construid.as pelo ServiÇO de 
Obras contra as Sêcas, em Pernam
buco, sã.o de primeirissima ordem, per- · 
mi.tindo viagens com a marcha. de 80 
a 120 quilômetros. 

O Sr. Paulo Sarasa:te - Isto se ve
l'ifica. em todo o nordeste. 

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO 
- AG tronco central, partido de San
~na na Bahi~ p~ssan~o :por Canudos 
amd:a no terntóno ba1a.no. Icoó. Rus
sas. Fortaleza e Sobral no Ceará Pe
Iiperi e Tere~na no Pia. uí, estão li
gadas tôdas as capitais Nordestinas 
exceto Aracaju e Maceió. ' 

Em homenagem aos nordestinos e 
ao Departamento de Obras contra a.s 
Sêc~ junto ao meu discurso para a 
deVlda publicação no Diário do Con:.. 
!]Tesso o mapa do plano rodoviário 'do 
Nordeste que fiz reduzir, no qual se 
encontram as estradas em tráfego as 
que estão sendo atacadas e as que 'de
verão completar o sistema (documen
to n.0 4) • . 

Hã um fato digno de registro tal
~ez desçonhecido dos homens do sul: 
é a umdade de . vistas e a ação do 
Departamento e dos· Governos esta
duais. São palavras do relatório do 
D~etor do Departamento: "0 trecho 
Feu-a. de Santa - Sa.lva.dol' <142 km) 
ioi construido e é conse-rvado pelo Es-· 
ta.G.o da Ba.hla; a.s pontes sObre o rio 
São F-ral_!cisco e o Jaguari.be estão em 
~nstruçao ... o tr-echo Carua.ru-Tô!Tes 
(37 km). fo1 construído e é conser-
~ado pelo Estado de Pernambuco. o 
trecho Maceió-Atalâia. (48 km) foi 
eonstruido e é conservado pelo ~do 
de Alagoas; de Atalaia. a Palmeira dos 
'lndios 000 km.) , a construço está.· a 
c:argo do Departamento Nacional de 
~tra.das de Rodagem. A conservação 
11~ a cargo do Estado da Bahia. 
.Joao Pessoa e Cabedelo (18 km) , s. 
-c~o do Estado da Paraíba. Entre · 
:Recüe e CaruaTU. a. conservação está 
a cargo. do Estado de Pernambuco que 
-construiu o trecho em cooperação· com 
o Depa..-tamento entre Russinhas e 
Camaru (70 km) . Oe1ras-Florlano (117 
~) , construido pelo Departamento, 
sa.o co_?-Seryados pelo Estado -do Piauí .. 
.Ar.aca.Ju-Sa.o ·Paulo (98 kin> construí-

. dos pe!o Estado de Sergipe com a co
operaçao do Departamento e conser-· 
vado pelo Estado. Recife-Goiana (68 
lan) , construidos e conservados por 

- . 
Pernambuc:o; o restante construido
pelo Departamento e conservado pelo 
Estado da Paraíba. Pernambuquinho à 
Central de Pernambuco ( 48 km' .. 
construídos pelo Estado que _os con
serva e, 4 km dentro de Terezilla. 
conservados pela Municipalidade''. 

O Sr. José Cãndiào - Neste ponto 
esclareço a V. Excia. : O govêrno dÓ. 
Piaui não conservou coisa alguma. · 

- -
O Sr. Paulo Sarasate - O· Serviço: 

de Obras contra_ as Sêc-as levou a pal
ma. no assunto; porque a conservação 

.~as estradas, por parte dos Est3.dos,.. 
e nula ou quase nula, figurandG ape-
nas nos relatórios oficiais. As obras. 
realizadas pela Inspetoria Federal de 
Obras contra. as Sêcas são, realmente 
notáveis e justificam os créditos qué
:para. lã. foram en~dos e pelos quais: 
nós, do nordeste, continuamos a .nos 
bater, com o apoio do iluStrê -·Qrador. 

O SR. AGOS'I'D."THO MONTEIRO· 
- Apesar da iniciativa da construção
d-e estradas de rodagem no Nordeste· 
pertencer ao Ministro José Américo 
com o fim de dar trabalho aos fla:. 
gelados de então, iniciativa que a. 
c~:mstituição de 1934 possibilitou con-· 

· tmuar, estou no dever de faze!' justiça 
ao Govêrno--passado, .. porque tôdas as: 
obras foram realizadas nessa · -admi----
nistração. Como documente> :faço jun-

. tar umat lista com os nomes de tôdas. 
as rodoVias, os quilômetl'os em tráfego 
.e os que ainda se achà.m em construção: 
e em conserva (doc. n.0 5). 

. Segundo pude apura!', foram dispen- · 
didos nessas <>bras 350 milhões de cru
zeiros. 

O Sr. Ma-tias Olímpio .:_ A- estrada. 
qu-e liga Oeiras a Floriano nunca me
receu cuidados do govêrno estadual e· 
por isso até as pontes desapareceram. 

O Sr. .-4.delma.r RochiJ, - Está in
ti'ansitável essa estrada. 

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO' 
- A nossa pequena !'êde :f-arroviária. 
- . _ 3_5 mil qUilõ~etros - e a impos-
Slbilielade ma-renal do seu imediato· 
ampliamento, está a exigir o desdobra
mento de um plano rodoviá.rto inteli
gente,· articulado e harmô'nico com ss. 
ferrovias, ao invés de concorrente. A· 
in~ncia, até agora, no território
naclona.l, ào combustível liquido, e a. 
lição da última. guerra, parece ter
acabado com a mania de que as ·es
tra.dgs de rodagem iriam substituir 2.s. 
ferrovias; que diziam-obsoletas e anti
~onômicas, apesar de nenhum Pais .. 
as terem a-bandonado ou mesmo tê-las 
descurado. 
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O êr.ro, a meu, ver, tinha origem .ao 
regime éie de/ieit em que viviam e vi
vem as ferrovias brasileiras, deficit 
decorrente dos maus tracados reali
zados em priscas eras, e, sóbretudo, da 
incompreensão econômica dos Gover
nos, em especial do Ditatorial, dei
xando-as envelhecer em quase com
pleto abandono. 

Ainda na semana paSsada, o Sr. Mi
nistro da Viação, inspecionando a Es
trada Bragança, ·no Pará, assim se 
expressou: "Esta loeomoti:va é mais 
velha do que eu". A máquina era, 
realmente, cinqüentenária, como tôdas 
as demais que servem na única Es
trada de Ferro da minha terra. 

O Brasil precisa de estradas de ferro 
e de rodagem. Felizmente, o Decreto
lei n.0 8.463, de · 27 d~ dezembro de 
1945, baixado pelo Govêrno Linhares, 
ajustou as necessidades brasileiras às 
observações e realizações verificadas 
nos serviços de rodovias Argentinas e 
Americanas, criando um sistema in
termediário que, colhendo as vanta
gens de ambos, evita-lhes as desvan-

, tagens. Sem ser tão centralizado r 
como o que criou a direção de Viali
dade Axgentina, aproximou-se mais 
dos Bureau of Public Roads, no sen
tido da distribUição de auxflios finan
ceiros às estradas estaduais e, melhor 
articulação com as redes de interêsses 
nacionais. · 

Inspirados nas linhas g-erais do cha
mado projeto José Américo, que, ape
sar de recomendado por vários Con
gr.e.ssos Nacionais de. estradas de ro
dagem nunca mereceu a atenção do 
Govêrno ditatorial, o Decreto n.0 8.463 
de responsabilidade do ex-Ministro, 
Professor Mauricio- Joppert, reorgani
zou o 2.ntigo Denartamento conferin
do-lhe personalidade jurídica e auto
nomia administrativa e financeira, 
~ subordina as suas. atividades à 
orientação de um Conselho rodoviário 
composto de 8 membros · presidido nor 
um elemento estranho ao funciona
lismo federal. 

O Fundo Rodoviário Nacional, criado 
pelo r-eferido decreto, e constituído 
pelos impostos federais, arrecadsdos 
pelo próprio Govêrno, . sôbt"é combus
tível e lubrificantes liquides minerais, 
terá a seguinte aplicação: 40% na ex:e
cução e conserva . do plano rodoviário 
nacional e os demais 60%. serão en
tregues aos Estados, T-erritórios e Dis
trito Federal que os empregarão na 
construção e conserva das rodovias 
regionais. 

Estra.da.s de Ferro 
Possui o Brasil, no momento,. 

35.137.087 metros de linhas .férreas. 
Em 1941, os últimos dados publicados .. · 
pelo Departamento de Estradas de 
Ferro. registravam apenas 34.283 qui-
lômetros ~sim distribuídos: . 
Região No r te ............. . 
Nordeste ..... . ...... . .... . 
Leste ......... . . . ....... . 
Sul ..... . .. . .... . ..... .. . 

381 km 
4.451 km. . 

14.230 km 
13.662 km 

Centro Oesta (doc. n.0 6) 1.559 k!n. 
se as zonas leste e sul são servidas 

por vias férreas com fndices que vêm. 
de 125 metros no Distrito Federal. 
ô3 m no Rio de Janeiro, 30 m em . 
São Paulo, descendo 4 m por qui- · 
lômetro quadrado na Bahia, no Nor
deste, têm, como máximo 12, em Ala-· 
goas, baixando para 1,30 m no Ma- · 

· ranhão e 1m no Piauí. No Norte, a 
extensão ferroviária é de 0,276 m por· 
quilômetro quadrado, no Pará, chega 
no Amazonas a 0,003 milésimos, ou . 
seja, hoje, rigorosamente, "O" por · 
quilômetro quadrado. 

A média geral no Brasil é de 4 :::n . 
por quilômetro quadrado! ! 

O quadro que se segue (doe. n. 0 7) , .. 
comprova o nosso atraso. 

A relação entre ·a quilometragem . 
ferroviária e as populações, a-cha-se. 
quase sempre, · abaixo da. unidade, 
sendo como se vê, a média geral de 
0,824. 

Entre os muitos ensinamentos que· 
êsses números proporcionam, vãle res
saltar a lição ãa última guerra, na. 
. qual o bloqueio quase deixou isoladas 
as zonas norte e nordeste, dependentes 
do centro e sul do pais. 

O gráfico, por mim idealizado (do
cumento n :0 8) , registra perfeitamente 
a percentagem da distribuição das 
ferrovias por quilômetro quadrado de 
área, assim como. a percentagem de 
habitantes também por quilômetro . 
quadrado, nas diferentes zonas . 

Aos nossos atuais trinta e cinco mU· 
quilômetros, a Argentina, já apresen
tava. em 1939, quare-nta e três mil. 
O noS;SO tráfego, no momento. cobre 
apenas extensão superior a 400 cen
tímetros por quilômetro quadrado. 
Não sei como se possa justificar o· . 
que está. registrado em documentos 
oficiais. · 

• Houve um ano, Srs. Constituintes, O· 
de 1939, em que a dita..dura co:lStruiu 
2· quilômetros de ferrovia! . 

Um ligeiro quadro mostra o des
caso do. Govêrno passado, pois, como. 
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:se vê, em quatro anos construiu ape
nas 113 quilômetros. 
.1940 ........•........ 
lg34 .................... . 
1941 ................ . 
'1939 ................ . 

47 km 626 m 
32 km 906 m 
30 km 923 m 

2 km 514 m 

~otal............ 113 km 969 m 
Os dados estatísticos dêste· retro 

'quadro, demonstram que a percenta
gem de construções nos anos de 1931-
1943. es1;eve aquém da unidade, con
trastando com . o que se vinha obse:-
·va.ndo, nesse pa...-ticular. desde 1854.. 
<Doc. n.O 8-A). 

Não se invoque a guerra como a 
·:responsável pelas deficiências, desgas
tes, e até dificuldades na aquisição 
de materiais. Pelo contrário, sômente 
depois da guerra se apercebeu o Go
·vêmo, do problema. 

E tanto isso é uma verdade, que as 
estatísticas do Departamento regis
tram em 1943 e 1944 a eonstrução de 
699 km 360m. · · Comparando os qua
cL"'Íênios do Govêmo passado com to-. 
dos os outros Governos da República, 
verifica-se terem êstes dotados o 
13rasil, em suas administrações, com 
m~ior quilometragem de ferrovias. 

O Sr. Abelardo Mata - A politic::t 
·ferroviária ào Govêrno Vargas não 
foi propriamente a de construir li
nhas. mas a d~ reaparelhar o material 
ferroviário. 

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO 
. - V. Exc!a. verá que não reaparelhou 
-coisa alguma. · 

Comparado o quadriênio de Was
hington Luis, o de menor desdobra
mento ferroviárto, com os três pri
meiros quadriênios do Govêrno pas-

.. sado, constataremos ter aquêle . go-
. verna.nte· construído relativamente 

ainda mais que o seu sucessor. 
Registremos os números oficlajs: 

Adininistração Was- · 
hington. Luis 

1.927 a. 1939. . . . . . • . . . . . 1.145 km. 248 m 

Administração Getú-
lio Vargas - 1931 
a. -~9~4 - 1.0 qua-
driemo ......... · .•. 630 km 367 Jl]. 

.Administração Getú
lio Vargas - 1935 
a. -~9~8 - . 2.0 qu.a-
driemo . • . . • • • . • . . • 1.100 km. 243 m • 

Administração Getú
lio Vargas - 1939 
a ~9~ - 3.0 qua.-
dliemo •.•••.••••.• 23ôkm. 138m 

·cumpro o dever de assinalar, ter 
sido no curto período constitucional 
de 1934 a 1937 a.quêle em maior nú
mero de linhas férreas foram cons
truídas pelo Govêrno dos 15 anos, em
bora, não tenha alcançado a quilo
metragem dQ quadriê:óio Washington 
Ll,ÚS. 

Vale ainda, alinhar os sete ·anos da 
Ditadura, 1938 a 1944 com os 4 anos 
da administração Washington Luis: 
Quadriênio Washing-

ton Luís - 1927 a 
1930 . . . . . . . . . . • . . . 1.145 ks 245- ms. 

Setênio Ditatorial -
1938 a 1944. . . ~ 1. 042 kS · 345 ms. 
Estabelec-endo um paraielo entre os 

15 anos de administrações Republi
canas que preeederam aos 15 anos · do 
Govêrno Vargas, a contribuição dos 

·regimes legais, neste setor._._~dmjnjs
trativo, é três vêzes maior qu:e--a-do---
regime ditatorial. 

Aqui estão os números. que, como 
os demais, não podem sofrer contes
tação porque são oficiais: 

Administracões: 
Wenceslau Bráz -

quadriênio - 1915 
a 1918.. . . . . . . . . . . . 1.643 ks 766 ms. 

Delfim Mor'ê!nt-----
Epitãcio Pessoa. - ·----
1919 a 1922. . . . . . . . 1.635 ·ks 094 ms. 

Artur Bema.rdes - · 
qua;driênio - 1923 
a 1926. . .. .. . . . . . . . 1.991 ks 631 ms. 

Washington Luís -
1927 a 1930. . . . . . . . .1.145 ks 248 ms. 

~otal........... 6.415 ks 248·ms. 

G·etúlio Vargas 
1931 a 1944. . . . . . . 2.65S ks 080 ms. 
~te . gráfico, que foi orgamzad.o em · 

homeria.gem aos v~'"'da.deiros democra_ 
tas, elucida prontamente e não pode 
sofrer contestações'. (Doc. n.0 9). 

Os dois quadriênios, Afonso Pena -
Nilo· Peçanha. ~ Hermes da Fonseca. 
construindo 8. 819 ks 811 ms, realiza
ram quilometragem . quatro vézes 
maior ã. executada. nos últimos 15 
anos. 

Enfim, a monarquia, Srs., lançou 
nos seus últimos 15 anos, 8.192 ks 
002 ms. de linhas férreas, e ultrapas
sando.· de quase 4 vêzes, as realizadas 
no pufodo ditatorial dos 15 anos. 
· Estarta o Govêrno convencido da 
inutilidade das estradas de feiTO? 

Haveria o propósito de ·acabar com 
elas? 

Ainda nesse setor ferroviário não 
ca.be aos técnicos nenhuma culpa. 
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Pelo exame dos planos existentes 
:sente-se o zêlo e cuidado postos em 
todos os estudos, dentro de uma ori
~tação •tanto mais merecedora de en
-<:ômios quanto clara, realista e com
preensível. 

A inspeção do gráfico (doc. n .0 1(}) 
})ermite a qualquer leigo, inteirar-se 
do realizado e do que se pretende fa
.zer no sentido de estabelecer um sis
tema ferroviário. 

Vê-se que, com a construção de 
trechos relativamente pequenos, já po
deríamos estar ligados ao centro, o 
leste e o nordeste brasileiro. 

O fato de se não ter cuidado disso, 
ao tempo devido, custou aos brasileiros 
os maiores sofrimentos, dificuldades 
.na administração e no desdobramento 
·das .obras de morlo a impedir até o 
auxilio mútuo comum-ente praticado 
~m serviços sistematizados. 

Do gráfi.co, ressalta situações como 
a do Rio Grande do Sul, que não 
encontra justificativa. 

