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Este livro vem trazer a público a atu-
ação parlamentar do ex-deputado  

Samuel Vital Duarte. Nascido em 
10 de novembro de 1904, em peque-
no município agrícola da Paraíba, Sa-
muel abraçou sua vocação política na 
Faculdade de Direito de Recife, onde 
conheceu as ideias da Aliança Liberal 
e percebeu no movimento uma opor-
tunidade efetiva de ascensão da classe 
média brasileira, o que motivou tam-
bém sua incorporação à Revolução 
de 30.
Jornalista militante e sempre voltado 
para questões institucionais e polí-
ticas, foi nomeado diretor do jornal  
A União durante a interventoria de 
An tenor Navarro (1930/1932) na Pa-
raíba e apoiou-se no veículo para a 
propagação das teses da revolução vi-
toriosa. O sucesso dessa empreitada o 
conduziu à secretaria geral do Partido 
Progressista, em 1932, e à Câmara dos 
Deputados, em 1934.
Sua promissora atuação como depu-
tado federal e a interferência do colega 
pernambucano Agamenon Magalhães 
valeram-lhe a presidência da Câmara 
dos Deputados, entre 1947 e 1949, en-
tão filiado ao PSD. Durante esse pe-
ríodo, concedeu ampla liberdade aos 
comunistas, ao longo da batalha de 
cassação dos mandatos prestistas, che-
gando a assegurar de prerrogativas já 
suprimidas as despedidas do deputado 
Gregório Bezerra.
Reeleito em 1950, na ala getulista do 
PSD, transferiu-se para o PTB, fir-
mando, entre 1951 e 1954, seus me-
lhores discursos parlamentares – mui-
tos deles retratados nesta obra. 
Samuel Duarte encerrou sua carreira 
política após ser vetado para o Sena-
do, em 1954, e derrotado à Câmara 
Federal, em 1958. Reverteu seu tra-
balho ao exercício da advocacia, no 
Rio de Janeiro, onde também exerceu 
diretoria do Banco do Brasil, entre 
1962 e 1964. É de se destacar ainda 
seu importante papel como presidente 
nacional da Ordem dos Advogados do 
Brasil, de 1967 a 1969, quando enga-
jou a entidade na luta pela retomada 
da democracia e do Estado de Direito.

José Octávio de Arruda nasceu em 
João Pessoa, na Paraíba, na década 
de 1940. É graduado em direito e 
em filosofia da história, especialista 
e mestre em história social pela Uni-
versidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) e doutor pela Universidade 
de São Paulo (USP). Atuou também 
como jornalista, nas imprensas escri-
ta e falada, dedi cando-se à chamada 
história combatente, de orientação 
crítica, interpretativa e presenteísta.
Foi professor das universidades fe-
derais da Paraíba e de Pernambuco 
(UFPB e UFPE) e da estadual da 
Paraíba (UEPB). Atualmente leciona 
no Centro Universitário de João Pes-
soa, onde foi editor da Revista do Unipê. 
É também integrante do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro 
(IHGB) e das academias paraibanas 
de letras (APL) e de imprensa (API).
Entre suas principais obras, estão: 
Epitácio Pessoa (1978), A revolução esta
tizada: um estudo sobre a formação 
do centralismo em 30 (2a ed., 1992), 
Sociedade e poder político no Nordeste: o 
caso da Paraíba, 1945/1964 (2001), 
História da Paraíba: lutas e resistência 
(13a ed., 2011) e José Honório Rodrigues: 
um historiador na trincheira (1994), 
este último escrito em parceria com 
a Dra. Lêda Boechat Rodrigues.  
Coordenou as séries Brasil, Tempo 
e Cultura, do Governo do Estado 
da Paraíba, e História & Debate na  
Assembleia da Paraíba. Seu livro 
mais recente, História do direito e da po
lítica (2008), é resultado da dedicação 
ao ensino superior de direito.
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A experiência democrática dos últimos anos levou à crescente presença popu-
lar nas instituições públicas, tendência que já se pronunciava desde a elabora-
ção da Constituição Federal de 1988, que contou com expressiva participação 
social. Politicamente atuante, o cidadão brasileiro está a cada dia mais interes-
sado em conhecer os fatos e personagens que se destacaram na formação da 
nossa história política. A Câmara dos Deputados, que foi e continua a ser – ao 
lado do povo – protagonista dessas mudanças, não poderia deixar de corres-
ponder a essa louvável manifestação de exercício da cidadania.

Criada em 1977 com o objetivo de enaltecer grandes nomes do Legislativo, a 
série Perfis Parlamentares resgata a atuação marcante de representantes de toda a 
história de nosso Parlamento, do período imperial e dos anos de República. Nos 
últimos anos, a série passou por profundas mudanças, na forma e no conteúdo, 
a fim de dotar os volumes oficiais de uma feição mais atual e tornar a leitura 
mais atraente. A Câmara dos Deputados busca, assim, homenagear a figura de 
eminentes tribunos por suas contribuições históricas à democracia e ao mesmo 
tempo atender os anseios do crescente público leitor, que vem demonstrando  
interesse inédito pela história parlamentar brasileira. 
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“O Brasil não é para principiantes”, teria dito Tom Jobim. Proferida 
ou não pelo nosso grande músico, a frase contém uma lição importante: 
é necessário estudar, debruçar-se sobre os caminhos traçados no pas-
sado, pesquisar os processos sociais, entender os mecanismos do poder 
no país. Essa obrigação talvez seja, no atual momento, mais válida do 
que nunca. Entender os percalços da construção da democracia e os 
desafios que estão colocados hoje exige a compreensão dos problemas 
pelos quais já passamos, dos retrocessos e avanços, para ao menos não 
repetirmos os mesmos erros.

A série Perfis Parlamentares tem contribuído ao longo dos anos para 
o melhor conhecimento não apenas dos personagens que passaram pela 
Câmara dos Deputados, mas, sobretudo, de nossa história. Na biografia 
de um político podem ser percebidas, como neste perfil, as linhas mes-
tras de seu tempo, as questões políticas e culturais que apaixonaram os 
corações e as mentes de sua época.

Samuel Duarte, nascido na Paraíba em 1904 e falecido em 1979, 
esteve no centro dos acontecimentos políticos de seu tempo. Começou 
cedo. Em 1930, ainda universitário, alistou-se no corpo de estudantes 
que chegou até o Rio de Janeiro para consolidar a deposição de Wa-
shington Luiz, participando, no caminho, da derrubada dos governos 
de Alagoas, Sergipe e Bahia. 