Pôrto Alegre não tem, até hoje, ·li
gação ferroviária. direta. com o Norte 
e Sul do Estado. CUriosa e irritante 
é a situação de quem, vindo do Norte 
atinge Passo Fundo à. procura da Ca
pital. Espia para Bento Gonçalves e 
Bal'Teto, caminho natural e mais curto. 
Mas, tem primeiro de a tender o 
"sl-ogan., da mar.cha · para o Oeste, 
numa peregrinação à. S . Borja ma
tingida. Ao chegar a Cruz Alta ruma. 
novam-ente para o Sul até Ss.nta Maria 
e daí para leste, até a sede do Go-
vêrno. · 

Não é mais f-eliz quem do Sul se di
rige à Capital. Do Pôrto do- Rio 
Grande a Pelotas o rumo é Norte. 
Daí caminha para o Sul até quase 
Jagu.arão, e em nova marcha para o 
'Oeste até Bagé e Cachoeira. Dests. 

· última cidade volta na direção Leste 
a fim de atingir Pôrto Alegre. No 
"curto espaço de 15 .anos" não foi 
possível inaugurar a estratégica fer
rovia Rio Negro-Bento Gonçalves, nem 
tão pouco a Pel<>tas-S~ta Maria. 

O retardamento do trecho Bruma.do
Monte Azul, entre Minas e B ahia vem 
impedindo a articulação do centro com' 

. o leste brasileiro. . 
O gráfico acima excita os anseios 

patrióticos do!; no!"destinos que já. po
deriam possuir o sistema ferroviário 
do Nordeste. 

Não se construía, não se conservava, 
não se adminjstra.va~ 

No que diz com a conse:rvaçã.o, nada 
• 40.xpressa. melhor o desgaste e a de
cadência ·do msterial, que o :plano de 
~ecuperação estu~ado pelo De:pa.rta-

mento de Estradas de Ferro e que 
eXig·e oito bilhões e m-eio de cruzeiros. 

Disse o Ministro da Viação na Co
missão de Investigação Econômica e 
Social: "Necessitamos de locomotivas, 
materiais de tôda espécie e nunca 
menos de 50 mil vagões". Referin
do-se à. administração informou: "0 
excesso de pessoal, sobretudo de es
critório, é uma das razões do de/icit 
das estradas, cleficit agra va.do ~los 
novos salários". 

Senhores, tôdas as estradas adminis
tradas pelo Govêrno são deficitárias, 
exceto a Paraná-Santa Ca ta!"ina e a 
Teresa Cristina, na qual a companhia 
Siderúrgica inverteu grande numerá
rio, para aprestá-la ao transporte do 
car.vão nacional. 

A relação de alguns dêsses fabulo
sos de/icits resultantes da caótica si
tuação · administrativa das estradas e 
da desordem econômica, agravada pela 
majoração das tarifas e, em especial, 
as da Central do Brasil, decerto, in
teressaxá o novo Govêrno. 

"DEFICIT" DAS ESTRADAS DE 
FERRO EM 1946 

Estimativas 

Central do Brasil (dejicit pr2visto 
em 1946) - Cr$ 200.000.000,00. 

·Viação Cearense (deficit previsto 
.em 1946) - Cr$ .27.000.000,00. 

São Luis-Teresina (dejicit previsto . 
em 1946) - C:rS 27. ooo. ooo ,00. 

Leste Brasileiro (deficit previsto em 
1946) - C:rS 9Q.COO.OOO,OO. 

Rêde Baiana ( d:eficit previsto em 
1946) - CrS 59.000.000,00. 

Estrada· Bragança (Pará) (deficit 
previsto em 1946) -Cr$ 14.500. 000,00. 

Não se leva a sério a admjnistração. 
RegiStro, apenas um caso ocor:r:ido no 
meu Estado com a Estrada de Ferro 
Bragança: 

Quando se vislumbrou a possibili
dade da restau:ra.ção demoorática no 
país, o Interventor solicitou· ao Pre
sidente que lhe fôsse entregue a Es
trada, arma partidária imptescindível 
ao êxito eleitoral. As ponderações dos 

'técni-cos do Ministério. dizendo da si
tuação deficitária. da. ferroVia. - nesse 
ano Cr$ 4.500.000,00, e das suas pés
simas condições impondo urgentes 
obras superiores às fôrças finP..nceil'as 
do Estado, de nada valeram. Tra
balho por mim elaborado, documen
tando a inconciência da. Interven
toria paraense, parca de recursos 
para. manter a Estrada em mo"li-
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~nto, e, muito. menos, para conser
vá-la, também .não logrou êxito. O 
pedido foi atendido. Consta, que dos 
esclarecimentos té<::nicos do Ministro 
da Viação retrucou com simplicidade 
o Presidente: · "0 Barata reclama 
tanto. Vamos ver se reclama contra 
êle próprio. Entregue-lhe a estrada". 

Essa . displicência administrativa 
quase levou à desordem a única es
trada de ferro do Pará e a vida eco
nômica da principal zona produtora 
de gên~ros alimenticios da minl1a 
terra natal. 

Srs. Constituintes, o grande pro
blema nacional, o problema dos pro
blemas, é o aumento da produção. 
Produzir implica transportar. (Muito 
bem; muito bem. Palmas. O orador 
é vivamente cumprimentado.) 

"O orador se demont na tribu
na, por haver o Sr. Gofredo Te
les Ihe cedido o tempo da sua ins-
crição) . · 

O SR. JOÃO CLEOFAS- Senhor 
Presidenta, pelo a palavra, pela 
or~em. 

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

O SR. JOÃO CLEOF AS <Pela or
dem) - · Sr. Presidente, a Assembléia 
Constituinte acaba de ouvir o bri
lba.nte discurso de um de seus compo
nentes, versando assunto dos mais 
palpitantes para o interêsse nacional •. 
como seja o problema de comuni
cações. 

Acontece que, há vários dias, com
pareceu à Comissão de Inquérito So
cial e Econômico, o Sr. Ministro da 
Viação e ali, com a autoridade que 
decorre do seu cargo, proferiu longa e 
documentada. aposição sôbre a ma-
téria. . 

. Até a~ora. -entretanto, essa expo
sição não veio a. lume; e, como houve 
apanhamento pelo excelente s~rviço 
taquigráfico da Casa, requeria a Vossa 
Excelência, providenciasse no sentido 
de sua publicação, ainda mesmo com 
a nota de não ter sido revista pelo 
orador. 

Trata-sç de trabalho de tal natureza 
· que não deve, por mais tempo, ficar 
no desconhecimento da Assembléia. 

Era o que me competia requerer a . 
Vossa Excelência. . . 

O SR. PRESIDENTE - Vou deter
minar as providências para. que seja. 
a. tendido o nobre Re}:n:sentante. 

O SR. PRESIDENTE.- Tem a pa
lavra o Sr. Magalhães Pinto. 

O SR. MAGALHAES PINTO -
Sr. Presidente, a at~nção dos Srs. Cons
tituintes tem se fixado nas últimas 
sessões na. discussão de problemas eco
nômicos de palpitante atualidade. 

r 

Os temas ·vão sendo examinados em 
todos· os seus aspectos por ilustres re
presentantes e, si bem que ainda não 
possamos legislar sôbre os assuntos dis
cutidos, as· nossas idéias serão uma.. 
contribuição a mais desta Assembléia 
ao estudo de problemas momentosos~ 
cuja soluçã·o está a e::d.gir a ajuda . de· 
todos os brasileiros. ........ _._ _ 

- --· - ·- ·· ~- -

Não há nenhuma. dúvkia. que o pro-·· 
bÍema do aumento àa produção consti
tui uma preocupação uni versa!. 
. No Brasil, vemos dia a dia o pov~ · 

compenetrando-se de que todos d~vem 
cooperar para àjmiiluir a escassês de· 
gêneros alimentícios, quer economizan
do, quer ajUdando a prodUZir mais • 

. - Lendo uma. ~--;-Sincera -e franca, __ .. 
do ministro Bevin ao Exmo. Embaixa
dor britânico no Brasil, Sir Donald St. 
Clair Gainer, sentimo-nos no dever de 
ajudar a incentivar a produção para. 
miuora.r o sofrimento de outros povos e 
a fazer com que todos se compenetrem" 
da. gravidade da situação. Nãc. pode-
mos obrigar os povos a. economiZar ou 
cultivar gêneros alimenticios, diz o 
mi.ssivista, é preciso convencê-los dessa 
necessidade de modo que ajam. volllll-:
tà.riaanente. 

No Brasil, entretanto, ' ~ão precisa
mos apenas criar uma mentalidade que 
ajUde a produzir mais, sempre mais • 
o nosso povo bem compreenrle êsse· 
imperioso dever, porém, em. todos os. 
lá.bio5 aflor:am. essas interrogações: Co
mo produzir? ProdUZilldo, como tra:ns-. 
portar? 

. Diante destas perguntas devemos 
meditar e investigar as causas da de-· 
pressão econômica que nos atinge. 

Não sendo, embora, especialista no
assunto, nó meu Estado sempre convivi: 
com os setores da. produção, sentiildo
lhes as ·dificuldades e com êles sofren~ 
do· os êfeitos da falta de apreço dos. 
:Poderes públicos, durante as trevas da · 
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Ditadura, aós seus justos reclamos, às 
suas ·sugestões desinteressadas, a'OS 
seus· apelos angustiados. 

O desestímulo à produção foi rim 
-dos males implantados . em ·:Minas pelo 
govêrno sub-ditatorial, ao contrário do 
que dizem os relatórios enaltecedores 
ãe sua obra. .administrativa. 

A produção caiu, de um modo geral, 
a agrícola caiu assustadoramente. O 
rendimento por hectare desceu no 
cômputo, por falta de assistência fi
nanceira, por desestimUlo, por aUsên
cia de braços, motivada pelo ê.."'todo. 
Nunca a lavoura mineira for tão me
nospreZ31d.a pelos poderes públicos. Não 
foi só a cultura do café que/ diminuiu, 
mas também a do algodão;' do feijão, 
do arrôs e do milho, produtos tipi-

. camente min-eiros, que virain sua ·pro-
dução descer a curva estatistie:a. · 

O sr. José Bonifácio - En
quanto a produção cai, os impostos so
bem. V. Ex • .deve acentuar êsse fe-
nômeno. · · 

O S.."'t. MAGALHAES PINTO- Es
talada a guerra, a . Associação Comer
cial de Minas, prevendo os negras dias 
_que iamos atravessar, la·nçou uma. cam
panha tendente a aumentar a produ-
ção. ~e movimento . que se denomi
nou "batalha da produção", tinha um 
caráter objetivo e se destinava . a ar
recadar fundos entre os que a êle ade
rissem. pan custea1; a compra de má
quinas agrícolas, sementes, adubos etc. 
e distribui-los. gratuitamente ou pelo 
custo, aos agricultores, e ao mesmo 
tempo, ·incrementar e estimular, por 
meio de pr01paganda, a intensificação 
da cultura dos campos. J"á naquela. 
época era notória a penúria em. que 
vivíamos. Tcd.os os cereais decresce
:am a s~ produ~o. Não só o abando
no dos campos pelo êxodo dos traba
lhadores, mas, principalmente a defi
ciência dos transportes, motiva:ram essa 
situação. Tão logo teve notl<:ia dessa 
campanha memorável, em. cuja pri-· · 
meira reunião dos seus promoto~s se 
angariou para mais de duzentos mil 
cruzeiros - tão logo teve dela notícia 
o então govem.a.dor Vala.dares, mandou 
ill·t~eptar o movimento e, em pleno 
regime de ce~ura, não peri:nitiu mais 
que a imprensa. tocasse em tal assun-

to. Foi a.ssjm morta uma iniciativa pa
triótica e espontânea, que visava . ex
clusivamente, Iilinorar . a calamLda.de 
que ainda estamos atravessa.ndo. Per
seguido em sua terra o mineiro partiu 
com sua enxada e o saco às costas pa
ra servir a outras regiões do BrasiL 
Tivemos então o grande êxodo da 
população rural de· Minas! Mais de um 
milhão de mineiros emigraram. para 
outras regiões do país, provocando sen
sível desequilíbrio na produção. 

O Sr. Lopes Cançado - Permita
me V. Ex.a uma aparte. E' de dois 
milhões o número de mineiros que se 
retiraram do Estado durante o go
vêmo do Sr. B~nedito Valadares. 

O SR. MAGALHA.ES PINTO -
Houve emigração em massa, até .das 
proprias indústrias ,que deveriam ter 
sido atraídas. 
. O Sr. Rui Santos - O jogo deve ter 
:prosperado. 

O Sr. Juscel:no Kubitscheck -
V. Ex. conhece o p~no do parque in
dustrial elaborado pelo govêrno ào 
Estado, em dots meses? 

O · Sr. Ga.briel Passos - Nêsse par
que industrial não deve estar nem 
a Fábrica Nacional de Motores, nem 
a. Usina de Volta Redonda. 

O SR. MAGALHA.ES PINTO: -
Essa emigração em massa desfalcou 
profundamente :;.,. Estado, que viu sua 
~onomia. . ao ·. ·· desamparo, muitas 
de suas fontes de rendimento aba.ndo- -
nadas e outras· completamente 11qu1:. 
dadas. 

Muitas indústrias emigraram tam
bém. Ao invés de atrair capiiais re
produtivos, o govêrno a!ungenta.va-os. 
.Uma importantíssima indtistria saiu de 
Santos Dumont em virtude da extor
são fiscal e uma promissora fábrica de 
·motores elétricos, indústria original. 
saiu de Campo Belo para São Paulo, 
para onde também trans:teriu-se uma 
fábrica de tecidos de Além Paraíba, por 
êsse e· outros motivos. Citamos só
~ente ~s casos tipicos. mas pod~ 
riamos citar algumas dezenas de ou
tros maiores e menores. o fisco esta
dual, antes melhor orientado, sof.reu 
no govêmo do Sr. Valadares sucessi
vas modificações para pior. A fim de .. 
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aumentar ·a reeeita a todo o trallSe, 
sob·. o pretexto de melhorar as finan
ças públicas, o !isco atingiu às rala3 
da extorsão. Essa política fiscal, a~bso
lutamente contrá.ria. aos mais comesi
nhos preceitos da ciência das finan
ças veio contribUir para enfraquecer 
a economia do Estado. 

E' · verdadeiramente lastimável que 
um Estado, potencialmente rico como 
Minas efetivamente o é, precisasse 
lançar mão dos expedientes de qué se 
s-erViu para aumentar a arrecàdação. 
Os métodos foram os mais duroS e 
impiedosos. Uma esPécie de plano 
anual, à margem da receita orçada, 

. estabelecia a cifra exata a ser atingida, 
e o secretário das finanças convocava. 
para uma reunião seereta. todos os co
letores e agentes do fisco para dizer
lhes, abertamente, sem nenllum cons
trangimento: "Precisamos de di
nheiro". 

o Sr. Lino MacJuu!o - Essa. menta
lidade do Estado Novo não a,tingia 
al)enas a Minas Gerais. 

O Sr. Licurgo Leite: -Permita-me 
V. Ex.a wn aparte. Acabo de receber 
um telegrama dos lavradores de Gu:r 
xupé nos ségW.ntes têrmos: 

"Lav.r.adores revoltaaos cobran
ça impostos indevidos il,\terpreta
ção sofismática govêmo mineiro 
vendas café indus-trializado apelam 
V. Ex. li junto preclaro líder im
formarem. Presidente República 
tamanho absurdo. Lavoura. a.gom·
sante não suporta tantos encargos. 

·Atenciosas saudações Moisés Fa
ria.., 

O Sr. José Bonifácio- Como se vê, 
o .abuso não acabou; continúa.. 

O SR.. MAG.ALHA.ES PINTO 
Nos lançamentos procuravam sempre 
f~er inctàir as taxações mais pe
sadas e rendosas. lna.uguram.os um. 
novo regime em que o mérito dos 
exatores só é aprecia-do pelo vólume da 
arrecadação. o melhor funcionário é 
o que mais arrecada.". o resultado des
sa política. · foi. a estagnação, o desâni
mo, o decréscimo das fontes produto-. 
~- . 

Ma.l se inicia.va qualquer .atividade 
econômica acol'l'ia.m. · os a.gentes do 

fisco estadual, peritos nas interpreta
ções ma.Ui enorsi vas e I.ãnça. varo car~ 
gas i.nsupÓrtáveis à frágil econoiJlla dos 
negócios nascentes. Só assim podia. o 
Estado atingir à receita,· desejada, já.. 
que pelo aumer.to da. produção, êsss 
limite seria iLatingível. o fisco mi
neiro tornou-se particularmente odio
so e temível. 

O Sr. Olinto Fomeca - Pelo que· 
tenho ouvido, V. Ex.~~. apenas se preo
cupa. com generalidades, c_om jógo de· 
palavras. Seria. interessante, pa:-a. co
nhecimento da Assembléia, que V. 
Ex.a citasse os fatos, fizesse a análise
funda. 

O SR. MAGALHA.ES PINTO 
Estou estudando o Pa.I!Orama. Os fa
tos estão dentro da realldade-.- - ···· -"'-

0 Sr. José Bonifácio Para. o, 
Deputado 0linto Fonseca, a quéda da 
produção é generalidade. 

O Sr. Juscelino Kubistscheck 
A. produção em ·Minas baixou muito. 
Vou dar-lhe os dados. Em. 1930, d. ex
pérta.ção era de 600 milhões de cru
zeiros. · Em 1943, foi de 3 bilhões e 500· 
milh- --oes. - ----- .... _ .. ___ . __ 

·O Sr. José Bonifácio - Periiáo·. --a~ 
diferença é conseqüência da desvalo
rização. 

O Sr.· Juscelino Kubistscheck -
Consultando as estatís.ticas, V. Ex.& 
encontrará o prêço de Cr 3,5<l para 
uma galinhà quando . na realidade va~ 
le 15 e 20 cruzeiros. Mesmo· tendo ~m. 
vista essa desvalorização, a produçã.o
passcu de 600 milhões de cruzeiros pa.
ra 3 bilhões e 500 milpões de cruzei- · 
ros. 

O SR.. MAGALHA.ES PINTO 
o problema era arranjar dinhe!.ro. 
O meio pouco importava. As ma
jorações de impostos em Minas ultra
pa.ssaram as de todos· os Estados dO·· 
Erasil. Política esdrúxula, que repete_ 
na sua. insensatez, ·o apólogo da. gaJ1... 
nha de ovos de ouro. 

Só por intermédio de uma revisão-
sensata, poder-se-á. reerguer nossa eco
nomia.; fundamentalmente abalada.. :E:'. 
impressionante compa.ra:rm.~s as· ci
fras da produção e exportação, nêsse·· 
periodo, com o montante da arreca
dação. Enquanto desce a curva da· .. 
produção, desestimUlada, entravada. . 
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desamparada, sobe, incessantemente, 
a da a..-rrecadação de impostos. ~se 
foi· o· benéfico plano de reerguimento 
das finanças tão apregoado pelo Sr. 
Valadares: Escorchar o povo, arrazar 
a prodü.ção, matando todo o :incentivo 
dos que trabalham. , 

Estando o sr. Valadares no poder 
num dos períodos mais propicias à 
eclosão de uma etapa de grande pros
peridade p~ra o Estado .de Minas, o 
que êle fêz com o seu descaso pelo )Jem 
público, foi enfraquecer economica
mente . o Estado, estancando suas fon
tes vitais de produção, perseguin~o os 
que desejavam contribuir efetivame:n
te para o erãrio, montando indu,stnas 
ou iniciando várias atividades rendo
sas. 

o Sr. Lopes Cançado - Há poucos 
dias, em Belo Horizonte, o Interventor 
Joãc Beraldo convocou· a imprensa ~ 

anunciou um .plano de serviços. Afir
mou então S. E.x.a que a polltica fi
nanceira segura. do Governador Be
llledito Valadares possibilitava a reall
zação dêsse plano de obras. E, logo a 
seguir, acrescentou: "-Mas, para a efe
tivação de ta:s serviços conto, pl'in;l.eL 
ro, com o crêdito do Estado; segundo. 
com os restos de um empréstimo de 
Cr$ soo:ooo.009,00''. Quer dizer: o 
Intel'Vlantor conta com dinheiro qu.e 
vai tomar emprestado e com o resto 
do dinheiro • que o Sr. Valadares t.a.m
bém tomara emprestado. 

O Sr. Juscelino Kubitschek- Quan
do o Sr. Benedito . Valadares enLt·ou 
pa.ra o Govêrno de Minas - Vossa Ex
celêncis. bem o sabe, porque foi um 
dos brilhantes deputados na Assem
bléia Legislativa - S. Ex.a encont-ou 
"def!cit" e, ao deixar o Govêco ha~ia 
"superavit". O dinheiro foi tomado 
pa.:a um plano especial, e V. Ex.3 sabe 
que destino teve êsse dinheiro. . 

O Sr.. Rui Santos - .Houve uma 
reunião, no periodo da ditadura, de 
Secretários de Fazenda, quando se as
sentou que haVia de ser computado 
como receita dos Estados d.inbeiro em
prestado. Daf, talvez, o "superavit'· a 
que V. Ex. a se refere. 

O Sr. Olinto Fonseca - O nobre 
. orador pregou, in!cialmente, em seu 
trabalho, a abolição da .fisc9.lização, 

quase pr.egando a sonegação de impos-
tos. · 

O SR. MAG.ALRAES PINTO - No, 
entendE-r de V. Ex."~. Eu não disse isso. 

o Sr. Olinto Fonseca - De ~.n:.tro 
lado, V. Ex.a, focalizando a situaçd.o 
econômica do Estado e apelando p~ra 
providências que determinem o fo
mento da riqueza, esquece·se de que 
em Minas, durante o período de gc_ 
vêmo do Sr. Benedito Valadares, se· 
construiram várias centra:s .elétnca.s._ 

o Sr. Lopes Car..çado - E muitos 
cassinos. 

O Sr. Olinto Fonseca- ••. com po
tencial superior a 30. 000 HP. Foi sen
s!v.el a propulsão verificada em nossa.. 
economia. 

O SR.. MAGALHÃES PINTO -
Acredito que V. Ex.n virá, oportuna
mente, a esta tribuna, a fim .ie ae
fender o Govêrno do Sr. Be!).edito-
Valadares. 

O seu tão gabado sistema ó.e reer
guimtento das f!nanças foi todo basea
do sôbre falsos fundamentos. Na ãn
cia de arrecadar cada vez mats não· 
viu as misérias que ia semeando para 
o futuro. . 

Sobrecarregar o contribuinte. gran
de ou pequeno, e apresentar' C'ela.tórios. 
com cifras avultadas, gastando-as, em· 
seguida, em obras suntuárias, eis a 
desatinada política financeira do go
vêmo de Minas. Enquanto <>S relatórios 
erguiam louvores a sua admi!llstração
e apresrntavam os "deficits'~ como 
conseqüências de encargos dos govêr
nos anteriores, €D...'ICOValhando a:;.ilin a 
reputação de todos os seus antecesso-. 
res, o Estado ja mergulhando na n:rus 
triste e desoladora das crises. que é 
a do desalento, filha do desampa:-o, 
do abandono pelo podter das fontes de 
produção. Claro que a arrecadação do 
Estado, mesmo com a emigração de
braços e de indústrias, teria de ele
var-se, como decorrência do fenôme
no da inflação que alteia os algarismos 
pelo volume do papel moeda. 

Não só a inflação, porém, ::ontr!bulu. 
para o auznento da arrecadação. 

O Sr. Lopes Cançado - Durante 
ês.se tempo só uma indústria. prosperou 
em Minas - a do jogo ·I 
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J o Sr. José Bcm.ifãcio- A indústria 
-·dos cassinoo e a do baralho. 
· O Sr. Olinto Fonseca- V. Ex.a. re
presentante do-porvo mineiro se esque- -
. ce d~ que a. maior siderurgia em fun
,ciona.mento, no l3rasll, se acha 1~-ta
J.oo.a. em território mineiro: é a Belgo-
. Mineíti.. : í 

O SR. MAGAL:EfAES PINTO 
~Que é iniciati-va particular. 

o Sr. José Bonifácio- O único a.u
·xfllo que o Governador Valadares 
"Prestou à. Belgc-Mineira. foi colcear, 
~na diretoria. da. mesma. um g-enro seu. 

O. SR. MAGALRAES PD&''TO 
,..Ainda. mais infiuiram a, revisão draco
·lJian.a. de todos os impostos, de ano 
pa.ra ano, a transferência do impô~!'> 

··de vendas e consignações, da Umao 
·para. os Estados e ~ própria. r .eoeita. in
dustrial considerà.velmente a-umentada. 

"l>ela.s re'ndas da. Rêde Mineil"a de Via
ção, que penna·nentemente vem ma.jo
.:randc 'fretes e passagens desde o seu 

. ...arrendamento ao Estado. 
O Sr. Lopes Ca:nçado - O nobre 

··OTa.'dor foi apart-ea-do, neste instante 
pelo brilbaont-e Representante Sr. Olin
-to Fonseca, que aCll'ID.au. que a indús
tria da. siderurgia, progrediu em Minas 

· durante a g-estão do Sr. Benedito Vs
-ladares . O a.pa:rtea.nte se esquece. po• 
rém., que, ao tempo em que a ditadu-

-ra tratou de remover de Minas a. -gran
de siderurgia, que era a única. espe
"l'ança. do nosso Estado, ~ engenheir-os 
. mineiros se reumra.m e apresenta-ra.m 
-um ·Pa~er *nieo ao Governa-do!'. pe
. dind.'\) s. intervenção de S. Ex.a junto' 
--ao Go~o Federal. Alegaram até 
·raZões de ordem estratégica para- que 
a. si<ieru:rgia. permanecesse em Minas. 

--o Sr. Valadares cruzou- os braços, 
:i.bandonando c Estado. 

O S'l'. J'U.Scelt.no Kubitschek - O Se
-nhor Governador Ben~to Valadares, 
•em inúmeros relatórios e entrevistas 
com o 51'. Presidente da República. soe 

'ba'teu pela. insta.laçã.o, em Mina-s, da 
·-siderurgia Nacional. . 

O Sr. Lopes Cança.do- Nesse caso 
"<ievia ter publica-do êsses documentos 
· e uoo o !êz. Na veroade, s. Ex.• se 
-acumpliciou com· a ditadura.. Os fa. tos 
,aponta.:dos por V. Ex.• não vieram.,·à 
nuz da publicidade. 

O Sr,. Juscelino Ku.bitSclte'k - Opor~ 
tunamente vir~o. 

O . SR. MAGALRAES PINTO -
Tais são .as fin&nça.s do longo go
vêrno do Sr. Valada-res, que aumentou 
impostos · de 1934 a.té 1945, numa. pro
porção de mais de 400% . 

O Sr. Jurandir Pires - A indústrta. 
s:i-derurgi'C& foi insta.lax:Ia. em · Barra 
Mansa, em 'Virtude das taxas asfixian .. 
tes cobradas pelo govê:-no de Minas; 

O Sr. iusceZino K11bitschek • V. Ex.• 
está. enganado; essa. balela. de impostos 
pesa-dos, em. Minas. .será desm-entida. 
aqui, bastando que se traga um qua
dro compa·rativc dos impostos cobra
dos nos demais Estados. 

O SR. MAGALHAES PINTO 
E só numa construção suntuá.ria inver
teu o dôbro dos . d~tados "SU~a'Dits 
de 1942 e 1944, que poderiam ter s1oo-
aplicados com a instrução, a. saú-de pú
blica., o lllelhoramento .dos tra.nspo-r
tes, etc. _ 

O mal-estar generalizado pela per
manência.. do Sr. Va.la'<lares no poder. 
só era atenuado em MiDa.s pela sua. 
ausência permanente no Estado. Mas 
ning.uém se· iludà: M'iE§ não pode ês
quece:r os desatinos prat1C'ããÕS- contra
seu p~esso e sua civilização~ Agora. 
mesmo, em discurso. instalando um 
congresso de larvradores, o I>róPr1o in-

. terventor federal em Minas ·acaba. de · 
proclamar. ··alto e bom ~om, a · si
tuação de vet'da.deb:a penúria. em que 
encontrou o interior do Estado, ns.s 
recentes visitas feitas a. alguns pontos . 
o testemunho do lntervent<>r é . real
mente precioso. :EI-ome.m de . partido, 
como gosta. sem:p'l'e de "frisar. nãl.> se 
poude e.ximir de respcmsabill2:ar o pre
sidente . ãe sua agl'el::Piaçáo partidá
ria, n-o cargo que OOUI>OU, de gover
li:ador do Estado. pela. situaÇão penosa 
em que atualmente nos encOntramos , 
em Minas. · 

N...a.s, o desassombro do Sr. Berald.o 
timou pouco • . Deoorndos alguns di'8S 
e depois de uma con!ferêncta, com o 
Sr. Valadares, que tudo indica lhe · 
teria -a.oell'Sido com .-o· futuro govêmo 

· constitucional, sua Ex... convocou -os 
jornalistas e entoou· mn b1no de glór.fa 
~ política. econômica. e fiDaucelra. do 
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govêrno de seu antecessor, graças a 
· -cujo regime de econonúa poderia 
anunciar um largo programa de go· 
vêmo. 

Sua Ex.a retratou-se, aproveitan~o
se, entretanto, do ensejQ para. fazer 
uma verdadeira plataforma de candl-

·<iato. A esta hoi"a, porém, o Sr. Be .. 
ra3:do já deverão estat apresentando 
'{)S primeiro sintomas de perplexidade, 
pois, segundo ,notícia a imprensa, o 
~r. V.ala.dares, sob a pressão dos . no
vos . acontecimentos, acaba de ·enviar 
'UlXl emissá'rio a Assunçá(), -p~ra <l:fe't'~ 
-cer o. mesmo posto ao Sr. :N'egrão . de 
:Lima.. I . 

.Essa luta do Sr. Vala-dares pela. 
-sua qu.as1 1mpossi'vel sobreVivência. po
lit1ca não nos interessa no lllOmen~. 
Estamos com o nosso pensamento vol
:tado para a angustiada situação do· 
pOVo mineiro. sujeito ao .mesmo clima. 
políti1::0 e administrativo que Iá dei.XoJ.L 
-o mais fun~ de seus g<YVêrnos. 

Remontemos às origens de :tiguns 
J)rob1ema.s que cada dia. se'· agravam 
lllais. 

Durante o govêrno do Sr. Vala daTeS 
não se lutOu sõm.ente contra a. ineúria 
governamental nos setôres prôprf.a ... 
lnente burocráti-cos. Ond-e a infiuên
'Cia. do govêrno dem aparecer. af Via
·lllos o desinte:rêsse, o a-bandono CO.IXl-
Pleto~ 

O Sr. GabrieZ Passos - ViVia no 
l:tio de Js.neil'o e nos cassinos. 

Generalizou-se a. falta. de tratlSllo't'-
tes. Fenômeno em parte decorrente 

--da gu~ em Mjnas n6s o soi:remos 
<:om mais acentuada inte.Dsidade · em 
'Virtude da falta de aparelhamento 
·<las terrovi?.S, do envelhecimento e 
desgaste do m&ter.ial. · 

O Sr. O tinto Fonseca - O orá dor 
não desconhece a dificuldade em que 
-se encontrava o govêrno de ·1\!in.as 
·como o de todos os Estados do B-rasil 
]la.l'a aquisição de material ferroViá
:rio. Somente os Estados Unidos 
poderiam fomeceê-lo ao Brasil e, em 
gu-erra, aquela. nação amiga não :Po
dia, de forma. alguma., durante cinco 
anos, fazê-lo. Dai o desgaste a que 
V. EL • se refere. · .. . . 

O SR. MAGALHAES .PINTO - Os 
·.apregoados melhoramentos da. Bêcie 

Mirieira de Viação ficaram somente 
nos grossos in-folias dos relatórios lu· 
xuosamente impressos. As zonas onde 
ela serve· continuam sofrendo a !a1t.a de 
es-coamento dos seus produtos. A ca
rência de vagões, de locomotivas. de 
carros de :passageiros é notória. Os 
cereais apodrecem nas estações, como 
foi o caso clam.oroso de Co-:>.qUista, 
onde há dois anos · prã.ticamente per- · 
deu-se uma colheita, õ.e arroz !JOr falta 
de transportes. 

O Sr. Gt;Lbrie.Z Passos - · Vossa. 
Ex. a deve se lembrar de que o go
vêmo do Sr. Valadares conseguiu do 
govêrno federal cento e tantos mi
lhões de cruzeiros de adiantamento 
para · aparelhar a Rêde Mineira de 
Vl.8.ção e não aparelhou essa ferrovia, 
que está caindo aos pedaços. Do mes
mo modo não remunerou conveniente .. 
mente seus tuncionários e, agom, fala. 
em falta de transporte. O dinheiro 
foi para o ·cassino de Araxá. 

O SR. MAGALRAES PINTO 
Durante a. guerra, a capital -de ·:Mi
nas sofreu as maiores privações. En..: 
qu~nto o a.rioz al)Otheci.a em · con
quista.~ Belo Horizonte niendigava o 
produto, ou só podia aqUir1-lo, como 
adQuiriu por _muito temPo o AÇlloa.r: 
no câmbio negro. O govêrno do Es
tado CI1lZa.va os braços. como se o pro
blema não fõsse doméstico e se pas
sasse fora. de suas fronteiras. De nada 
valiam os memoriais enviados, as re
damações diretas, a eVidência., em 
suma, da. dura. realidade. A túdo vi
via indiferente o Sr. Benedito VaJa
daT..es, enquantc ·pôde, alheio aos pro
blemas do Estado, ausente dêle, e se 
'indignando contra a.quêles que, por 
espírito · público e ccn.ciêi!.CiS. d.a.S ne
cessidades, procuravem ajuda? o povo· 
a solucionar os caso~ afeto~ ~o seu 
govêrno. 

O Sr. Leri Santos - O govêmador 
Va.ls.da.Tes sempre permaneceu alheio 
aos interêsses do Estado. V'i,'ia. no 
Rio de Janeiro e .era um turista em 
Minas Gerais. · 

o Sr. Olinto da Fomeca 
·o nobre orador, que se enco.ntra ligado 
às classes produtoras e econOinicas de 
Minas, pa.reCe, peJ.o .seu .dfsCurso, des-



.-:. -~;. ·-.. ~. --~ -~ ~ ._ . . . . ·. ;.-·,. .. · .. -::-::._· ... - ·' .... . .._· .. :- .·.; . 
. .. . · . 