Foi deputado federal logo a seguir, iniciando carreira parlamentar 
não muito típica para a época, pois não provinha de município impor-
tante nem de família inf luente – destacava-se por seu valor intelectu-
al e por seus méritos jornalísticos. Integrou ao todo quatro legislatu-
ras (1934/1935, 1935/1937, 1946/1950 e 1951/1954). Foi presidente da 
Câmara dos Deputados no período de 1947 a 1949, cargo em que viven-
ciou momentos de impasse da democracia no Brasil, como a cassação 
dos mandatos de deputados comunistas.

Ideias próximas ao trabalhismo, como a defesa da sindicalização do 
trabalhador rural, o levaram do PSD ao PTB em 1951. Por injunções 
da política paraibana, voltou ao PSD em 1958, partido pelo qual tentou 
se eleger mais uma vez, sem sucesso. Suas posições independentes em 
política externa e sua defesa do divórcio parecem ter contribuído para as 

aPresentação
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dificuldades eleitorais que enfrentou em seu estado natal. A partir daí, 
radicou-se no Rio de Janeiro, onde se dedicou basicamente à advocacia, 
com uma passagem pelo Banco do Brasil, onde ocupou uma diretoria. 
Nos anos setenta, filiou-se ao MDB, mas sem pleitear cargo eletivo.

Entre 1967 e 1969, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) num momento em que se inicia uma virada política: a Ordem, 
que havia apoiado o golpe de 1964, começa a esboçar resistência às vio-
lências e aos arbítrios praticados à sombra do novo regime.

Foi membro da Academia Paraibana de Letras, coroamento de sua 
intensa participação em movimentos culturais e literários. Participou 
quando jovem da revista A Novela, modernista, e envolveu-se, em Re-
cife, com a Aliança Liberal, onde pontificava Joaquim Pimenta, e com a 
revista esquerdo-naturalista O Tacape. Mais tarde, teve atuação destaca-
da em órgãos de imprensa – presidiu A União, jornal oficial do governo 
da Paraíba, e foi colaborador de alguns dos principais diários do país.

Enfim, na leitura dos passos e movimentos de Samuel Duarte, en-
contramos os registros das correntes de ideias e dos movimentos políti-
cos e literários que fervilhavam no país no século passado. Sua trajetória 
cruzou instituições importantes, fossem do governo ou da sociedade 
civil. Trata-se de uma vida intensa e representativa de sua época, que 
em boa hora é retratada neste novo perfil parlamentar que a Câmara dos 
Deputados oferece à sociedade.

Deputado Henrique Eduardo Alves
Presidente da Câmara dos Deputados
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Uma das mais recorrentes interpretações da Revolução de 30 é a da 
subordinação à classe média.

Pouco importa tratar-se de classe média ascendente, como o deseja 
Hélio Jaguaribe, para quem a fracassada tentativa classemedista do iní-
cio da República, com o f lorianismo, terminou cristalizada 38 anos de-
pois, ou dos estratos intermediários descendentes, tal como pretendido 
por Raymundo Faoro. Para este a primazia de segmentos desse último 
tipo viu-se assimilada pelo integralismo.1

Intentando esclarecer as origens sociais de 30, que tanto têm dividi-
do os especialistas – a julgar pela multiplicidade de explicações anotadas 
por Natanael Sarmento (1988, p. 36-74) –, o cientista político paraiba-
no Eduardo Raposo procurou interpretação mais eclética.

Para o autor de 1930: seis versões e uma revolução (2006), a chamada Revo-
lução de 30 significou a afirmação de amplo segmento que buscava bitola 
política fora dos quadros de ferro das oligarquias da República Velha.2

Datou daí a heterogeneidade do movimento porque, além da emer-
gente classe média das cidades, havia a considerar a participação de fra-
ções dissidentes da oligarquia (Epitácio Pessoa, Borges de Medeiros, 
Olegário Maciel, Assis Brasil e Francisco Morato com o PD paulista): 
Frente Única gaúcha repartida entre maragatos e positivistas do Bloco Cas-
tilhista (Batista Luzardo, Getúlio Vargas, João Neves da Fontoura); jovens 
liberais oposicionistas (Oswaldo Aranha, Virgílio de Melo Franco, Cris-
tiano Machado, José Américo de Almeida); militares de patente interme-
diária até tenente-coronel (Goés Monteiro, Juarez Távora, Cordeiro de 
Farias, Eduardo Gomes, Juracy Magalhães, Miguel Costa, como coronel 
da Força Pública paulista, Hercolino Cascardo, os irmãos Lourenço e Fe-
lipe Moreira Lima, Mendonça Lima, o capixaba Punaro Bley); escritores e 
profissionais liberais sugestionados pela questão operária e de reordenação 
do Estado (Lindolfo Collor, Francisco de Campos, Café Filho, Agamenon 

1 A tese de que a Revolução de 30 foi impulsionada pelos extratos intermediários encon-
trou em Hélio Jaguaribe um de seus expoentes (A EMERGÊNCIA..., 1983, p. 62-63). 
Já Raymundo Faoro, em conversa conosco, enfatizou a presença, no Brasil de 30, de 
classe média descendente que se refugiou no integralismo (FAORO, 1977).

2 Eduardo Raposo (2006) enfatiza o pluralismo do outubrismo na Paraíba. Nos debates do 
Grupo José Honório Rodrigues, na década de setenta, o autor destacou essa contraditória 
feição da Revolução de 30, estendendo-a ao plano nacional.
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Magalhães, Joaquim Pimenta, Pedro Ernesto Batista, Abguar Bastos); in-
dustriais como Jorge Street, Carlos e Caio de Lima Cavalcante, os Prados 
de São Paulo; e lideranças operárias como Agripino Nazareth, Carlos Ca-
vaco, Maurício de Lacerda, João Santa Cruz de Oliveira e Cristiano Cor-
deiro (MELLO, 1992, p. 84 e 154).
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origens e classe média em 
Samuel Duarte

O caso do paraibano Samuel Duarte, deputado federal por quatro le-
gislaturas (1934/1935, 1935/1937, 1946/1950 e 1951/1954), integrante de 
comissões da Casa, algumas das quais presidiu, e presidente da Câmara 
dos Deputados entre 1947 e 1949, ajusta-se à classe média ascendente 
cujos jovens representantes buscavam espaço com a Revolução de 30.