., · . . ··- · 446-

eonhec.er as grandes e monumentais 
. obras que a. Central do Brasil vem rea
lizando na. Ma.n:tiqueits., pelas quais 
se bateu o Sr. Valadares. a. ítm de 
que, melhoradas ·as ·condições téCnicas, 
tivesse Mflla.s as suas di!iculda.des de 
transportes resolvidas. 

o ·sR. MA.GALHAES PINTO- As 
classes produtoras, em Minas, pa.ga.
va.m no câmbio negro preferência 
para. consegu:ix transporte nos vagões 
da Central. · 

O Sr. OZinto Fonseca - Vossa 
Ex. a acusa, então, as classes produto
ras de Minas \'lo fato de apoiarem o 
sistema criminoso do mercado ne
gro? 

O SR. MAG.ALRAES. PINTO -
Uma casa. como a. Associação Comer. 
cial d.e Minas, onde os problemas da 
economia mineira. sexnpl'e. f .oram de
batidos num clima. de elevado patrio
tismo, foi duramente hostilizada pelo 
seu govêrno. Simplesmente porque 
sua diretoria. ousou divergir da orien
taçã.o econômica oficial, vá.rias vêzea 
teve que repelir a. intronüssão indébita 
do ex-governador. que tudo queria 

. submeter à sua própria vontade. 
As sugestões propostas e e. cola.bo

ração que as classes produtoras ~n
ta.va..m em1)resta.r ao seu govêrn~J em 
vi:rtude . mesmo da natureza de sua 
tU.nçio pública, reconheci& ex:1 lei, 
tora.m não ·só desdelÜl3.da.S, mas cGn.
trarla..das, eom grave prejufzo para. o 
bem estar da eoleti:vidade mineira. Os 
eaprlcbos personalistas do. S:r. Vala
dares J)Odiain mUito mais de que o 
fnte.rêsse público em~ jôgo. A grave 
questão do .a.~car. produto que selll-

. pre }A'oà.uzimos psra o consumo inter
no. com pequena. sobra. para exporta
ção, não mereceu do Sr. Valadares 
~ só . providência. 

Os intereSsados. reiteradas v~s 
chama.ram em vão a· sua. atenção para 
o caso. Enquanto São Paulo lutava. 
contra a politica. errônea do 'Instltuto 
do Açácar e do .Alcool e conseguia, pro
duzir para_ o seu abs.stec.imento in· 
·terno. Minas se debatia na mats ne .. 
gra penúria, assistindo ao fechamento 
truculento de seus pequenos engenhos 
e vendo o cAmbio· negro illstalado nas 

repartições públicas. Alguns prefeitos 
contribuiram para.· a manutenção da
quêle estado de coisas, porgue aufe
rlam resultados escusos das tiegoeia.
ta.s, acobertados pelo ma.:nto protetor 
do poder, que não lhes toma:va as 
contas. porque também nunca. pr_es;.. 
tou as suas. Prefeitos houve que se
enriqueceram no periodo d& guerra~ 
abtmando em proveito próprio da. dis
trlbuiçA.o do sa.l, do querosene e ·do 
açúcar. Dlffcll será, pa.rà. o ex-go
vernador de Minas, provar que estava 
alheio no que se passava nas Prefei
turas em face do racionamento, não 
só dêssetJ gêneros de-'"'prim.eira..._neces- . 
sidade, mc.s também quanto· à gaso
lina. o descontentamento era. geral. 
Quelxn.s procedentes de tôda.s· as par
tes do Estado recebeu o Sr. Benedit().. 

· Vo.ladlU'ea, .som a. elas dar .a menor 
atcnç,o. 

EstA clo.ro que, em doze anos, não 
se eata.ncou de todo o progresso do 
noaso E1ltiLdo. · Apesar--dO-govêmo~-Mi~--
nas cresceu como ·crescem a.s plantas 
atlvestres, em r8.zão da selva poderosa.. 

O Sr. Lm Santos - Tivemos ·.a. im
preulo de que o próprio govêrno fa
Yorecla o cAmbio negro. 

O SR. MA.GALliAES PINTO. ~ 
Quanto à Central do Bra.sU, !~o'lia 
vttD.l J)o.ra. a. economia mlneira, o Se
nhor Bcn.edito Va.lada.res não se jul
gou obrigado a convocar s. atenção da
quele. autarqula para , melhorar um 
pouco o trifes;o. Resultado: M1rias U-.. 
cou eaquccldQ. naquela. repartição. T!
'WlmOI gra.n<lo d~1Cibeia de trens. de 
ca.rp, e :. do passageiros. A produção 
reaacnt1u-so c1c tal modo que a Cen
tru.l roolllmn. ~ora o que · transpor
tar, dopots do ha.ver contribuído com 
os aeus fretes el~vadfssimos. para. o 
;:ande d~r6ac1mo ela produção na 
zona. em qu~ aerve. 

Minas ficou ao desamparo em nia
t6rla de tr~naporte. como em tudo o. 
mAta. Como desejava o Sr. Eened.ito- · 
VBlrldiU'etl tra.natormar Belo BoriZonte
num centro tndustrlal, sem cuidar a:n
tea do eaooamento dos produtos· das 
flbl"1cu? Enquanto gastava .· mDha.res 
dft cant.ol de réls na. loca.Uzaçã.o de
uma cldado industrial, afugentava 8.$ 
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'indústrias pela taxação exorbitante e 
pa.Ja. !alta de estimulo aos produtores. 
· Minas desenvolveu-se penosamente, 

apesar de subemtida a um govêrno 
.que não incentivou nenhum empreen
. -diinento reprodutivo, que drenou do 
-vasto interior. completamente aban
.donado, sem saúde e sem instrução, 
.sem estradas e sem transportes, uma 
respeitável soma que inverteu em obras 
wntuá.rias. Jamais pensou, o então 
governador, a. não ser na undéCima. 
hora, em criar hospitais e escolas, a 
fim de captar a atenção dos eleito
l'es e tentar ·desonerar-se, a. golpes 
-<ie benevolência estrepitosa, de um pas
~ivo de absoluto descaso pelo sofri
mento do povo e pelos mais comesi-
llhos deveres de govêrno. . · 

O Sr. Olinto Fonseca- V. Ex.a no 
fim de seu discurso se contradiz, o 
.que, para nós7 é um profundo con
forto. 

O SR. MAG.A.LHAES PINTO - A 
.:rotina estava instalada nos departa
mentos· ·de administração, somente 
.quebrada pelo terror da presenç3. do 
.Sr. Benedito Valadares, temido até 
pelos seus colaboradores mais pró
Jdmos e amigos chegados ao seu convi-
~o. De vez em quando, funcionava a 
propaganda espalhafatosa entoando 
loas a qualquer -ato seu. O mais. era 
a xnodor.rice, enquanto o ~do todo 
bradava. em vão, batendo às portas sem
pre trancadas do Palácio da Liberdade. 

. Nas vésperas do ~leito, elas se abriram e 
·:as munificências oficiais começaram a 

jorrar. Primeiro, foi .a Convenção de 
Uaio, trazendo à capital, às expeDSas 
-dos cofres pü.bllcos, as comissões mu
nicipais, compostas, no minimo. de 
:einco pessoas de cada município mi
neiro. Perto de duas m1l pessoas, dos 
'trezentos e dezesseis municpios~ vie
l"al!l a Belo Horizonte e se hospeda
ram por mais de cinco dias. correndo 
.as despesas por conta. do Estado. 

o Sr. Juscelino ~ubttscheck- Per
mita- v. Ex. • um aparte. <Assenti
mento do orador) se V. Ex.a. quiser 

· ir à sede do P.S.D. em Belo Hori
:.ZOnte; encontrará as contas não pa
gas dessas hospedagens. 

o Sr. O!into Fonseca - ~ lamentá ... 
-vei que o orador :faça acusações que 
2ião possa provar. o orador prega o 

·descrédito de Wnas · ~om· ·mero ob..;. 
jetivo partidário. O nome de Minas 
há. de sobreviver ·a esta. campanha.. 

O SR. MAGALHAEs PINTO - . 
Vou provar oportunamente. · 

As promessas resultantes do;3 con
chavos, começaram a chover. Grupos 
escolares e centros de saúde eram pro
metklos e decretados tôdos os dias O 
Minas Gerais, órgão dos pOderes pú
blicos. tomou-se .o. es~elho da incúria. 
de um. govêmo que, por mais de um 
decênio, havia abandonado os proble~ 
mas da administração, tal era a cóp~ 
de atos estampados tôdos os dias. Os 
dillh.eiros públicos, arrecadados duran
te o perfodo de inércia do govêrno, 
foram então malversados em doações 
a. particulares, como troca da. · adesão 
ao partido oficial. . 

Eis ai o retrato fiel, a largos traços, 
de alguns setores da. admjnistração 
do Estado de Minas nos últimos doze 
anos. Muitos dos fatos deixamos de 
argüir desta tribuna, mas estão êles 
devidamente documentados e bem vi
vos na. memória do povo mineiro. 

Economicamente, unidade nenhuma 
da federação sofreu mais do que Mi
nas durante a ditadura. O seu antigo 
governador, um dos diretos responsá
veis pela supressão da carta de 34, co
brou-se mUito bem pela sua defecção 
das hostes que sustentavam um dos 
candidatos à sucessão . presidencial. · 
Consumado o golpe de estado, fechava
se no Palâcio cla Liberdade, quando 
ia a Beló Horizonte, e, durante mais 
de dois têrços do tempo que durou 
a ditadura, permaneceu fora das frora
teiras do Esta. do. 

Esta é a dura realidade mineira, se
nhores constituintes! Os relatórios 
oficiais feitos para fins políticos, os 
gráficos que ornam as ·paredes da 
"Feira de Axnostras -de Belo Horizonte•• 
e as alocuções radiofônicas apregoan
do a nossa abastança, são o reverso 
da situação real de M!nas, onde dia. 
a. dia. as dificuldades se amontoam 
e enchem d.e apreensões nosso povo 
paciente e ordeiro. __ · 

o povo mineiro deseja produzir. 
dar a . sua cooperação nesta fase · di
!icil que o Brasil enfrenta. E, como 
em 43 foi dito, no nosso Manifesto. 
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:Mfuas. riãO · séria fiel' a · · s1 mesma· se· e apreSentaram um quadro . de fato 
abandonasse sua. m.Stinttva i.D.clina.Çáo imnr~i.onante do problema do tra.ns- · 
para sentir e realizar os interêsses iun- . porte . no Brasil, transporte cuja. pre- . · 
damentais de · tôda a Nação. Mas, cariedad.e a. ting-e toda economia nacia
diante dos entraves que lhe conti- nal. ca~ aas dti.iculdades r.m que se 
nua.IIl a ser criados, pelos mesmos deba~ nosso PO\'O. 
homens que a denegriram durante as o Deputado Mota Neto demonstrou 
trevas da ditadura, o povo de ~as Q.l4e o encarecimento do custo da vida,. 
sente que os dias de paz ainda não - ao eontrârio do qu~ têm afirmado 
desceram- sôbre as suas montanha-S, alguns representantes nesta Casa~ -
seus campos, suas cidades, suas po- encontra no aumento considerável dos. 
voaçóes e sôbre os seus lareS austeros. iretes a raz&o ou uma das razões da 
Enganam-se, porém, os que supõem terr!vel carestia em que .nos debate-
ser possível fazer as águas remontarem mo:s. E isto tem rr.uita ilnportância~ . . 
sôbre o próprio curso. Dia chegará porque não são poucos os que advogam 
em que unidos e coêsos, sem medir a 1a1sa tése de que é o aumento de
sacrifícios e s~ quebra de vinculo salâ.rlos a · causa de encarecimento da. 
de solidariedade nacional, os mineiros Vla.a. 
do presente . se mostrarão dignos dos o Sr. Darto Cc.róUtso - o ~tumento 
do passado. 1789, 1822, 1842, 1889, de salã.rio é r.onseq.üência do encare-
1930, 1943 e 1945, s§.o marcos de uma cims%1to da vida. · 
estrada que se projeta para o futUro. 

Nada, ninguém· é capaz de deter a 
roda do destino. O mineiro emprobeci
do e humilhado medita sôbre as suas 
ruinas, sôbre o tripúdio às suas velhas 
e nobres tradições, sôbre .a hostilidade 
de que é alvo, sôbre as suas lavouras 
desertas, sôbre a sua economia. esfa
celada.. Modesto e tolerante. argumen
ta primeii-o. Levanta d~pois a voz e 
protesta. Clama, a seguir por uma 
reparação e . por fim, quando tôdas as . 
esperanças se desvanecerem, somente 
lhe restará recorrer às suas próprias_ 
reservas de energia e de brayura e · 
à inspiração dos seus maiores. para 
que novos e grandes acontecimentos 
venham, ainda . uma vez, marcar o 
destino histórico de Minas, na. luta 
pela liberdade e pela democracia.. · 
(Muito bem; muito bem. Palmt1.3. O 
orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Sr-. João Amazonas. 

O SR. JOAO .A:MAZONAS (•) -
Senhor Presidente, srs. constttu1ntes, 
indiscutivelmente é de grande impor
tância o debate sôhre o requerimento 
n.0 60. que trata do oroblema do trans
porte. 

Desta tnbuna., os llustres. Deputados 
Mota. Neto e Agostinho Monteiro dis
correram longamente sôbre o :1SSUllto 

··.--
Não !ol revisto pelo orador. 

O SR.. JO.AG-.Alt.tAZONAS - Exa
tamente. Se a v1da aumeiita- de-custo-- -
mcu.scutivelmente os salários têm de 
aumentar e só devemos lllmentar, que 

· aumentem tão lentamente em relaçãe> 
z.o ra.pido crescimento dos preçOs. · 
D~nonstrou ainda o Deputado Mota 

Neto que também os senhorE-s indus
trials tê%:1 concorrido para êsse aum~.:n
to do custo da vida e provou desta tri
burus. que um sa<'o de algoda.o, - ma-
téria pnma _que rião sofreu aumento 
- teve seu custo elevado de oitenta 
cenuvc::s para. quatro r.ruzetros e vinte 
centa.vos, ev1denciJm.dn, assim. que os · 
lucros extraordinários são em grande 
parte deconentes da falta de medidas 
eficientes po:r parte do govêrno no sen
tido de coibir a ganância e a explora-· 
ção desenfreada.. · 

Srs. Representantes. quando :!ala
mo..c; nas· tránspo:::tes devemo-nos refe
rir sem rlúvida às rmprêsa.s estr:l.ngei
ras, a.s quais, explorando apenas um 
têrço da rêde ferro\'iária brasileira • Ot 

tazem entretanto nos pontos fúnda
~enta18 da. nossa econnm.ta. emprêsas 
CUjos lucros fahulosos . não podem. se-

. quer, -ser considerndos 6ld;raordinários~ 
porque terfamos de 1r ao superlativo
para qualificA-I~. 

E o que é de Slll'preender, srs. Cons
tttuintes: a lei baixada pelo govêrno,. 
de restrição aos lucros extraordinários, 
não attng~, d!;"eta ou indiretamente,. 



-·C1ualqúer desSaS · emprêsas que sugam 
c: trabalho honesto do povo. 

A · sit'Jação de crise, que se agrava 
<:ada vez mai~. e a inflação. fantasma 
para todos os brasileiros, precisa 
~ncontrar. por parte do govêrno. a 
toais enérgica e sadia reação~ se nãD 
qulsermos desembocar num cáos de 
conse-qüências imprevistas. 

Essa ~ ~tua.ção que faz com que o 
ga.elo gordo em Goiâs não possa chega,.. 
8.'1S mercados consumidores, que a pro
d.u~o de trigo, como há pouco referiu 
o Sr. Glicerio Alves, :fique prêsa nos 
-pampas, enquanto o povo de S. Paulo. 
algumas centenas de quilômetros cll.:::;
tantes, não encontra pão para alimen- · 
tar seus filhoS~. 

o Sr. campos Vergal - Dou teste-
. munho; visto que tenho recebido de 
São Paulo · inúmeras cartas, tôdas rea
firman-do que não há pão naquela ci
dade e para conseguir o pouco exis
tente é necessário que as mães de fa
mllia e crianças se coloquem em fi
las. diante das padarias, desde às 3 
horas da manhã.- E' espetáculo dolo
roso e deprimente e que atesta a im
previdência._ dos poderes constituídos. 

O SR. JOAO AMAZONAS- Vossa' 
Excelência tem tõds. razão na afir
mativa que faz. Essas filas em que 
os pais tem de colocar os filhos, até 
os de tenra. idade, são bem o atestado 
eloqüente e advertência gritante ao 
govêrno para que tome as medidas 
necessárias e urgentes~ a fim de solu
cionar o problema. 

Senhores, diante dêsse quaõro, a 
luta pelo aumento de Sa.lários é ·ine
Vitável. 

Nez:.hum representante do povo será 
capaz de afirmar que; com algumas 
centenas de cruzeiros a mais, um chefe 
de familia possa sustentar a prole. Já 
não nos referimos àquelas comodida
des· indispensáveis à vida, pois até os 
remédios, para atender as enfermi
dades que atacam o trabalhador, são 
hoje inacces:fveis. · 
_ O Sr. Aãelmar R.oc'luL - De t6das 
as cla.sses. 

O SR. JOAO AMAZONAS -· E de 
tôdas as classes, tem V. Ex. a razão, 
sobretudo das operá.l'ias, para quem os 

- medicamentos são objeto de· luxo. Co-

. -. 
nheço centenas de trabalh.a.dores, do
entes há meses. e ainda em atividade. 
sem possibilidade, entretanto, de com
prar, já não digo a penicilina, mas 
simples xaropes de 10 e 12 cruzeiros. 

O Sr. . Adelmar Rocha - O qui.:. 
I'l.ino, por exemplo, remédio indispens
sável, é hoje dos mais caros. Uma 
cápsula de 25 e 30 centigramas custa. 
no Norte 3 cruzeiros. 

O SR. JOAO AMAZONAS - En
quanto isso, o impaludismo dizim.'a a · 

_ população do nordeste do Brasil. 
Senhores, aproveito a oportunidade, 

quando se apresenta êsse panorama 
econômico de nossa terra, para cha
mar a atençãc dos Srs. Constituintes 
que não há de ser empregando violên
cia e usando medidas arbitrárias con
tra o povo, que se bá de conseguir 
sair dessa düiculdade, dêsse abismo 
cada dia mais profundo. Aproveito, 
como dizia, a oportunidade para pro
testar contra as violências policiais 
que se repetem~ que a. umentani todos 
o~ dias e que se dili.gem não contra 
os exPloradores do povo, mas contra 
o proletariado, contra as suas organi
zações sindicais, pratica.ndo~se, assim, 
uma afronta à Assembléia Constituin
te. Na verdade, Senhores, se um Sin .. 
dicato de ·trabalhadores ê invadido 
~ela polícia, estamos em marcha para 
que seja também invadido pela poli
cia o Parlamento Nacional. 

Não queremos fazer demagogia, se~ 
nãl> apresentar fatos concretos e ape
lar para. o bom senso e patriotismo dos 
ilustres representantes, no sentido de 
todos nós, a um s6 tempo, exigirmos 
do poder público, das autoridades cons
tituidas, medida. necessária. -para impe.:. · 
dir que se -continue a preparar o clima. 
terrfvel de guerra civil. 

Como já dizia nesta Casa o ilustre 
Senador Dario Cardoso, em um dos 

· seus últimos ·discursos, o povo brasi· 
leiro, amante do trabalho, ordeiro .e 
patriota, está com sua capacidade de 
sofrimento quase esgotada. A.ffrma.va 
S. Ex. a, . então, que tudo tem seu li
mite e fà:la.va no dia em que o povo 
se _desesperar e tivermos de r.esolver, 
tal"Ç"ez violentamente, os nossos gra.n .. 
des problemas. 

Registro esta. advertência. do Sr. Da~ 
rio Cardoso, elemento do Partido So-
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'·~,. ·clàl Democ:Í-ático, ·que· o taz, certa
. · mente convencido, como eu e todos nóS, 
- .. · das dificuldades que se apresentam ao 

nOsso povo. no momento. 
·.O · Sr. Dt:triJo Cardoso - . Quando se 

trata. .. de medidas tendentes a. melho
rar a situação de; · povo brasileiro, to
dos nos ·devemos. colocax acimQ das 
convicções partidárias. CMu.ito bem'\. 

O S~. JOAO· AMAZONAS - Agra
deço o a,parte com que V. Exa. me 
honra. 

Desejo mostrar· o que tem sido a 
ação da. policia., que compromete o 
govêrno do· General Dutra. Estou ~er- · 
to de que S. Exa., patriota como é, 

·não concorda com que as soluções aos 
no~os problemas sejam caracteriza
-das pela brutalidade do Departamen
. to Federal de Segurança Pública. 

Os trabalhadores da Light, senho
. res representantes, faz alguns meses, 
reuniram-se pacificamente, dentro da 

.. lei, para estudar uma proposta à Com,.; 
· panhia ·em que ~ervem, no sentido de 
que .seus salários fôssem melhorados; 

.. . e os salãrios da Light, coma os se
nhores · Representantes sabem, são 
essas miserãveis quantias que oscilam 
entre quinhentos e novecentos cruzei
ros para homens que têm muitos fi
·lhos e que trabalham há dezenas· de 

. . anos naquela. emprêsa. 
Nessa primeira reunião a policia 

-· compareceu e prendeu, injustificada
. mente, durante trinta horas, ·.dezenas 

· ·• de trabalha,dores da · Light. · 
Denunciamos desta tribuna. . essas 

.· violências e elas se repetem. ainda 
com maicr gravidade, porque o se
Ilhar Cheie de Polícia é também chefe 

·.····do Contencioso daquela .Companhia, 
· e está usando assim uma função · pú

blica a serviço de uma emprêsa. que 
. -n~m siquer pertence ao Brasil. 

Na. referida. assembléia. os trabalha
dores . da Light · apresentaram uma. 

' proposta. à emprêsa ·e ' esta. respondeu 
.·um "J"..ãou convincente. Dirigiram-se, 

·· . então, êsses trabalhadores ao. Sr. Mi
. nistro do Trabalho, Sr.· Negrão. de 

. Lúna,_ que é também o representante do 
~ . Partido Tra.balhista do Govêrno, e fi

zeram um apelo caloroso a S . Ex-. 
: .. · · Iio sentido de estudar as suas reivin

. dic8.ções e procúrasse com êles uma 
justa solução. 

. -· 

· P~daS muitos dias, s~ ELa =inãn
dou chamá-los patra dec1a.rar que não 
havia possibilidade de · résolver o pe
dido que formulavam. 

Coloca, assim, o Sr. Ministro do· 
Trabalho, a mais elevana autoridade 
do Govêrno, nesse assunto, 60 mil tra
balhadores da Light, dú Rio e de São 
Paulo, num dilema terrível: morrer de 
fome ou lutar. 

Nesta Casa hã uma indicação assi
nada por inúmeros Representantes, 

· protestando contra a chamada regula.
mentaç~o do dire_ito de greve-·porgue 
é monstruosa e indigna de um novo
que vive num regime democrático. 
Essa indicação, entretanto, ainda não 
foi submetida a debate, muito embora 
fale do protesto de todos nós, daque
les que a subscreveram contra essa lei 
que repito, é uma indignidade para a · 
nossa Pátria . 
. Pois bem. Srs. Representantes, mes
mo essa. lei pràfunã:amente.-reacioná
ria não pôde ser aplicada contrã"essa.-
emprêsa imperialista que é a Light. 
·· Qual a situação jurídica de um Es
tado em que nem. mesmo as leis de
cretadas pelo Govêrno não podem ter 
aplicação contra uma cmpre.Sa. dopo
derio e influência. da ~gth? 

Srs.. esta lei de emergência, cha
mada de "salvação nacional'', lei feita
para evitar que o proletariado, dia·nte 
da crise que se aprofunda, tivesse de 
procurar uma solução grevista para o 
seu problema, foi posta de lado pelo 
Sr. Mlnistro do Trabalho por se tra .. 
ta.r de uma emprêsa poderosa como a. 
~ght. 

Os operários dessa. emprêsa, mos
trando quanto são patriotas e o quan
to desejam uma solução pacíiica para. 
os seus prÓblema.s, mesmo assim,· <iis.n
te do dilema em que as autorida.rles os 
colocaram, ainda tentaram uma nova 
solução: ir ao Sr. Presi.dente da Repú
blica e formular, de viva voz, a Sua. 
Exa., o pedido negado, quer· pela em
prêsa, quer pelo Ministério do Traba
lho. Nesse sentido convocaram suas 
·assembléias .. sindicais e ·a estas assem
bléia,s, ao invez de comparecerem os 
representantes do Govêrno para de
bater com os trabalhadores os seus 

. problemas. aJi veio ter a Poifcià Es
. pecial . 



. · . ... 

O SR. PRESIDENTE - Está findo 
o tempo do nobre representante. Hâ, 
porém, sôbre a Mesa o seguinte re
querimento de prorrogação: . 

Requeiro à. mesa a prorrogação da. 
sessão por niais meia hora. 
S.S. 29-4-46. - Mauricio Grabois. 

Os Srs. que aprovam, queiram le
'Va.ntar-se. <Pausa.> · 
' Está aprovado. 

O nobre orador pode continuar as 
suas considerações. 

O SR. JOAO AMAZONAS. - Como 
dizia, ali compareceu Uma. legião de 
=beleguins policiais para . azneaça.r os 
trabalhadores. Quem passasse pela. 
Rua Maia Lacerda teria a impressão 
<ie que estava iminente uma. ·batalha, 
tal o equipam-ento militar que cer
cava o Sindica·to dos Trabalhadores 
da Light! 

Dentto do Sindicato, alg:U.Inas cen
tenas de trabalhadores, reumdos sem 
arma.s e pacificamente e, fora, cente
!llas de policiais chefiados 'pelo pró
prio Coronel Imbassahy, Secretário da 
Ordem Política · e- Social, homem que 
já. referiu a um companhei1'o meu de 
trabalho que, no dia. 29 de outubro, se 
eneontrava à frente da tropa. pronto 
para usar o cha.nfalho contra o povo 
se êste, no seu dizer, "metesse a ca
beça" . 

Srs- Constituintej), que regime é ês
te em ctue vivemos? 

.Nem mesmo êste monstrengo, que é 
a Carta de 37. . • . 

o Sr. Li'IZO Machado- v. Ex.•, as
sim, está. elogiando a Ditadura com 
êsse quadro que a'\:aba. de pintar. A 
ditadU1"3. que se :foi .•• 

O SR. JOAO AMAZONAS - Diz 
o i:neu ilustre colega. que estou elogian
do a. Ditadura que se foi. Qüero di
zer que êsses elogios são a denúncia 
das violências que continuam, apesar 
· da.s eleições d-e 2 de Dezembro e da. 
salenidade desta Casa, que se reune 
pa.ra elaborar a. nova Constituição de
_mocrá.tica., segundo todos pretende-

. mos, pá.ra. o nosso pa.fs. 

O Sr. Campos V er.gal - .Penso que 
. a. atitude da. policiá .na.s reuniões do 
Sindicato e nos comícios populares, 
restringindo a liberdade pública. é .lll'o
funds.mente anti-democrática. e dese-

. ~ • . . i->:~~;/·~ 
. .. ~ -

"! . 

1-ega.nte. Além disso precisamos todos 
concor.dar que cabe e.o .Ministério do 
Trabalho fazer-se representar nessas 
reuniõe~ a fim. de atender às aspira .. -
ções das classes. Lembralia ainda a. 
V. Ex. a que, as legitimas reivindica- · 
ções populares em comícios, em sindi
cato~ e. em assembléias, constituem ·. 
verdadeira. conquista do povo, porque 
as massas populares não podem mani
festar-se, a não ser por essa f<:~rma, 
através de sua orgm;UZação de classe. : 

O Sr. Li no Machado - Não se 
compreende o regime do silêncio. . . 

O .Sr. Campos Vergal- O objetivo 
da polícia é a manutenção da or.,." 
dem. Ninguém nega a necessidade de 
sua. existência. Há, porém, . um: limite . 
para sua ação. E' preciso que se com
preenda que as massas populares têm 
todo direito de viver, de manifesta.T o 

:seu pensamento. Portanto, aos pode
res públicos cumpre o-lhar paTa êste 
assu.nto com especial interêsse, prin
cipalmente, o Ministério do Trabalho, 
que tem imensa responsabilidade nes
se sentido. Perdoe-me o nobre orador . 
a extensão do meu aparte. 

O SR. JOAO AMAZONAS - Regis
tro com muito pra.zer o aparte de Vos- , 
sa Excelência~ 

o Sr. Carlos Prestes - O Chefe de . 
Policia o é da. Light e ·não do Distrito. 
Federal. • 

O SR. JOAO AMAZONAS - Diz 
muito bem o Sr. Carlos Prestes. Che
fe de Policia da Light e não do o;~· 
tr!to Federal. · 

Q-..Iero acentuar que são 1us~2~te 
essas autoridades que represeatam'.'()s, 
remanescentes do fascismo e agentes . · 
mais descmdos do imperia.Jismó em 
nossa terra, que 1llcompa.t1btuzam o 
govêrno e mais · agravam CJ. situação . 
difícil do nosso país. · Ao govê'i·no é .. 
muito mais · fácil ver-se llvre: de meia.. 
d~a de rea.cionáriÓs inimlgos do povo . . · 
e da democracia, do qÚie marchar com· : 
o povo ou atender às suas"aspira.çõP.s, .. 
resolvendo os problemas cruciantes do 
Brasil • 

Dizia. eu que a própria Carta de 37, ·. 
que é . uma. indignidade estar em 'ii- · : 
gor~ IIÍ~o essa não se aplica. squê-
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~1es · fueitos élementares que assegura. 
Pela carta de 37, há. liberdade de l'CU

-niã.o, desde qu;e não haja ameaçs. à 
segurança · pública. Apesar disso, . são 

. d!ssolvidas. 
O Sr. Osma.r Aquino ·- E' hábito da. 

ditadura continuar a intervir nas reu
niões· operárias. 
. 0-."SR. JOAO AMAZO;NAS - · Nem 
mesmo isso teeni coragem de alegar -
que a Carta de 37 está em vigor. na
quilo que possa defender o mir.imo 
·das liberdades democráticas de n·).5S:J. 

terra, porque a polícia usa de tôdas 
as violências, quando bem ente:ude, e 
o povq fica sem possib:lidade legc:1.l da 
reconer ao estatuto · básico do pais . 
. · A situação é crítica, porque .Cresce a 
miséria, ·aumentam os sofrimentos d<) 
. povo, e essas liberdades . elementa!'es. 
que caracteriZam a democracia, como 

. a. li"beràade de reunião, de livre _ ma
: nifestação ·do pensamento, de im!)ren
~a. tôdas elas estão permanentem~nte 
ameaçadas. Diàrianiente ocorrem fa
tos como a policia pro:.bir comícios em 
que o.· povo procura debate!' .:;eus pro_ 
blemas. 

o ·sr. Lino Machado - Há., entre
tanto, uma liberdade asseguradq,: a 
desta tribuna. -

O SR. JOAO AMAZONAS- A li
J>e:dàde desta tribuna não ·'pode ser 
assegurada, se na praça ;níblica não 

-se dá. garantia ao povo . pa .. '"!J. usar o 
direito da liberdade element:l.r. 

o Sr. _Lino Machado - Temos usa
do da liberdade dessa trib~a. c por
_tanto. devemos reconlieoer, que real
mente. existe. ~te Parla:11ento é a 

· pedra angula.r da. democracia. 
o· SR. JOAO AMAZONAS - Tam

-bêm esta. tribuna. sofre a.mea.ça., por 
-que se restri:lg·~m as liberdf.l.des min~-
mas do . povo. Não llá dúvidà. de que, 
se chegará. também: a. esta. Assembléia, 

. e . se não formos suficientement~ cora
jOsos e patriotas para reagir, fazer 
-valer os votos do povo, a. aossa. sobe.. 
n.ni.a, estaremos contribuindo para 
que mesmo esta tribuna deixe de exis
tir, _como válvula. que é da demccracla.. 
- o Sr ~ Lino MacJuulo - Estou de 
acOrdo com V. Ex.... E' nosso dever 

·. 

defender intransigentemente a liber
dade da tribuna parlamentar. 

O ' SR. JOAO AMi.AZO!NAS 
Agradeço o aparte de V. Ex.e. e estou 
convencido de que V. Ex.• luta sin
ceramente pela. democracia, pela. li
berdade. 

o Sr. Lino Machado - Obrigado 
a. v. Ex.a. . 

O SR. JOAO AML-\ZOIN'AS 
Que fazemos nós nesta Casa, elab~ 
rando Uina carta. democrática, se 
nem mesmo a monstruosa. Carta de 
37 é respeitada pelos poderes ~ons- · 
titui-dos? Que fazemos nós a.qm. se 
sabemos que um p~el, cheio de ar
tigos e parágrafos, por mais ----oo~ 
que sejam, tendo a eneimá-lo o nome 
de Constituição, é muito fácil ao go-- · 
vêrno rasgar pelo meio! 

Usando d-esta. tribt.ma., no exercício do mandato . que o povo nos coDJfiou, 
temos o direito de protestaT contra. 
as violências e dirigir um apêlo a. 
todos os senh9~tuintes, para. . 
que . unam suas vozes, n~:-sentido_cl~-
deter a ameaça crescente, que dia a. 
dia mais agrava. a. situação. ' · 

Como ilustração de tais violências, 
quero mostrar que vivemos em plen<) 
regime ditatorial, fazendo da. Assem ... 
bléia Constituinte verdadeira inutili
dade de museu. Debatemos aqui vá-
rios problemas, é o éco das nossas 
palavras não chega aos ouvidos das -
autoridades responsáveis, tomando
nos, assim, uma. inutilidade cara. aos 
cofres públicos. . 

o Sr. - Lino Mac'ltado - .Não alPC>ia.
do. Discordo de V. Ex.& A voz do 
Parlamento há de ~r ouvida lá for&. 
c:uer quei..""8..n, quer não. 

O SR. ~OAO AMlAZONAS 
Há de ser ouvida - emprega bem 
o têrmo de V. Ex.• - mas se sou
bermos tomar justa. posição contra. 
essas violências, em defesa da demo
cracia e contra o regimé ditatorial 
que se procura revigorar em nossa. 
terra. 

O Sr. Campos V e:rga.! - Discordo 
de V. Ex. a nêsse final. A Assembléia. 
Constituinte tem si-do de grande uti
lidade .e nossas vozes têm sido ou
vidas. lá fora. 