De origens rurais vinculadas ao distrito de Cantagalo, que então 
pertencia a Alagoa Nova, figurando hoje na circunscrição de São Se-
bastião de Lagoa de Roça, entre Esperança e Lagoa Seca, a fazendola 
dos pais de Samuel admitia trabalhadores assalariados, o que não sig-
nificava muito.

Se o brejo paraibano da localização representara uma das mais f lo-
rescentes regiões paraibanas do século XIX, não é menos exato que à 
época do nascimento de Samuel Duarte – 10 de novembro de 1904 – a 
decadência aproximava-se a passos largos. Sua principal cidade, Areia, 
magistralmente analisada por Horácio de Almeida, e a trinta quilô-
metros de Lagoa de Roça, involuía para a condição de “cidade mor-
ta”. O mesmo iria se verificar com a Alagoa Nova das considerações 
do historiador José Borges de Sales (ALMEIDA, 1958, p. 300-301; 
SALES, 1990).

Dentro desse quadro, Samuel Duarte, como caçula de prole de doze 
irmãos, era apenas remediado integrante de clã dedicado “modesta e 
honestamente” a plantação de café e agricultura de feijão, fumo, mi-
lho e cereais em geral. Como as diárias dos assalariados eram baixas, a 
própria família Duarte trabalhava a terra cujos reduzidos excedentes se 
destinavam às feiras das localidades mais próximas.

Uma estrutura econômica assim, mais próxima da subsistência que 
do capitalismo, distinguia-se por determinados traços culturais. Um 
deles era assegurar a educação de um dos filhos que, formado, socorre-
ria os demais.

Entre os Vital Duarte, o escolhido foi Samuel que, após completar 
as primeiras letras em escola da vizinhança, se transferiu para a capital a 
fim de cursar o Seminário Arquidiocesano. Neste, segundo o também 
brejeiro ministro Oswaldo Trigueiro, “aprimorou sua excelente cultu-
ra humanística” (MELO, 1988, p. 152).
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Nesse sentido, os primeiros tempos da existência de Samuel Duarte 
foram delineados pela família, à qual, já formado, prestaria assistência. 
Pelos anos trinta e quarenta, graças ao surto do sisal, a média proprie-
dade de Cantagalo prosperou, o que não o impediu de, vitorioso na 
política, assegurar mesada aos irmãos.3

3 Informação obtida por meio de entrevista com Paulo Sérgio Duarte, filho de 
Samuel Duarte, em 25 de março de 2000 na cidade do Rio de Janeiro.
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Da capital paraibana à aliança liberal 
e ao recife

No Seminário, Samuel Duarte não permaneceu muito tempo. De-
pois de aí estudar entre os 16 e 21 anos, descobriu que não tinha vocação 
para o sacerdócio e largou a batina.

A questão era um pouco mais ampla. Impregnado com ideias de auto-
res como Eça de Queiroz, Machado de Assis, Flaubert e, principalmen-
te, Renan, que escrevia sobre a humanização do Cristo, deslocou-se da 
literatura religiosa do Seminário para o sociologismo laico da década de 
vinte. Então, seus autores de cabeceira passaram a ser o português Olivei-
ra Martins, os espanhóis Ortega y Gasset e Maria Zambrano, e brasileiros 
Euclides da Cunha, Oliveira Lima, Oliveira Vianna e Gilberto Freyre, 
vários dos quais, no futuro, recomendados aos filhos.4

Assim embasado, não teve dificuldade em sobreviver na capital pa-
raibana, onde sua ascensão rapidamente se processou. De empregado 
em livraria passou a professor de candidatos aos preparatórios do Liceu 
Paraibano, onde também lecionou francês e português.

Em 1928, era funcionário dos Correios e à porta deste saudou os 
caravaneiros do Partido Democrático Nacional, em visita ao Nordes-
te, sob liderança de Assis Brasil e Maurício de Lacerda. O biógrafo do 
líder democrático paraibano Octacílio de Albuquerque, que os rece-
beu na estação ferroviária, referiu-se a Samuel como autor “de oração 
cívico-revolucionária, dentro das concepções ingenierianas, ao tempo 
em voga, com muita beleza e profundidade”. A observação expressa 
às primitivas inf lexões ideológicas do jovem brejeiro, visto como José  
Ingenieros – considerado precursor do socialismo argentino –, embora 
mais próximo ao positivismo que ao marxismo (PINTO, 1966, p. 96; 
JAGUARIBE, 1967, p. 120).

Na capital paraibana, então assinalada pelo movimento modernista 
que ensejava a modelar revista Era Nova, Samuel incorporou-se ao gru-
po intelectual de A Novela, liderado por Antenor Navarro – responsável 
pelas produções de, entre outros, José Américo, Adhemar Vidal, Alci-
des Bezerra e Eudes Barros. A Samuel reservou-se a novela “Dinheiro” 

4 Informação obtida por meio de entrevista com Paulo Sérgio Duarte, filho de 
Samuel Duarte, em 25 de março de 2000 na cidade do Rio de Janeiro.
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que, mesmo não concluída, viu-se registrada pela imprensa da época 
(BARBOSA FILHO, 2001, p. 171).5

Politicamente, já estudante de direito no Recife, engajou-se na Alian-
ça Liberal que sacudia a casa de Tobias Barreto, graças à liderança dos pro-
fessores Gondim Filho, Gervásio Fioravante e, sobretudo, Joaquim Pi-
menta que, desde a década de dez, mobilizava o operariado recifense, em 
aliança com o borbismo.

Pimenta, responsável com o sogro, Raul Azedo, pela revista esquerdo-
naturalista O Tacape, compareceu à Paraíba e, no teatro Santa Rosa, profe-
riu, a 13 de outubro de 1929, conferência assistida pelo presidente João Pes-
soa e imediatamente glosada pelo ex-aluno Samuel Duarte em artigo para  
A União de nove dias depois (DUARTE, 1929). Essa produção samuelis-
ta torna-se relevante por se referir à “democracia da vontade” que, algo 
soreliana, galvanizava as vertentes insurrecionais desde a direita fascista 
de Mussolini à extrema esquerda bolchevique de Lenine.6

Admirador da experiência renovadora do presidente paraibano João 
Pessoa, “gerador da ideia de revolução que ressuscitou com seu assassi-
nato”, Samuel Duarte encontrava-se no Recife quando da eclosão do 
movimento de 3 e 4 de outubro de 30.