· o · Sr. · Lino · Macha.do ~ A Assem
• ·bléla tem prestado· grandes serviços 
· à democraCia.. o orador, mesmo, pr<J

fiigan:do · at<>s do govêrno, prestà re
. :revante serviço. 

O Sr. Paulo Sarasrrte - Também 
a tribuna da. imprensa tem prestado 
i>timos serviços à nação. São duas 
válvulas por· onde respiramos. 

O SR. JOAO AMAZO.NP...S 
Conünuand<J o povo a. passar nüsé
rias, perseguido pela policia, com seus 
simlicatos fechados, o que se !az 
é cada. dia mais agr.a.var a. situa-

.ção. ~ que tem ss esperanças 
·voltadas pa;ra. nós . - ·e é um ponto 
.que desejo salientar - verificará. que 

· esta Assembléia é inutilidade, se ela. 
não ·tomar uma atitude enérgice., se 
nã.o fizer respeita~r a. demOCJ:acia. e 
os ~i tos elementares do cidadão. 

· Nêsse sentido fa.ço um a.pêlo porque 
é preciso que a. sober.a.nia seja res-

. peitada. e que desta . tribuna. não se 
abordem, ·em discussões estéreis pro
blems.s- e mais problemas de secun
dário interêsse com o . único intuito 
de serem ouvidas na.. lua, por exem-

. plo. 

o Sr. Lino Machatlo __:. Que não 
.. sejam tratãdos problemas aeadêmi~ 
cos. Temos de debater as realidades 
brasileiras. Só assim conseguiremos 
uma ca.:rta. democrática. 

O S&. JIOAO AMlAZO!NAS -
-Publicada. a. lei monstruosa. contra 
· as greves, os trabalhadores do Rio 
Grande do Sul convoear.am uma. as
sembléia de seu sindics.tO, respeitan
do todos os artigos e parágrafos exis
tent-es, . e eis, ·Senhores Constituintes, 
o telegram8, que recebi de São Leo-

. polp<J: 
<U): 

"·Pedimos protestar junto .altas 
autoridades, Assembléia Consti
tuinte eontra . medidas reacioná
rias anti-democráticas autorida
des exército brigada· militar ci
dade ·São Leopoldo intervindo · 
patrulhas a.rma.s emba.la.das até 
recinto sindi(:a.to ·operário meta
l.lKgicos que -dia cinco corrente 
mês paclficamente . realiza.vam 
A.c:semblé!a dentro recome:1dações 

Min:ts.térlo 'l'ra.balh.o · !im obterem· 
meuiores salários procurando a&- · 
sim criar deSeon.tenta.m.ento mas-· 
sa operária cl!ma favorável ·m.
comrpa.ti.blliz9.r nossas fôrças mi
litares com povo· estabelecer con
fusão · .na.Q.uel& cidade indUS'tA1al. 
Saudações. Comité Esta• 
(},'tJ4l,,. 

Denúncias desta ordem não vêm 
a.penàs do Rio Grande do Sul, mas 
também da própria Capital da. Re
pública, e das quais muitos Depu
tados, como os Srs. Domingos Velas
co e Agricola Pais de :Barros sãO tes- -
temunhas. Elas exigem de todos nós, 
em nome da so~ . desta Assem
bléia. um protesto mais enérgico, uma. 
advertência ao Govêrno, no sentido 
de chamá-lo à. razão, de fa.zê-lo com-.. 
preender que não há de ser por êsses 
trâmites que conseguirá solucionar 

·nossas dificuldades . 

O SR • . PRESIDENTE - AdVirto o 
nobre orador de que está tlndo o 
tempo da-s~. 

O SR. JOAO AMAZONAS - Vou 
terminar, Sr . .Presindente. · 

Pergunto aos Srs. Representames: . 
que resta agora aos trabalhadores d& 
Ligth, depois de peregrinarem de por
ta em porta~ de usarem tôdas as leis, 
mesmo 8Q.Uelas mais reacionárias, e 
de .,orocurarem em vão ir à presença. 
do Sr. General Eurico Gaspar Dutra.? 
Justamente na assembléia em que a 
policia praticou umá de Sua.:; violên
cias. o Ministro do ~ba.lho ~dou. 
dizer aos trabalbadores que o Gene-· 
ral Eurico Dutra não os receberia de 
maneira alguma! Asmn, Srs. Bepre-: ': 
sentantes, estão fechadas tôdas as pos
sibilidades a 60.000 trabalhadores d& 
Light, do Distrito Federal e de SãG 
Paulo, de encontrar uma solução pa- · 
effica para seus problemas. · 

Quero desta. tribuna, responsa.bm-· 
zar as autoridades do Govêmo. pela3 
conseqüências que dai possam o.dvir. 
Que amanhã não se levantem oeste -· 
recinto vozes desa~-Sa.das, para aefen
der réus contra vitimas. Que os Se- -
nhÓres Representantes procurem, m . · 
Sindicato da Light. ·ouvir aquêles tra~· · 



'. ... . .. -: ' ' ..• 
··balhadores, inteirar-se de seus proble
maS e estar certos que obterão os da
dos convõ..ncentes que os levarão a 
êsses -trabalhadores em tal emergên
cia. se êsses trabalhadores, amanbã, 

·"Vierem a tomar atitude desesperada, 
a . culpa · recairá sôbre as autoridades, 
Jõôbre o Govêrno, que ma..":ltéin, na. che
fia. da policia, um advogado da Light; · 
Cs.berá. . ao Sr. Ministro do Trabalho 

. que, como autoridade responsável pa
. r8. solucionar problemas dessa natu

reza, vira as costas aos trabalhadores 
_e aperta. a mão dos Srs. diretores da 
: Ligbt, empresa cujos lucros fabulo

sos - 500 bilhões de cruzeiros o ano 
passado! - constituem um insulto aos 
operários que percebem 500 cruzeiros, 
vivem rotos, com as mãos calosas, pas-
sando fome. · 
· .A minha advertência é para que, 
amanhã, também não se venha. dizer 
que os comunistas estão procurando 
iazer greves poliücas. 

É mister que os Srs. Representan-
. tes verifiquem minuciosamente o pro
blema e, assim, auxiliem os trabalha
dores a. encontrar a solução que de
-sejam e. fazendo valer a. autoridade 
desta Assembléia ••• 

O Sr. Lino Ma.ehaào - Devo 
recordar a v. Excia. que, em outras 
ocasiões, já vozes .se ,levan6laram aqui, 
a favor de grevistas, e não perten
ciam ao Partido respeitável de V. Ex-

. celênçia. 

O SR./ JOAO AMAZONAS -Agra.-
deço o/ aparte de v. Excia. · 

:1:: .. de ressaltar. entretanto, que não 
.es-..:âmo~ diante de grev'..stas, por en

.' ··quanto, mas de trabalhadores que 
usam de todos os seus direitos. Se 

·· .llão houver solução alguma, cabe aos 
trabalhadores procurá-la fora da le

. g1slaçã.o vigente, porque não devem, e 
não querem morrer de tome. Respon.
sáve1s por semelhante estado de coisas 
hão de ser as autoridades, gue,. não 
querendo encontrar uma forma. de re
.solver o Problema. nesta. hora.~ · terão 
de procurá-la amanhã, de qtZBJquer· 

. · jeito, porque, . com os empregad~ da. 
· · .Ligth ]lSl'Sdos. não tep_mos condução 
· .-:.na ·capital da República. e, então, 5e-- . 

rá. chegado o momento · d~ vermos. 
· lançar-se mão do chanfalho, da. pata · 
de cavalo, das tortura.S do xadréz, . sob· 
a pretexto de ter havido uma provo
cação contra a democrs.cia em nossa. 
terra, e até, .contra o Parlamento. 
· o Sr. Campos Vergal. - Sugeriria. 

·que v. Excia. requeresse a ·nomeaçã& 
de uma Comissão de Deputados para. 
estudar o ·asSunto in-loco. O r.eSul.ta
do seria· trazido à Assembléia, para,. . 
destarte, habilitar-se a participar, di
retamente, da situação criada. 

O Sr. Domingos Velasco- Consul
ta.n.dil vários trabalhadores da Light,. 
pedi illf.ormeções relativamente aos · 
vencimentos que recebem, e encontrei 
o qu~ vou ex;por. Não· citarei ~omes, 
embora os possua ~migo, bem· como 
os endereços dos irlfon:nan:t~s_. ___ Um. 
trabalhador com fa.mllia. de seis pes-

. .soaS, percebe Cr$ 760,00 • ; . 
O Sr. Aãelmar Rocha - Cr$ 700,00' 

é qua.nto ganha um médi-co da · Saúde 
Pública na mjnha terra.. 

O Sr. Domingos. Velasco- Não bas . 
condições em que vive um homem no
Rio de Janeiro. Desejaria que V. Ex. 
expli~como-pocle _ _yi.ver uma. fami-· 
lia. de sels pes.Soas, nesti' -ciidane;--<:oJa
Cr$ 760,00. Ia citar três. casos, que-~n
contrei, de famflias numerosas que vi
vem com os vencimentos baixissimos. 
Um é tmbal.hador casado, com cinco. 
filhos, ganhando Cr$ 900,00; outro que 
ga.nbs, Cr$ 650,00, com quatro filhos; 
e o de .Cr$ 760,00! 

Enfim: entre 650 e 900 cruzeiros, to
dos êsses casos, ccmfonne apurei ou
vindo as pessoas a. quem consultei, in
diserimi.Iladamente. · 

O SR. JOAO ~ONAS - Na. 
realidad-e, os vencimentcs varia.m, na. 
maior paXte, entre Cr$ 500,00 e Cr$ •• 
900,00. 

o Sr. Domingos Velasco - Esta a.. 
situa.ção dos empregados da Líght, in
dependentemente de qualquer ideolo
..gia.. As coisas não podem continuar ·aS
sim, tra.ta.ndo~se de cidade como o Ri<> 
de Janeiro. O problema. está pôsto a.i, · 
para solução. ·, . . 

O Sr. LUiz Carlos Prestes - O pró
prio Ministério do· Trabalho, .. ·em suas: 
estatfstica.s, declara que uma · ta.mms. 

- da classe média, com 7 pessoas, neces-
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sita. :ut capital da República, de ma~ 
de Cr$ 4.000,00 mensais para viver. 

O SR. JOAO AMAZONAS- Note
se que são estatísticas do Ministério do 
Trabalho. 

O Sr. Representaljlte Campos Verga!. 
a.penas adiantou-se à proposta que eu 
ia fazer à Assembléia. Aliás já havia 
combinaJCio com o Sr. Domingos Ve
lasco e com o Sr. Agricola de Barros, 
pleit~armos a instituição de uma Co
missão representativa de todos os Par
tidos, para estudar o problema "in Zo
con e trazê-lo, talvez melhor do que eu 
faço, a esta Casa a qual sem dúvida 
tomará as medidas necessárias, a fim 
de·que em nossa terra impere, real
mente a democracia, e levará êsses 
60. 000 trabalhadores a acatarem sua. 
autoridade como Assembléia, na qual 
depositam todas as esperanças, pois 
que lhes confiaram os votos de cida
dãos brasileiros. 

FormUlo um a,pêlo à Mesa, e- não sei 
se será necessário elaborar um requeri
mento especial ... 

O SR. PRESIDENTE - Informo a 
V. Ex. que o requerimento deve ser 
enca.minhado à Mesa por escrito. · 

O SR. JOÃO AMAZONAS - Enviã
lo-ei à Mesa por escrito, solicitando 
seja escolhida uma Comissão para ve
rificar o problema de que venho de 
tratar, ajustar-lhe uma solução den
tro de nossas possibilidades. 

Ter:ntin.ando Sr. Presldente, passo 
às mãos de V. Ex. para ser publi-cado, 
o seguinte memorial, que os trabalha.
d.ores da Light dirigem a esta. Assem.: 
bléia. <Muito bem .Pal'f1Z,(J,S). 

E;xcelentíssimos Senhores Constitu
"intes: Os trabalba.dores da Companhia 

· Carris, Luz e Fôrça do Rio de Janeiro 
e Companhia Telefônica Brasileira. 
(Light), dirigem-se a Vossas Excelên
cias como legítimos representantes do 
povo brasileiro, para expôr as Justas 
reivindicações por que vêm lutando há 
ma.1s de seis m~es os 60.000 trabalha
dores dessa. Emprêsa, do Rio e de São 
Paulo, contra os quais chocam-se a 
má. vontade e intransigência dos dlr1-
gentes do grande Trust e a fa.lta de 
amparo de certas autoridades, que tEm 
demonstrado completo desprezo pela 

f .. . :. 

sorte de uina grande e · disciplinada · 
corporação de trabalho. · · -l · 

Senhores Constituintes: - Em. maio · 1 

do ano de 1945 depois de ter .a Light ma
jorado- os preços de luz, -gaz, telefones, 
bondes, etc., em proporções que iam 
até 100%, como no caso das passagens . 
de bondes qu<. inicialmente passaram 
dE:: 10 para 20 centavos e posteriormen
te para 30 centavos por seção, além 
dos preços das assinaturas dos telefo
ne~ e do metro cúbico do gaz, que prà
ticamente tornaram-se proibitivos para 
a classe média, isso sob pretexto de·.· -~ 
ter que aumentar os seus empregados 
a referida emprêsa dava. na realldade 
uma média de 30% em ordem :iecres- · 
cente sôbre os salários dos seus em- · 
pregados que devido a guerra nao so
friam majoração a quase dois anos que · 
variavam numa média. de Cr$ 300,00i · 
<trezentos cruzeiros), isto exatamente l 
quando nosso Govêmo elevava para./ 
Cr$ 410,00 o salário mínimo do Distri• .. 
to Federal, o que equivale dizer, que 
a referida Emprêsa, atendia em -parte 
a elevação do salário mínimo não t~:ndo . 
na verdade pràticamente dado nenhum 
aumento aos seus empregados. Poste
riormente por fôrça de um decreto go- ··: · 

· vernamental, nos era dado um abono ·, 
de guerra que variava em ordem de-. 
crescente de 30 a 5%. Em. setembro de-
1945, força-dos pela. elevação vertigino
sa. do custo da Vid3., os trabal..hadores· 
da. Light, por intermédio das suas or-, . 
ganizações de classe. levantavam uma:·, · 
tabela de aumento de salário que de- ', · 

• • ' I nommamos "Parabólica", na qual pe.:. \ 
díàmos um aumento de salários variá- · :' 
vel dé 100 a 22% em ordem decrescen- ;' 
te a partir do salário mais baixo, que i 
era em média de Cr$ 420,00, tabela ; 
essa. que foi aprovada em P..ssemblélas~ 
Sindicais~ onde se reuniram· cêrca de 
12.000 trabalhad~:-es. Depois das de·: . 
marches sindicais levadas a. efel~ • .Ul"" ' i 

to a. emprêsa e _ o Ministério do Trâba
lho, nos quais a Light lanço~: mão de 
tõdas as manobras p~siveis e da. in· 
.fluê:nda do seu poderio, foi asstnacfo 
um acôrdo naquele Ministério por dois 
Presidentes dos nossos ;Bmdicatoo. 
contra.rla.ndo as decisões das Assem
bléias e no qual era dado 83% em ar~ 
dem decrescente a partir do salário ···; 
mais baixo sôbre os crrde1uulos de de- .· :,. 
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~Íi~'lWó de 1944 <~cÔrdo ·de 5 de deZem:- tiv&lnente, nos Sin~catos das Ett:prê
/jbfo' de 194S) • Contra tal acOrdo pro- sas de Canis Urbanos e nos Slndica
~'-;.testaram os tral)alhadores da Light tos dos Trabalhadores de Emprêsas 
~através de manifestos distribuidos -ao Telefônicas, essas organizações de 
? P1ibli<:o ·e pela imprensa. da. capital da classe, onde se reuniam milhares de 
;:República, só não tendo ido as últi- trabalhadores pacificas e ordeiros, fo
:··m.as conseqüências, que seria. a gre- ram cercadas por \:hoques da. Policia. 
. ve como afirmávamos nos manifestos, .Especial, . Socorro Urgente, numerosos· 
:'.4evid.O ao periodo de transição politica !nvestigadores, comandg,dos pesso3.1-
>que a _travessava nosso pais, isto é, na. mente pelo Delegado de Ordem PoU
::~fase· de ~puxa.ção do pleito eleitoral. tica e Social. Sr. Coron•el Imbassahy, 
>No aludido acôrdo os trabalhadores 
;~~.da Light, ti:veram sôbre 0 seu salá:io que interviram várias · vêzes, . fazendo 
··ae então, um aumento que vanava de silenciar os representantes da classe 
. '.15 a. 11%! e perderam. 0 abono de que se faziam ·ouvir naquelas assem
<k-tier.ra. acima citado. Muitos de nós bléias, continuando á.s mesmas violên. 
.~ recebem-os Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros) cias e pers.;guições policiais até a ' i:>re--
. 4e aumento! Em princípios do mês de sente data e os nossos Sind:catos sob 
:-março ·· dêste ano, normalizada a vida. rigorosa· vigilânda policial. Nas refe

·{·':dt;:_pais. instalada esta Magna. Assem- ridás assembléias os milhares d~ tra
{'bléia, por. intermédio de nossos Sin-· balhadores que· a ela compareceram 

\
• ti!~ tos levantamo~ uma tabela de sa- resolveram ir incorporados a pres-ença 
lanos, que denommamos "Tabela da de sua Excelência o Presidente daRe

~Vitóri.3.,,· como continuação de nossa pública, General Eurico Gaspar Dutra, 
<campanha de setembro de 1945, na por se verem desampara~os nas suas 
·.;.qual · saímos totalmente esbulhados. justas r.eivind:cações . tendõsíão- essa.-. 
.. :Aprovada a tabela.. da vitória, em As- prete:t:São terminante e inexplieà.vel
·.,·sembléias Sindicais de milhares de mente proibida. pela Polícia..· 
:· :trabalhado!'es, logo de iníi:io, come- Denunciando aos representantes do' 
--~ça.T&m· ··as trabalhadores da Light a. povo brasil:.iro os fatos acima enume..: 
~ sofrer uma série 'd-e perseguições: pri- rados que deprimem e negam a exis
/ SÕes, demissões e .ameaças, p:-incipal- tência de regime democrático em nos
j m-ente dirigidas conta as pessoas de sa. terra~ os trabalba.dores da Light 
! :.Seus lideres. Submetida a tabela a di- apelam para essa Magna Assern.blé:a 
:Lreção da ·em:prêsa.. foi totalmente re- na justiça e no patriotismo dos re
:Ueitada pela mesma. , Posteriormente pr>esentantes do povo brasileiro. 
r.:. foi- encaminhada. às instâncias do Mi- Rio de Janeiro, 30 . de abril de 1946. 
:. nistério do Trabalho, sendo a mesma · - Agostinho A. Seravc:.tte. - João 
_.prejudicada. pelo acõrdo a que acJ.- · Magdalena. - Domingos dos Santos. 
'. ma.-"uos referimos. Não obstante o - Elizeu Alves de Oliveira. - Severl.. 
Sr. Diretor .do Departamento Na- no de Oliveira Wanderley . 