Repórter do Diário da Manhã dos irmãos Carlos e Caio Lima Ca-
valcante, compareceu ao Instituto Médico Legal para cobrir a morte 
do assassino de João Pessoa, bacharel João Dantas, o que recordou na 
entrevista prestada ao Centro de Pesquisa e Documentação (CPDOC) 
da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro:

Vi o cadáver estendido na lousa, sem qualquer sinal de luta, 
só o corte da carótida. Nenhum arranhão no corpo, rasgão das 
roupas, nada. Ora, um homem daquele, se atacado, não se dei-
xaria abater inerte, porque se defenderia. Por isso entendo que 
João Dantas se suicidou. Consta que havia um pacto de morte 
entre ele e o cunhado (DUARTE, 1978).7

5 José Américo responsabilizou-se, em 1922, por “Ref lexões de uma cabra”, seguido de 
Adhemar Vidal, por “Fome!”; Alcides Bezerra, por “Maria da Glória”; e Eudes Barros, 
por “O lírio do cabaré”.

6 A chamada “democracia da vontade” foi abordada por Alcir Lenharo (1986). Trata-se do 
voluntarismo, próprio às concepções políticas da época.

7 O pensamento do então acadêmico de direito coincide com a versão do legista Nanon 
Mota, do IML de Recife.
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marcha ao rio, direção de A União e 
discurso de formatura

Na Revolução de 30, o então universitário Samuel Vital Duarte 
não foi apenas espectador engajado. Ativista do outubrismo, alistou-
se no corpo de estudantes que, incorporado à formação militar do 
tenente Agildo Barata, chegou até o Rio de Janeiro para consolidar a 
deposição de Washington Luiz, depois de ultrapassar as forças legalis-
tas do general Santa Cruz, na linha do rio São Francisco. Ajudou na 
deposição dos governos de Alagoas, Sergipe e Bahia e se engajou no  
pequeno combate de Sauipe, depois do qual se deslocou de trem de 
Alagoinha até Salvador.8

Acantonado durante algum tempo nas dependências do clube Vas-
co da Gama, no Rio de Janeiro, Samuel somente retornou à Paraíba 
em novembro de 1930, quando o jovem engenheiro radical Antenor 
Navarro já se convertera em interventor federal.9 Estimado por este, foi 
nomeado diretor de A União, cargo cumulativamente exercido com a 
direção da Imprensa Oficial.

Nesse organismo, seu desempenho não foi apenas jornalístico e ad-
ministrativo, mas cívico, político e cultural. Reformou a aparelhagem 
gráfica da chamada Imprensa Oficial e distinguiu-se não só pelas edi-
ções especiais dedicadas ao presidente João Pessoa, Revolução de 30 
e Antenor Navarro – quando do precoce falecimento deste a 26 de 
abril de 1932 – como pela atração de escritores de relevo para colaborar 
no diário governista – entre outros, Múcio Leão, Horácio de Almei-
da, Virgílio de Melo Franco e o segundo Irineu Joffily. De Virgílio, 
A União publicou os primeiros capítulos de Outubro, 1930 como uma 
das principais fontes desse acontecimento (ARAÚJO, 1985, p. 259; 
A UNIãO, 1931a, 1931b, 1931c, 1931d; MARTINS, 1977, p. 112; 
DUARTE, 1978).

Com a dupla Antenor-Samuel, a hora era dos moços Osias Gomes, 
João Lélis de Luna Freire, César de Oliveira Lima, Flóscolo da Nóbrega e 
Francisco Vidal Filho. Um deles, Samuel Duarte concluiu o bacharelato 

8 Essa passagem foi-nos revelada pelo próprio Samuel, em 1967, em longa conversa na residên-
cia do previdenciário Edson Figueiredo, onde se hospedava. Segundo ele, o batalhão acadê-
mico experimentou única baixa, por acidente, ao arranchar-se numa igreja. Quando alguns 
estudantes cogitaram a deserção, Agildo Barata ameaçou-os com fuzilamento (BARATA, 
1978, p. 134-146).

9 A posse de Antenor como interventor da Paraíba verificou-se a 9 de novembro de 1930 
(BURITY, 2011, p. 141).
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pela Faculdade de direito do Recife, a 7 de setembro de 1931, e foi ora-
dor da turma, cuja formatura teve lugar no teatro Santa Isabel.

Já então despontava o que lhe caracterizaria a identidade pessoal, ou 
seja, tribuno (não) barroco, na tradição de Epitácio Pessoa, Castro Pin-
to, Octacílio de Albuquerque e Alcides Carneiro, mas de ideias ref leti-
das e bem articuladas. Senhor de discurso eminentemente expositivo, 
com frases seguras e concatenadas, Samuel não revelava na palavra meio 
para embevecimento dos auditórios, mas instrumento para veiculação 
de teses. Em suma, orador não comicial e bom conferencista.

Essas características já despontam no discurso de bacharelato, cen-
trado sobre temas carregados pela vida afora, ou seja, ajustamento das 
estruturas jurídicas à evolução social. As principais passagens da oração 
de formatura expressaram primazia do Estado de direito; contradição 
entre país legal e país real; e cultura identificada com a realidade e a 
serviço da ascensão das massas:

Herança do individualismo revolucionário [...] o sentimen-
to republicano de 91, em desacordo com as tendências sociais 
de espírito moderno, não podia gerar instituições duradouras. 
A guerra acentuou as causas desse desequilíbrio [...] Pela sua im-
portância, adquirida no grau de desenvolvimento industrial dos 
últimos tempos, é o fenomenismo econômico, dentre os fatores 
sociais, o mais enérgico formador de diretrizes revolucionárias.

[...] Por aí se vê que a Revolução não pode cingir-se a um tra-
balho de revestimento periférico. [...] Pelo direito é que a sociedade 
atinge a consciência de si mesma, entrando na posse plena de seus 
valores culturais. Sua função não é criar um sistema de fórmulas 
permanentes: é imprimir aos objetivos que regula a direção da har-
monia e a solidariedade entre as partes e o todo, entre a unidade 
social que é o homem e o grupo em que este se insere. Em si mesma 
a vida é má; todavia, quando a ciência dá ao homem a ilusão de 
multiplicar-lhe as forças no infinito da natureza e a arte lhe ensina 
a corrigir a vida, então esse prisioneiro da dúvida encontra o princí-
pio de sua libertação (A PRIMOROSA..., 1931, p. 1-2).