. clonal do Trabalho, Dr. Asoofo Serra, 
fJlr<>Curou entendimen~o com a Em.prê- O SR. PRESIDENTE - Está finda. 
~:sa. isso por reconhecer- segundo de- a hora da sessão. Vou levantá-la, cie-
~clarou - "a. justiça de nossa causa!', ::~o para a de amanhã a se
J Pã.Q. , . .sendo no· entanto bem sucedido 
.. devido a intra.ns~gência acintosa da 
.;'Light. Reunidós Ultimamente em As
:·sembléias nas sedes dos seus três sin

: ~êa.tos de classe, para decidir do en
. (!8Jlljnha.mento das suas justas reivindi-
caÇões, milhares de trabalhadores da 
Light foram vitimas das mais torpes 

~. >V:oiências da policia do Distrito Fe
<:deral. ! ·Nas AssembléiaS ·realizadas nos ···. 
:·dias 24 e 25 do corrente mês, respec-\ .. ', . 
·~ . ' :· 

ORD!.'K DO DIA 

Continuação da discussão única ·do 
requerimento n. 0 60, de 1946, reque
rendo que o Poder Executivo :Informe 
se foram tomadas pela' Comissão de 
Marinha M~rcante .medidas proibiti
vas da majoração de fretes, de gê-
neros alimentícios. 1 

Discussão única do requerimento nii
mero 48, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo sõbre a a.p!!-
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.ca.çã.c do · art. 19 do Decreto-lei que 
instituiu o FUndo Nacional de Prote
·ção à Infância e bem assim sôbre os 
dispositivos da Constituição de 193~. 
·referentes ao assunto. 

Discussão única do requerimento nú
mero 22. de 1946, solicitando informa
ções ao Poder ~ecutivo, por interme
dio do Ministério da Justiça e Ne
gócios Interiores, sõbre pagamento de 
gratificações a juizes eleítora.is! nos 
Estat2os e aos preparadores daS elei-

. çóes de 2 de dezembro último. 
Discussão · do requelimento n.0 40, 

de ·1946, pedindo se consigne em at& 
voto de regozijo pela chegada do pr!
melro trem, conduzindo minérios. a. 
Volta. Redonda. 

Discussão única. do requerimento n~
mero 30, de 1946, solicitando ao Poeler 
Executivo informações sôbre o and" .. 
mento da.s réalizaçães empreend1c1as 
em · Alagoas pela Companhia. Hidro· 
elétrica do São Francisco. autorizada 
a orgaD.lZar-se pelo Decre.to-le1 ntl.
mero s. 031, de 1945. 

Discussão única. do reque11mento nu
mero 44, de 1946, solicitando . seJam 
encaminhadas ao Poder Executivo su
gestões sõJ>re medidas a se'rem toma-

. das para debelação da ci1se econõ
:miQ&. 

Discussão única do requerimento nú
mero 62, de 1946, · solicitando lnfor
ms.ções ao Poder Executivo sobre a:, 
medidas tomadas · ou a ·serem tomadas 
com relação ao problema. <los no~ 
transporte~ ma.11t1mos. 

DisCussão única dó requerimento nú
mero 21, de 1946, solicitando que a 
Mesa da Assembléia. oficie ao Prefeito 
do Distrito Federal, pe<l.indo suas 
proVidênciaS junto à administração 
da Companhia. Light and Pow~r. a · 
lim de que sejam tonia.da.s vârias me• 
didas que beneilelem. o serviço de 
trsr..sporte de passageiros de bond.e.s. 

Discussão Unica. do requerimento nú
mero 63. de 1946, requerenc1o seja. su
gerido, !)ela Mesa da. .Assembléia ao 
Poder Executivo, o estudo ·e constru
ção d~ c·.1 .. s pontes sObre o rio São 
Pra.ncisco; uma ligando Joazelro, no 
Estado da Ba.b.ia., a. Petrolina.. em Per
nambuco; e outra, neste último Es-

. taao. em ·Jatinã. 

-Discussão única do requerimento nll
mero 46, de 1946, solicitand-o medidas
do ?oder h."'t.ecutivà tendentes a. mo
bilizar todos os recursos e. me1os de · 
tran:~pc,rte disponivés nos Estados do 
R1o Grande. do Sul, Santa. Catarina. 
e Paraná, para dar vasão . ao escoa
mento da. safra do milho; e concessão 
de prioridade para o transporte de 
cer~is das zonas produtoras aos c:en .. 
tros consumidores. 

Discussão única do requerimento nú· 
mero 42, de 1946, pedindo a lntetfe
rêuc1a. da Assembléia. OClnstitulnte 
junto ao Poder Executivo para que 
seJa considerado válido para os :>ró-
x1Inos pleitos estaduá.is e municjliaJS 
o alistamento voluntário sob o qual se 
realizaram as eleições de 2 de · c:le ... 
zenibro. 

Discussão única. do requerimento nú- · 
mero 60, de 1946, solicitando ao Poder 
ExeCutivo a .revogação do decreto que 
prorroga, por mais um ano, o mandatÓ 
das atuais diretorias das entidades 
sindicais. 

Discussão única. do requerimento nú
mero 73, de 1946, solicitando ao Pode= 
Executivo infonnações por intemié- · 
dio do Illstituto Nacional do Alcool 
e do Açúcar, qual o . "stock'# de açúcar 
existente nas · usinas produtoras e ·n.o 
comércio encarregado da distribuição. 

Discussão única do requerimento nú
mero 65, de 1946, solicitando ao Pode:
Executivo a remessa, à Assembléia# ·do 
extrato da conta. corrente do Govêroo 
Federal no Banco do Brasil. relati~a. 
ao financiam-ento especial do algOdão. 
no perlodo de '1 de outubro de · 1944 
até a presente data,. bem como . do 
processe n.0 183-45, da. -com.Issã.o de 
Financiamento da 'l?rodução. 

Discussão única. do requ~ento 
n. 0 74, de 1946, ·solicita.ndo a.o Pod~r 
Executivo· infoi'lll:a.ções sôbre a despe .. 
sa. realiza.da. eom. a encampação da. Es-- : . 
t:ada. de Ferz-.o Vitória a Minas; sObre_ -~ 
a. constituição do ca,pital da. Corilpa- · ··-:
llhía. Vale do Rio Doce, qual a. pa.rte 
subscrita pelo Govêrno. qua.l a subscri-
ta pelas auts.:Iquia.s e pelo públleo; 
sõbre a. !orma:çã.o da. Companhia., seu 
:f-uncionamento, estado ·atual dos seT• 
viçOs, etc., ete. 
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DiscusSão única do ~uerlmento 

, n.o 79, de 1946, so.Uclta.ndo seja no
m~31da.. · pela. Mesa. da Assembléia 
·Constituinte, uma Comissão Especial~ 
·destinada a proceder a um exame em 
va-ries casos, cujo esdarE!(!im.ento é de 
1nterêsse da Nação. · 
· Discussão única da indicação n. 0 9-A 

4(: 1946. sugerindo que se .represente 
&I~ Poder Executivo. n<> sentido de se-· 
~m propostas medidas urgentes de 
. oroem econõmiea. 

Discussão única da indicação núme
l'CI 32-A, de 1946, sugerindo ao Poder 
Exeeutivo tnedida.s a serem tomaõ:a.sp 
com. urgência., para desobstrução àos 
eanais que ligam as lagoas "Norte~~ e 

· 4 Manguaba". no Esta<io de Alagoas, 
1nclusi ve a aSsinatura de um acôrdo 
entre os Govêrnos da União e 'do Es-

-ta.do, · para exooução e conservação . 
das obras . · 

Discussá() úni-ca da ín:dia~.Ção llúme
~ 29-A. de 1946, que propõe seja de .. 
~aprovado pela ASsembléia Constituin
te o a to d.o Poder Executivo baixando 

.: um Decreto-lei · ccntra o Ci:irelto de 
~eve; e seja.tn -pedi-das intonnações 
sóbre os motiv<»; da presença dOS 
ag-entes da Ord~m Politica. e SOcial 
nas assembléias dos SiD.dicatcs. 

Discussão Ü:Iiica. da indicação núme
ro 37 -A, de 1946, que ·indica se-ja. su
g:~rida ao Poder Executivo a t:ransfe- .. 
rêneia. do acêno de "A Noite, para o 
-Instituto Nacional ' do L;vro, e aboli
ção im.ediata. · dcs iml)Ostos ·que agra
vam a importação do livro estran
geiro. 

De.lxara.Jn de eom:pa.recer 66 
Senhores Representantes: 

Partido Soeia! Democrático 

A.mazorias: 

Cosme Ferreira. 

Pa.ri.: 

·: Alva..ro Adolfo. 

Maranhão: 

Pereira J'Üllior. 
José Neiva. 

Pia ui: 

Sige-tred.o Pa.cheeo. 

Ceará: 

Preta Gentil. 
Almeida. Monte. 
Osvaldo Studart. 
Ra.Ul Barbosa.. 

Rio Grande do Norte: 
José Varela. . 

Para.iba: 
Samuel Duarte . 

Alagoas: 

Teixeira. de Vaseon.celos. 

Bahia: 

Regis l?acheco. 
N-egreiros Falcão. 

Espfrito Santo: 

Henrique de Novais. 
Vieira. de. ·Rezende. 

ruo de Janeiro: --------- .· Pe.reira Pinto. --.... 

Minas Gerais: 
Pedro Dutra. 
Duque de Mesquita. 
João Henrique. 
Wel.lillgton Brandão. 
Joaq~ tJbâDio. 
Lalr Tostes. 

São Paulo: 

Mal"tins Pilho. 
Lopes Ferraz. 
João Abda.la. 
Sampaio Vida.l. 
.Honório Monteiro. : 

C-oiãs: 
João d' Abrau~ 

Ma.to Grosso: 
Argemiro Fialho. 

Paraná: 
Fernando Flores. 
João A.guiar. 

Santa Catarina.: 
Aderba.l Silva.~ 
Alta.miro Guimarães. 

Rio Grande do Sul: 
Gaston Englert. 
Ernesto Do:rneles. 
Da.maso Rocha. 
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União DemocTática Nacional 

Maranhão: 
Alarico Pacheco. 

Ceará: 
Egberto· Rodrigues. 
Alencar Araripe. 

Paraíba: 
Vergniaud Va.nderlei • 

.João (rrsulo. . · 

Alagoas: 

.Rui Palmeira. 
Sergipe: 

Válter Franco. 
, Leandro Maciel. 
.Heribaldo Vieira. 

Bahia: 

Aloisio de Carvalho. 
.Manuel Nova.is. 
Cle~nte MariaDi. 
.Rafael Cincurâ. 

· Nestor Duarte. 
.Jo~~ ·Mendes. 

São Paulo: _ 
Romeu. Lourenção. 

Goiás: 
.Jales Machado. 

.Mato Grosso: 
Dolor de Andrade. 

• 

j .· ...... ·· ....... . 

Partüio Trabalh:ista Brasileiro 

Disttito. Federal: 
Antônio Silva. 

São Paulo: . 

Hugo Borgbi .· · 
Pedroso Júnior. 

Rio. Grande do Sul: 

Atlur Fischer. 

Partido Comunista do Brasil 

Bahia: 

Carlos Marighella. 

Partido Republicano 

Minas -.Gerais: 
Mário Brant. 

Partido Popular SindicaZt.sta. 

Cearã: 
Olavo Oliveira. • 

Bahia: 
T~dulo 'Albuq~erque. 

Partido Democrata Cristão 

São Paulo: 
Manuel Vitor • 

Levanta-se a sessão às 18 hc-: ~ 
ras e 20 D1U1utos. 

FIM: DO VII VOLUME 
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GRAFICOS E I>OCUMiENTOS A QUE SE REFERE O DISCURSO DO 
DEPUTADO AGOSTINHO MONTEIRO 

TABELA DO SALÁRIO-DIA DOS OPERÁRIOS ESTIVADORES 

Anterior 

Manáus ................. . 
Itacoatiara ............. . 
óbidos ................. . 
Santarém .............. . 
Belém ................. . 
São Luis ............... . 
Tutóia ................. . 
Parnaíba ............... . 
Amarração ............. . 
Camocim .............. . 
Fortaleza .............. . 
Aracati ................ . 
Areia Branca ........... . 
Macau ................. . 
Natal .................. . 
Cabedelo ............... . 
João Pessoa ............ . 
Recife .................. . 
1\i:t:aceió ................. . 
Penedo ................ . 
Aracaju ................ . 
Bahia .................. . 
Ilhéus ................... . 
Vitória ................. . 
São João da Barra ..... . 
Cabo Frio .............. . 
Niterói ................. . 
Rio de Janeiro ......... . 
Angra dos Reis ......... . 
Santos ................. . 
Paranaguá ............. . 
Antonina ............... . 
São Francisco .......... . 
Itajaf .................. . 
Florianópolis ........... . 
Imbituba ............... . 
Laguna ................. . 
Rio Grande ......... . .. . 
Pelotas ................. . 
Põrto Alegre ........... . 
Corumbá~ ............... . 

Cr$ 

20,80 
15,60 
15,60 
15,60 
18,20 
18,20 
15,60 
14,30 
13,00 
13,00 
23,40 
14,30 
23,40 
23,40 
20,80 
20,80 
20,80 
20,80 
20,80 
15,60 
20,80 
23,40 
23,40 
23,40 
15,60 
22,10 
23,40 
29,90 
23,40 
29,90 
19,50 
19,50 
19,50 
19,50 
19,50 
15,60 
15,60 
23,40 
23,40 
23,40 
20,80 

Atual 
com 50% 

de aumto sôbre o anterior 

Manáus ................ . 
Itacoatiara ............. . 
óbidos ................. . 
Santarém .............. . 
Belém .................. . 
São Luís ............... . 
Tutóia ................. . 
Pârnaíba ............... . 
Amarração ............. . 
Camocim ............... . 
Fortaleza ............... . 
Aracati ................. . 
Areia Branca .......... . 
Macau ................. . 
Na tal .................. . 
Cabedelo ............... . 
João Pessoa ............ . 
Recife .................. . 
Maceió ................. . 
Penedo ............... . 
Aracaju ................ . 
Bahia .................. . 
Ilhéus .................. . 
Vitória ................. . 
São João da Barra ..... . 
Cabo Frio .............. . 
.Niterói ................. . 
Rio de Janeiro ........ .. 
Angra dos Reis ......... . 
Santos .................. . 
Paranaguá .............. . 
Antonina ............... . 
São Francisco .......... . 
Itajaí ............ . ..... . 
Florianópolis ........... . 
Imbituba ............... . 
Laguna ................. . 
Rio Grande ............ . 
Pelotas ................. . 
Pôrto Alegre ........... . 
Corumbá ............... . 

Cr$ 

31,20 
~3.40 
23,40 
23,40 
27,30: 
27,30 
23,40' 
21,45 
19,50~ 

19,50· 
25,10 
21,45 
35,10 
35,10~ 

31,20:. 
31,20 
31,20· 
31,20' 
31,20 
23,40 
31,2(}1 
35,10 
35,10 
35,10· 
23,40 
33,20 
35,10 
44,85 
35,10 
44,85· 
29,25 

· 29,25 
29,25 
29,25 
29,25 
23,40 
23,40 
35,10 
35,10 
3i.J,10 
31,20 
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COMISSÃO DE MARINHA MERCANtE 

SEC.C.ÃO DE ESTATISTlCA 

CARCJA T RANSPORTAOA EM CA60TAGE:M SEúUNpO OS ARMAOORt:S 

ANOS 1 ~41/1 94S 
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--~- ---------- - __ __________; 
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~ I 3~à11 I ~ 
1944 

~ 3.931 
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.M.V.O.P.- DEPARTAMENT-O NiAC[l;ONAL DE ESTRIADA DE RODAGE.'M: 
RODOVIAS BRASILEIRAS EXISTENTES EM DEZEMBRO DE 1944 

Rodovias 

1) Rio-Petrópolis ............................................... . 
2) Rio-São Paulo: 

a) até Pouso Sêco .................................... . ..... · 
b) Resende Barra-·Mansa .................................. . 