Embora não proferido na Câmara dos Deputados, este discurso 
consta da presente coletânea, cujo apêndice enfeixará os principais pro-
nunciamentos, conferências e artigos de Samuel Duarte, para que se 
tenha ideia da amplitude da contribuição desse grande espírito.
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Do partido progressista à eleição de 1934
Desde sua inserção na Aliança Liberal, pelos anos 20, Samuel Duarte 

despertou para a política. Com a Revolução de 30, em sua passagem por 
A União, durante a interventoria Antenor Navarro, revestiu-se de fei-
ção política. Ele era então espécie de ideólogo do navarrismo, condição 
acentuada com a morte do interventor.10

Nesse contexto, Samuel não tardou a enquadrar-se no Partido Pro-
gressista da Paraíba, que congregava os seguidores da revolução, tendo 
contra si o oposicionista Partido Republicano Libertador, de liberais 
descontentes com o rumo do movimento no Estado.

Em 1932, nos desdobramentos do levante paulista pela reconstitu-
cionalização do país, os partidos políticos principiaram a reorganizar-se 
e a Paraíba não constituiu exceção. Na liderança do processo, os go-
vernistas autoconsideraram-se herdeiros do outubrismo e constituí-
ram o Partido Progressista da Paraíba, cujo diretório central revelava 
como presidente o secretário do Interior e Justiça do novo interven-
tor federal Gratuliano Brito (1932-1934) – Argemiro de Figueiredo. 
Samuel Duarte converteu-se em secretário do diretório.

Já fora da direção de A União mas como advogado de causas co-
merciais, cíveis e criminais, professor do Liceu e ainda redator de A 
União, Samuel tornou-se a figura central de agremiação destinada a 
montar chapa para as eleições da Constituição Federal, em maio de 
1933. Analistas da política paraibana consideram que sua presença 
no diretório, como revolucionário histórico e representante das cor-
rentes mais avançadas do PPPB – as de inspiração navarrista –, visava  
a contrabalançar o conservadorismo de Argemiro de Figueiredo, 
o qual, vinculado aos antigos coronéis, buscava compor-se com os  
chamados carcomidos.11

Com a máquina nas mãos, o Partido Progressista não teve dificulda-
des em eleger os cinco deputados federais constituintes: Manuel Veloso 
Borges, Irineu Joffily, José Pereira Lyra – jurista de renome e o mais im-
portante da bancada –, Odon Bezerra e Heretiano Zenaide. As outras 

10 Em 1932, o falecimento do interventor gerou verdadeiro culto cívico em que se notabili-
zaram Jacob Frantz, José Batista de Melo, Manoel Formiga, Gazzi de Sá e Samuel Duarte. 
Foram eles que fomentaram a denominação de Antenor Navarro para município do alto 
sertão paraibano. A honrosa nomenclatura permaneceu até o falecimento do último in-
tegrante do grupo, Jacob Frantz.

11 Para José Octávio de Arruda Melo (2012, p. 118), Argemiro de Figueiredo representou a 
contrarrevolução na Paraíba, formalizada mediante a sequência “Antenor Navarro con-
tra os coronéis, Gratuliano Brito sem os coronéis e Argemiro com os coronéis”.
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correntes que disputaram o pleito – Partido Republicano Libertador, 
Partido Popular Paraibano, de formação católica, e Liga pelo Estado 
Leigo – esquerdizante e anticatólica – não obtiveram sucesso (MELLO, 
1986, p. 303).

Revelando-se eficiente agenciador das démarches partidárias, Samuel  
Duarte subiu rápido na burocracia dos progressistas. Isto sem abdicar 
da condição de intelectual, espécie de segunda natureza dele. Conti-
nuando a escrever em A União e jornais do Recife, colaborou com os 
importantes Almanaque da Paraíba e Anuário da Paraíba e foi, inclusive, 
organizador de algumas edições do primeiro.

Data dessa época o artigo “Hitler e o renascimento alemão”, posterior-
mente evocado por Epitacinho, para atacá-lo. Na verdade, trata-se de pági-
na conjuntural que refletia o dilema da Revolução de 30, espremida entre 
fascismo e comunismo, principais matrizes ideológicas da época. Mesmo 
como convicto social-democrata, ou seja, não fascista e muito menos co-
munista, Samuel não deixava de refletir os dilemas do pós-trinta.12

Não admira assim que, em julho/agosto de 1934, por lembrança 
de José Américo e interventor Gratuliano Brito, seu nome fosse indi-
cado ao cargo de deputado federal pela chapa do Partido Progressis-
ta. Em prática pouco comum ao constitucionalismo, a Constituinte 
1933/1934, uma vez promulgada a Constituição Federal de 16 de julho 
de 1934, autodissolveu-se, de modo que foram realizadas eleições para a 
subsequente legislação ordinária.

Concorrendo com os Libertadores, o Partido Democrático e as le-
gendas “Integralismo” e “Trabalhador Vota em Ti Mesmo”, esta última 
resultante de fusão com a Liga pelo Estado Leigo, o Partido Progressista 
alcançou, uma vez mais, esmagadora supremacia. Dos nove deputados 
federais em disputa, elegeu oito, sendo um deles Samuel Duarte que, com 
apenas trinta anos, chegou à Câmara dos Deputados. Os demais eleitos 
pelo partido foram Gratuliano Brito, Pereira Lyra, Odon Bezerra, Here-
tiano Zenaide, Matias Freire, José Gomes da Silva e Isidro Gomes que, 
não assumindo, abriu espaço para o primeiro suplente Ruy Carneiro 
(MELO, 1986, p. 304).