3) Uniã.o e I·ndústria .......................................... . 
4) E. da Estrêla .............................................. . 
5) ~taipava-Teresópolis ......................................... . 
6) Fábrica de Motores ......................................... . 
7) Cidade das Meninas .............. . ........•........ . ..•••... 
8) Rio-Baía .......................... . ......................... . 
9) Resende-C axambú ............... . ........................•... 

10) Ramal S. Lourenço ......................................•... 
11) p .arque Nacional de Itatiaia ..•............................... 
12) Ca:pela da Rtbeira-Curitiba ..............................•... 
13) Pôrto Alegre-Vacaria ... . .. . .............•............•••..•.. 

Total 1 1 • 1 1 1 I I 1 I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 111 I I I I I I I I I 

RODOVIAS CONSTRUÍDAS ANTES DE 1930 

Rodovias Observações 

Ex·tehsão 

Kms. 
47 

101.380 
20.380 

144 
2·8 
32 
9.636 
5·.574 

882 
12:1 

12 
24 

144 
243 

1.807 .5.go 

1) .Rio-Petrópolis .........• 
2) Rio-Pouso Sê<!o ....... . 
3) União Indústria ....•... 

EXtensão 

47 
101.380 
144 

Construfda por Mariano Procópio 
Construída no Govêrno W. Luís 
Construída no Govêrno W. Luís 

(1861) 
4) E. da Estrêla ......... . 28 Construida pelo Automóvel Clube 

Total . . . .... . .. . .. .. .. . -220.380 

Pelo confronto dos quadros acima, verifica-se que o .N.E.R. construiu 
1. 5·87 . 210 kms. no período compreendido entre 1930 e 1944. 

M;V.O.P.- DEPARTAMJENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGm:M 

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS VERBAS DESPENDIDAS NO PERÍODO 1931 A 1944 
Venbas 

Anos 

1931 
l!t32 
1933 
1!}34 
193:5 
1936 
1937 
193•8 
1939 
1940 
1941 
1!t42 
1943 
1944 

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

........... ' ........................ ....... ..... ....... . 

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

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

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

................. " ........... ......................... . 

...................................................... ............................ ......................... - .. ..... ..... ............................................ 

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

.... .. .. ...................................... ........ 
Total .......... . ................. . .. . .... . ......... . 

Valor em Cr$ 

2 .10(}, 000,00 
4. 200.000,00 
6. 500. (}00 ,00 
7 . 200. 000,00 
3. 200.000,00 

15. 320. 000,00 
211.800. 000,00 
28.900.000,00 
512 . 850. 000,00 
58.278.000,00 
6·2 . 7212.800,00 

103.468.250,00 
9'1.400.0·35,40 

138.779 .614,00 

602. 718.699·,40 



EXTENSÕES FERROVIÁRIAS EM TRÁFEGO, POR ESTADOS nt. 31 DE DEZEMBRO DE 1941 

REGiõES E ESTADOS 

NORTE 
I . . ........................................ . 
,z011as ....... , ............................ . 
t ...•................•.........•.•..• ' •.••. 

Total ................................ . 

lental ............................... o •••• o 

anl1ão ............. o •••••••••• o •••••••••••• 

li .................... o ••••••••• o • o . •• o • o o •• 

~ntal ............................ o·.' o •• o •••• 

NORDESTE 

r á ............. ~ .......... ' ..•.........•..•.• 
G. do Norte ........... -................... . 
aiba ....... o • o o • o o o • o o o o ••• o o o o o ••• o • o ••••• 

1ambuco ..... o ••••••••••••• • ••••• o •• o ••••••• 

~oas ...................................... · 

Total ................ ................. . 

~ntrional ......................... _ ......... . 
~ipe ............. , o •••••••••••••••••••••••• 

.ia ........................................ . 
'idional ................................... . 
LESTE 

. as Gerais o ••••••••••••• ••• .•••••••••••••• ~ •• 

lrito Santo :- .... . · ....... -....... ~ •.•'· ... .- ..... ~. 
de Janeiro ............................... . 

;rito Federal ... ............................ . 

Total 

SuL 

Paulo 
111á ....................................... . 
ta Catarina ....................•.......... 
Gra11de do Sul ........................... . 

Total .......... , ..................... . 
... 

CENTRO ÜESTE 

is ........................................ . 
o Grosso ................................. . 

Total ....................•............ 

3il ........................................ . 

OBSERV AÇAO : 

Números ainda não publicados : 

52 

52 
1.809 

2 
359 

1.102 
346 

1.861 

1.905 
303 

1.602 
10.423 

- 7.323 
403 

2.554 
143 

12.328 

6.200 
1.283 

835 
3.364 

11.682 

813 

813 

26.684 

Categorias 

2.a. a. a. 

Quilômetros 

1.418 

1.288 
ll-

130 

1.418 

316 
615 

409 
206 

616 

335 
244 
242 

821 

385 

485 

3.555 

5 
376 

381 

644 
449 
195 
528 

528 

1.172 

591 

275 
696 

447 . 
. 87 
158 

4 

1.287 

892 
68 

114 
85 

1.159 

361 

361 

4.044 

Extensão total acrescida em 1942 ....................•.•.••.........•.......... 
Extensão total acrescida em 1943 ........................... · .................. . 
Extensão total acrescida em 1944 ........ ~ - .................................... . 

155.075 
331.126 
368.234 

Soma total em 31-12-1944 ·..............•.........•.••.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 35.137.037 

Tôdas 

5 
376 

381 

696 
449 
247 

3.755 

. 1.288 
530 
489 

1.102 
346 

4.451 

2.496 
303 

2.193 
11.734 

8.179 
696 

2.172 
147 

14.230 

1.427 
1.595 
1.191 
3.449 

13.662 

385 
1.174 

1.559 

34.283 



DESENVOL VI~:IENTO DA R~DE FERROVIARIA DO BRASIL - 1854-1944 

(Fonte - até 1933 -Anuário Estatístico do Brasil- 1939-40, pág. 1.336) 

l ~jdi!; ~-< - ~ ; • -

EXTENSÃO DA RÊDE I EXTENSÃO DA RÊDE-

I l 

I i 
Em 

1- Em 
tráfego Acrescida durante o ano I tráfego Acrescida ~dura 
:31-XII) ANOS I (31-XII) 

I 
I I 

CJd da rêde I ' I Km em f Kn1 
J tráfego I 

I ,, 
I I' ., .~ ., 

\ I H~99 · 14.915,5 251,2 14,5 I 
14,5 I I 1900 15.316,4 4.00,9 

16,2 

I 
1,7 11,7 

I 
1901 15.506,4 190,0 

16,2 1092 15.680,4 174,0 
109,4 

-I 
93,2 575,3 

I 1_903 16. OG.J,9 329,5 
109,4 

- I 
1904 16.305,9 296,0 

222,7 I 113~3 103,6 1905 16·. 780,8 474,9 
251,1 28,4 12,8 I 1906 17.242,5 461,7 I 35g,5 108,4 Ao:l q 

I ~. 907 - - 1'?.6lJ5,2 "='R'l -17. -u,..., u.....;-,. 
428,0 68,5 19,1 1908 18.632,7 1. 027,5 
474,3 46,3 10,8 

i 
1909 19.241,0 608,3 

498,4 I 24,1 4,8 1910 21.325,5 2. 084,5 
513,0 t 14,6 2,9 1911 22.286,9 l 961,4 I I 597,5 I 84,5 16,5 I 1912 23.491,4 I 1. 20t1,5 
717,6 120,1 20,1 

I 
1913 2~.614,0 l 1.122,6 \ I 736,8 

!. 
19,2 2,7 1914 ~6.062,3 

I 
1. 443,3 

744,1 7,3 1,0 i 1915 26.647:0 534,7 
368,8 I 124,7 16,8 

t 
1916 27.014,5 36..7,5 932,2 j 63,4 7,3 1917 27.452,7 \ 438,2 .128,9 { 

196,7 21,1 I 1918 27.706,0 

I 
253,3 .283,9 i 

155,0 13,7 I 1919 28. !27,3 421,3 .800,9 517,0 40:3 I 1920 28.534,9 

I 
407,6 .122,4 321,5 17,9 1921 28.827,7 292,8 . 38'7 ,9 265,5 12,5 1922 29.341,2 

I 
513,5 . 708,9 321,0 13,4 1923 29.925,4 584,2 .910,6 201,7 7,4 1924 30.305,7 

I 
380,3 .397,9 487,3 16,7 1925 30.731,5 425,8 . 945,9 - 148,0 16,1 1926 31.332,8 

I 
601,2 .464,3 318,4 13,1 1927 3í. 549,0 216,2 .3E3,6 889,3 19,9 1928 31.851,2 I 302,2 .302,1 948,5 17,7 1D29 31. 9G7 ,4 116,2 .930,3 628J2 10,0 1930 32.478,0 l 510,6 1- . .585,7 655,4 9,5 1- 1-.399,7 814,0 10,7 1931 32.764,3 I 286,3 .320,9 921,2 11,0 1932 32.972,7 208,4 .583,1 262,2 2,8 1933 33.073,5 I 100,8 L973,1 390,0 4,1 1934 33.106,4 

I 
32,9 .590,1 617,0 6,2 1935 33.330,7 224,3 .315,9 725,8 6,9 1936 33.521,1 190,4 .485,2 169,3 1,5 1937 . 34.094,8 I _573,7 .260,4 775,2 6,7 1938 34.206,6 I 111,8 .967,1 706,7 5,8 1939 34.204,0 

I 
2,6 .576,7 609,6 4,7 1940 34.252,0 48,0 .014,6 437,9 3,2 1941 34.282,0 I 30,0 .664,3 649,7 4,6 1942 34.433,0 151,0 

1943 34.646,0 213,0 
1944 



POPULAÇÃO E FERROVIARIA DO BRASIL, REFERENTES AS REGiõES E AOS ESTADOS, EM 31 DE DEZEM 

Extensões Areas das 
ferroviárias regiões e 
em tráfeg«J dos Estados 

~ ESTADOS ------
km km2 

(1) 

' ................... 381 3 336 990 

~c r e I I I I. I I I I I I I I I. - 148 027 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
5 1 825 997 

...... 1 362 966 
' ............ ....... 376 

..................... 4 451 j 
976 546 

~ntal .............. 696 591 799 

.................... 449 346 217 
, 

.................... 247 245 582 

.tal tI 1 I 11 I I I I I I I I I I 
3 755 384 747 

1 I tI I I I I I I I I I I I I I I I I 
1 288 . 148 591 

Norte ............. 530 52 411 t 
• li tI I • I I I I I • I I • I I I I 

489 55 920 
tI • • I I I I I I I I I I I I I I I I 

1 102 99 254 

........... ......... 346 28 571 

.... ................ 14 230 1 232 996 

anal • • a • • • • • • • • • • • 
- 2 496 550 931 

.................... 303 21 552 

.......... ~ ........ •, .. -" 2 -193 ~i- 529 379 
t·.'~-

........... ......... 11 734 682 065 

.................... 8 179 593 810 
... ' ............... 696 44 684 
... ................ 2 712 42 404 

L.l • ' , • • • • • • ' • ' • • • • • • 147 1 167 

.................... 13 662 827 423 

.................... 7 427 247 239 

, .. '' ............... 1 595 · 199 897 
a I t ••• t t I e a e a ••••• a 1 191 94 998 -
1 Sul ............... 3 44& 285 289 

:te ................. 1 559 2 137 234 

.................... 385 660 193 

.................... 1 174 1 477 041 

.................... 34 283 8 511 189 

RVAÇÕES: 

I 
I População Número de 

I habitantes 
(2) por km2 

1 491 429 0,4 

81 326 0,5 

453 233 0,2 

956 870 0,7 

1 029 692 10,3 

2 069 041 3,5 

1 242 721 3,6 

826 320 3,4 

7 960 651 20,7 
2 101 325 14,1 

774 464 14,8 
1 432 618 25,6 
2 694 61G 27,1 

957 628 I 
33,5 

15 753 623 12,8 

4 484 871 8,1 
545 962 25,3 

3 938 909 7,4 
' -

(3) 11 268 752 16;5 

6 798 647 11,4 
758 535 17,0 

1 862 900 ~3,9 

1 781 567 1 526,6 

13 023 205 15,7 

7 239 711 29,3 

1 248 536 6,2 
1 184 838 12,5 
3 350 120 11,7 

1 267 134 0,6 

832 869 1,3 
434 265 0,3 

41 565 083 4,9 

Extensão ferroviária 
em metros 

------
I 

por km2 

) 
por 

de área habitante 
l 

0,114 0,255 

- --- -
0,003 0,011 

----
0,276 0,393 

----
4,557 0,443 

1,176 0,336 

1,297 -0,361 
----

1,006 0,299 
----

9,759 0,471 
8,668 0,612 

10,112 0,684 
8,745 0,341 

11,102 0,408 

12,110 0,361 
----

11,540 0,903 

4,530 0,556 
14,059 0,555 
4,142 0,556 

----
17,203 . 1,041 

13,773 1,203 
15,576 I 0,917 
63,956 1,455 

----
125,964 0,082 
----

16,511 1,049 

30,039 1,023 
----

7,979 1,277 
12,537 1,005 
12,089 1,029 

0,729 1,200 

0,583 0,462 
0,794 2,703 

---"'--
4,027 0,824 

----

I 
e 

r 
t 

nes extraídos do ."Anuário Estatístico do Brasil", Ano V, pág. 5. 
ta dos preliminares do Recenseamento de 1940. 
;ive 67 103 habitantes da Região da Serra dos Aimorés, objet';J;3 de litígio entre os Estados de Minas Gerais e do Esp: 



Ro ·d:ovia.s 

M.V.O.P.- DEPARTAMENTO NAOIONAL DE OBRAS CON1'RA A SltCA 
RELAÇÃO DE RODOVIAS BRASILEIRAS COM EXTENSÃO QUILO:MÉ'iRICA TOTAL, 

1) Transnorde-stina . . ..... . ... . . . ............ . . . . . .... . 
2.) Barão de Grajaú-Carolina ...... . .... . ............ . 
3) ·C. Grande-Ca.ruaru ............................... . 
4J Forta.leza-Ter-esina .............. . ... . ........•...... 
5) Central de Alagoas ..... ; .......................... . 
6) Central da Bahia ............................... . .. . 
7) Central Jo Ceará . .... . ............................ . 
8) Ce-ntral da Paraíba .............. . ... . ............ . 
9) Central de Pernambuco .. ............ . ........... . 

1Q) Cen·tral do Piauí ......................•.....••..... 
11) Central d-o R. G. do Norte ..................... . 
12) Central do S·ergipe . . ........................... .. . . 
13) João Pessoa-Natal . .. ; ....... . . : ...........•....... 
14) João P.essoa-Recife ..... . ...... . ................ . . . 
15) Ramal Caldeirão· •.. . ........... . .......... . ........ 
1:6) Ram,al Caninjd,é .....•...............•••..•.•••..•••. 
17) Ra•mal do Cariri ................ . .................. . 
l8) Ramal do Catulé do Rocha ...................... .. 
19) Rarrra1 Ceará-Mirim ............................... . 
20) Ramal do Crt.IZeta .. . ........... . .........•......•. 
21) Ra·mal d·e Curecrna ................................. . 
!22) RamaL G€'lleral Sampaio ......................... .. 
23) RamaL de Ita:ber.a:ba ....... . .... . .................. . 
24) Ra;m.al de Itapa.rica ...... . .................••...• • . 
25.) Ramal de Mossoró ......... . .•.••..•....•....•.•.... 
26) Ra:Illal de Piancó .. . ....... . ...........• ....•........ 
27) Ramal de Picui ................................... . 
28) Ramal de Pilões .................................. . 
2·9) Ra·m.a.l de ~Piranh·as ..•.........•... • ••••..•••.••••• 
30) Ramal Teresina-Picos ............................. .. 

Totais ...........•.................................. 
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Pei!C cmt agefll de 

HsbitB~tes pop tM2 

--~--------.---------··· -"··-

bl st ,.1 bUJç à o percentual 
po" k~a~ de área 

1-

Ki1ometr05 ~e e~t~sda~ 

de fe~ro:34.28Jk-



-465-

il<me. 
CQNSTnUÇÕES FER~OVIARIAS 

tlOS GOVER~OS 1>1:: 1915/JO e '1931/4' 
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ESQUEMA DAS LIGAÇÕES 
FERROVIÁRIAS . DO NORTE COM 

: O S!JL E [)A AM.Dl.JAÇAÕ DA CAPA· 
. CIDADE DE TRANSPORTE FERRO

VJA'RtO ENTRe·Ó CENTR~ O 
~tJL é OESTE DO PAii 

·lEGENDA> 
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