12 Ao explicar, em 1945, a gênese desse artigo, Samuel Duarte declarou que, à época, o 
futuro primeiro-ministro inglês Winston Churchill também pensava assim. As oscila-
ções doutrinárias do tenentismo presentes do texto encontram-se em gravura de revista 
de 1931, na qual os tenentes da revolução brasileira aparecem cruzando desfiladeiro em 
cujas bordas se leem as inscrições “fascismo”e “comunismo”.
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O sistema eleitoral da época admitia dois turnos e cédulas avulsas e 
partidárias, mas enseja apreciação do contingente samuelista. Escolhido 
com os colegas do Partido Progressista em convenção de 9 de setembro 
para o pleito de 14 de outubro, Samuel Duarte, então presidente do Ins-
tituto dos Advogados da Paraíba, obteve 20.215 votos, enquanto Gra-
tuliano Brito obteve 20.428 votos; Pereira Lyra, 20.349; Odon Bezerra, 
20.217; Heretiano Zenaide, 20.231; Matias Freire, 20.237; José Gomes 
da Silva, 20.259; Isidro Gomes, 20.317; Botto de Menezes, 4.419; e 
Ruy Carneiro, 20.179, estes dois últimos, respectivamente eleitos pelo 
PRL e primeiro suplente dos progressistas.13

13 A julgar pelo noticiário das visitas anteriores ao pleito, Samuel Duarte tornou-se o 
candidato dos estudantes pessoenses, liderados pelo futuro escritor Ascendino Leite 
(PARAÍBA..., 1934).
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na Câmara dos Deputados de 
1934 a 1937

A atuação de Samuel Duarte na Câmara Federal entre 1934 e 1937 
antecipou a habitual linha de comportamento na Casa. Ativo nas co-
missões, somente intervinha em plenário quando em debates de feição 
substantiva e salientou-se na contribuição legislativa.

Coube-lhe então integrar a Comissão de Finanças da Casa, no lugar 
do deputado Gratuliano Brito, e em seguida a presidência da Comissão 
de Legislação Social e Justiça. Nesta, tornou-se relator do substitutivo 
do Estatuto dos Funcionários Públicos e procedeu a estudos consoli-
dados em 1947, quando da fixação de normas destinadas à alocação de 
recursos para as obras contra as secas. Algumas das ideias referentes à 
desapropriação de terras para irrigação foram posteriormente aprovei-
tadas pela Sudene (DUARTE, 1978).

No varejo, Samuel apoiou emenda do deputado Alde Sampaio, a qual 
dizia: “Os serviços de emergência e extraordinários podem receber o 
auxílio de funcionários das repartições interessadas, serviços que antes 
da criação do novo departamento eram totalmente efetuados por estas 
repartições”. Relatou a aquisição pela União de terreno do Haras Minas 
Gerais, para utilização pelo Serviço de Remonta do Exército. Ofereceu 
justificado parecer ao Decreto no 24.367, de 8 de junho de 1934, “melho-
rando as pensões de meio soldo em cujo gozo se achavam as viúvas dos 
militares que participaram das campanhas do Uruguai e do Paraguai” e 
impedindo a prescrição dessas. Incorporou-se ao dispositivo por meio do 
qual a Carteira de Redescontos para a Agricultura em geral, e especial-
mente para o algodão, também poderia operar com bancos e cooperativas 
agrícolas de crédito, produção, consumo ou mistas, que tivessem funcio-
namento legal e capacidade financeira, com a condição de que “nenhum 
favor será concedido a indústrias agrícolas que não empreguem maté-
ria-prima bruta ou beneficiada nacional” (DUARTE, 1935a; 1935b, p. 
3438; 1935c, p. 9158; 1935d, p. 8650; 1937a, p. 27060).

E ainda relatou o Projeto no 428, acrescido de substitutivo pelo 
qual “manda aplicar aos empregados em usinas de açúcar, fábricas de 
álcool e aguardente e estabelecimentos congêneres, as leis que regu-
lam o trabalho na indústria”. Defendeu a licença de três meses para 
o funcionário que completasse cinco anos consecutivos de serviço. 
Votou favorável à concessão de passagem gratuita aos trabalhadores 
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pobres que, privados de suas atividades, quisessem regressar a seus es-
tados de origem. Estabeleceu o direito de os requerimentos subscri-
tos por um mínimo de cem deputados prescindirem de consulta ou  
aprovação de Plenário. Autorizou o Poder Executivo a assumir a res-
ponsabilidade do ativo e passivo da Sociedade Anônima Loide Brasilei-
ro. Disciplinou a criação e funcionamento da Escola de Marinha Mer-
cante do Brasil. Apoiou abertura de crédito para empréstimos à Caixa 
de Construção de Casas do Ministério da Guerra e relatou o importan-
te Projeto no 4908 de 1936, por meio do qual: 

Ficam extensivas aos empregados em usinas de açúcar, 
fábricas de álcool e aguardente e estabelecimentos congêne-
res as mesmas regalias constantes das leis de férias, de oito 
horas de trabalho, de indenização de salários e das demais 
componentes da legislação em vigor conferidas aos traba-
lhadores de estabelecimentos industriais (DUARTE, 1937c,  
p. 32227).

Nessa mesma linha, foi de sua iniciativa o detalhamento, em se-
gunda discussão, do projeto por meio do qual o poder Legislativo 
decretava:

Art. 1o Aplicam-se aos empregados nas seções industriais 
das usinas de açúcar, fábricas de álcool e aguardente e estabele-
cimentos congêneres as disposições da lei de férias, de oito horas 
de trabalho, indenização de salários, de trabalho das mulheres 
e menores e demais preceitos da legislação social vigente que 
regulam o trabalho das mulheres.

Art. 2o O direito às férias será assegurado nos termos da le-
gislação em vigor, independentemente da qualificação exigida 
na parte final do art. 1o do Decreto no 23 de 18 de janeiro de 
1933 (DUARTE, 1937c, p. 32226).

A maneira como Samuel Duarte voltava-se para essas questões, to-
das de alcance nacional, não o fazia perder de vista a Paraíba.

Ele pleiteou, juntamente com toda bancada paraibana, emenda de 
quinhentos contos de réis destinada á conclusão do trecho ferroviário 
Pombal-Patos; abertura, pelo Ministério da Agricultura, do crédito de 
duzentos contos, destinado “ao complemento das obras de instalação 
e devido aparelhamento da Estação Experimental de Plantas Têxteis, 
em Alagoinha, no estado da Paraíba”; e autorização para que o governo 
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federal doasse ao estado da Paraíba o imóvel onde funcionava a extinta 
Escola de Aprendizes de Marinheiros daquele estado, à avenida João 
Machado, na cidade de João Pessoa (DUARTE, 1935b, p. 5629; 1937a,  
p. 26351; 1937c, p. 29865).

Em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, Samuel Duarte 
firmou, pelo menos, dois importantes pronunciamentos.

O primeiro, proferido em 1935, versou sobre o delicado pro-
blema da imigração que especialistas como Miguel Couto haviam 
acentuado, mediante invocação do chamado perigo amarelo. O re-
presentante paraibano formalizou-o por meio de análise histórica, 
geográf ica, demográf ica, econômico-social e jurídica da realidade 
brasileira e revelou-se favorável à revisão da Carta de 34 na parte 
atinente à matéria.

O outro, aproveitando moção do colega Pereira Lyra, a quem louvou 
como principal responsável pelo documento, ressaltou a Constituição 
Paraibana de 1935, recentemente promulgada. Nele, Samuel Duarte 
aproveitou o ensejo para verdadeira declaração de princípios:

Os regimes de arbítrio são passageiros; a necessidade social os 
impõe, algumas vezes, como remédios transitórios; mas a palavra 
final cabe à vontade coletiva, que se traduz e exprime na legalidade. 
As revoluções são movimentos legítimos quando visam restaurar 
os valores éticos, jurídicos e sociais destruídos por normas iníquas 
e desumanas. Foi o que ocorreu no Brasil (ANAIS..., 1935).

Tanto pela propriedade quanto pela densidade, as duas orações 
abrem, nesta coletânea, os discursos parlamentares de Samuel Duarte 
propriamente ditos.
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do Banco do Brasil à interventoria e 
retomada democrática

Diante da decretação do Estado Novo, a 10 de novembro de 1937, a 
Câmara dos Deputados foi fechada, em razão do que Samuel Duarte se 
viu desempregado. A situação foi contornada pelo colega Ruy Carneiro 
que, ligado ao presidente do Banco do Brasil, Marques dos Reis, obteve 
a nomeação do correligionário para advocacia do estabelecimento, com 
exercício no Recife.

Foi assim, que, já casado com dona Adelina de Castro Pinto Duarte, 
e com seu primeiro filho – Glauco Duarte –, Samuel voltou ao Nor-
deste para, em suas palavras, “aguardar os acontecimentos”. Na capital 
pernambucana, enquanto exercia o contencioso do Banco do Brasil, re-
tomou atividades culturais, como colaborador da revista Farpa, da qual 
fora editor no Rio de Janeiro. Dela participavam, entre outros, Nelson 
Werneck Sodré, Otto Maria Carpeaux, Jaguar e o ex-constitucionalista 
pernambucano Osório Borba.14

Na Paraíba, o Estado Novo significou o prestígio de Epitácio Pessoa 
Cavalcante de Albuquerque, filho do ex-presidente João Pessoa e enfant 
gateé de Getúlio Vargas, por quem fora criado. Lançando-se em virulen-
ta campanha contra o interventor Argemiro de Figueiredo, Epitacinho 
almejava a interventoria que, em 1940, todavia, ficou nas mãos de Ruy 
Carneiro. Este, imediatamente, comunicou a Samuel Duarte que de-
sejava seu concurso, mas oportunamente. Isso porque seu secretário de 
Interior e Justiça seria Borja Peregrino que se encontrava doente e que 
“se eu não nomear morre, mas se eu nomear morre também”.15

Nesses termos, Samuel somente voltou à Paraíba com o falecimento 
de Borja, em julho de 1941, quando lhe coube ocupar a pasta do In-
terior, como o segundo da administração Ruy Carneiro. A este com-
petiria reorientar a política paraibana, ressuscitando o espírito de 30 e 
substituindo o modelo oligarca, ruralista, clerical e até antissemita de 
Argemiro por feição populista, urbana, ligada ao Exército e liberalizan-
te. Em outras palavras, competia-lhe substituir o primado dos coronéis 
pelas periferias urbanas, como base do futuro PSD (MELLO, 2004,  
p. 42-43; BLONDEL, 1994, p. 141-142).

14 Informação obtida por meio de entrevista com o poeta Sérgio Castro Pinto em junho de 2000.
15 A frase transcrita ipsis litteris é de Ruy, reproduzida por Samuel Duarte (DUARTE, 1978).
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Até a chegada de Samuel, a interventoria Carneiro experimentou 
dificuldades. Apoiado nos chamados forasteiros, trazidos do Rio de Ja-
neiro, o prestígio do interventor declinava, até porque os auxiliares não 
se compunham com a Paraíba. O único grande nome, agrônomo Gui-
marães Duque, especialista em solos e obras contra as secas, cedo deser-
tou. Enquanto isso o chefe de polícia Solón, perseguidor dos estudantes, 
ganhou a alcunha de “Rapa Coco” (NÓBREGA, 1977?, p. 65).

Assim, só com Vital Duarte, na carteira do Interior, o carneirismo 
principiou a reformular-se em consonância com os planos interna-
cional e nacional, nos quais o ataque do Japão aos Estados Unidos, em 
Pearl Harbour, no mês de dezembro de 1941, trouxe este país para 
a guerra, nela inserindo o Brasil. Em janeiro de 1942, teve lugar a 
conferência de chanceleres do Rio de Janeiro, a que compareceu Ruy 
Carneiro como testemunha da coligação dos países americanos contra 
o Eixo nazo-nipo-fascista.

Essa é a razão por que, ao chegar à Paraíba, como beneficiário de 
licença de dez meses (mas onde passou quatro anos), Samuel proferiu 
frase de extrema gravidade: “Estamos a viver uma hora de afirmações 
heroicas e atitudes resolutas”.

Imediatamente, sua presença fez-se sentir junto ao governo que se 
aproximou da ala jovem do futuro PSD – Simeão Leal, José Joffily, Oc-
tacílio Queiroz, além do agrônomo José Augusto Trindade, precursor 
de Duque. Com Samuel, a Interventoria Federal da Paraíba era outra.

Nas palavras dele, “tudo passava por mim no governo”. De fato, desde 
os sueltos de orientação governista em A União até o dia a dia da admi-
nistração, a articulação intergovernamental, o entrosamento com as pre-
feituras municipais e a dinâmica do Palácio da Redenção, tudo ref letia 
o samue lismo, que, na Imprensa Oficial, abria espaço para intelectuais  
antifascistas. Tal foi o caso de Rubem Braga, Moacyr Werneck de Castro, 
Geraldo Baracuhy, Silvino Lopes e o francês Romain Roland, em home-
nagem a quem A União republicou antigo artigo de Antenor Navarro.

O clima tornava-se de franca retomada democrática.
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dois momentos de samuel duarte
Outrossim, graças à acuidade de Ruy Carneiro e ostensivo apoio de 

seu secretário do Interior, o processo político, mesmo sob a ditadura, 
começava a se mover.

Enquanto sob liderança de João Santa Cruz e antecipando-se à 
Conferência da Mantiqueira, de 1943, os comunistas preconizavam 
União Nacional contra o Fascismo, os estudantes pleiteavam a entrada 
do Brasil na guerra e entidades pró-aliados despontavam. Entre essas, a 
Sociedade dos Amigos da América, liderada pelo chefe estadual do Ser-
viço Nacional de Geografia, general Djalma Poly Coelho, e a Liga de 
Defesa Nacional, animada pelo liberal radical José da Silva Mousinho 
(MELLO, 2004, p. 49, 51, 59, 71, 91).

Passeatas e comícios começaram a ter lugar, mediante a participação 
de auxiliares do governo como Samuel Duarte e Abelardo Jurema. Nas 
palavras do cronista Gonzaga Rodrigues, “[...] não havia DIP [Depar-
tamento de Imprensa e Propaganda] que tivesse o desplante de denun-
ciá-los” (RODRIGUES, 2000).

Em maio de 1944, o comandante das forças militares nordestinas, 
Gal. Newton Cavalcante, visitou a Paraíba, cujo governo lançou, em 
Campina Grande, a campanha de bônus de guerra, com o suporte da 
prefeitura local, do Banco do Brasil e da Companhia Esso de Petróleo. 
Em setembro, a mobilização de ajuda à Força Expedicionária Brasileira, 
presidida pelo secretário Samuel Duarte, congregou dirigentes da Liga 
de Defesa Nacional, representantes do clero e escritores, figurando en-
tre estes o comunista Félix Araújo. Na sequência do processo, Félix segui-
ria para a guerra da Itália, como voluntário (MELLO, 2000).16

Foi dentro desse quadro que luziu a estrela de Samuel Duarte com 
duas manifestações culturais do melhor nível. Uma foi o discurso de 
implantação do monumento a Antenor Navarro, no cemitério do Se-
nhor da Boa Sentença, em João Pessoa. Projetado pelo arquiteto italiano 
Humberto Cozzo, ensejou ao orador evocar “o perfil do herói que ele 
foi, fiel ao gênio de seu povo que ele interpretou nos sentimentos mais 
puros. Antenor Navarro foi um original campeador de reformas polí-
ticas e sociais”.

16 A presença de Félix na FEB motivou carta de Félix Araújo a Joel Silveira (1967, p. 33-34).
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Todo esse pronunciamento, rebatizado “Um campeador de refor-
mas políticas e sociais”, encontra-se no apêndice deste perfil parlamen-
tar por se tratar de um dos mais altos momentos da oratória samuelina. 
Para o falecido poeta Paulo Barros, constitui manifestação para ser lida 
de pé. Nela, Navarro e Duarte se interpenetram, com a grandeza de 
um se ref letindo no outro, como o discípulo acompanhando o mestre:

Era um jovem engenheiro que discursava conversando, que 
não gesticulava, falando com simplicidade, quase com humilda-
de, o homem que vinha das trincheiras da revolução para o exer-
cício do poder.

[...]

Construiu com os olhos postos além do horizonte de sua 
época. Construiu, livre de inf luências capazes de perturbar uma 
límpida concepção do plano administrativo.

Essa energia, segura de si mesma, aliava-se a uma bondade 
sem reservas.

[...]

Ninguém melhor que ele justificou essa consagração, um mar-
co duradouro sobre as cinzas adormecidas de sua aparência terrena. 
Uma sugestão aos que sobrevivem para que detenham um instante 
o pensamento sobre a memória de um grande homem.

É uma coluna de granito projetando-se na solidez, no aprumo, 
na retidão de linhas singelas e firmes. Tem a plástica da vida que 
ele viveu: altivez, afirmação, resis tência, simplicidade (DUARTE, 
1977, p. 34-36).

O outro momento culminante do samuelismo dessa época é a intro-
dução da natimorta Constituição paraibana de 1945, como objeto das 
considerações que se seguem.
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dinâmica política, psd e decreto getulista
A crescente derrocada da extrema direita, em todas as frentes da 

África, Europa e Ásia, levou o governo Vargas a, desde meados de 1944, 
procurar tirar partido da redemocratização em marcha. O Estado Novo 
tornava-se mobilizatório, fosse com Marcondes Filho, que motivava os 
operários na pasta do Trabalho, fosse com o próprio Vargas, que partici-
pava de manifestações no estádio de São Januário e realizava pronuncia-
mentos radiofônicos iniciados com o refrão “trabalhadores do Brasil”.17

Na Paraíba, os comunistas deram a partida e constituíram a União So-
cialista da Paraíba (USP), que buscava a democracia pela margem esquerda, 
mediante o concurso de prestistas, radicais, trotskistas e também de inte-
gralistas. Com base em categorias da classe média alta, como advogados, 
juízes, proprietários, escritores e jornalistas, além da massa estudantil, o 
setor que liderava esse processo era a futura União Democrática Nacional, 
contrária ao Estado Novo de Vargas e a Ruy Carneiro, seu representante 
na Paraíba. Desde o Manifesto dos Mineiros, em outubro de 1943, passan-
do pelo Congresso dos Escritores Brasileiros, em janeiro de 1945, em São 
Paulo, tal segmento se fortalecia com o concurso dos principais órgãos da 
imprensa, desejosa de se libertar da censura estadonovista.

Já em 1945, reflexos desses acontecimentos sobre a Paraíba fizeram-
se imediatos. Com duas das três principais lideranças políticas estaduais – 
Argemiro de Figueiredo e José Américo –, a UDN empreendeu con-
corridos comícios e contou, inclusive, com expoentes nacionais como 
Carlos Lacerda e Valdemar Ferreira.18

O governo não tardou a reagir. Na área federal, em maio, Vargas 
decretou a anistia e com isso os comunistas foram libertados da prisão. 
Sob o comando de Luiz Carlos Prestes, o setor majoritário vermelho 
desautorizou a utilização do Cavaleiro da Esperança pela UDN e apro-
ximou-se de Getúlio, do que resultou o agrupamento comuno-getulis-
ta Movimento Unitário dos Trabalhadores (MUT), chefiado, no plano 
nacional, pelos marxistas João Amazonas e Roberto Morena e, no es-
tadual, por Epitacinho. Sua palavra de ordem era “Constituinte com  

17 O caráter mobilizatório do Estado Novo a partir da presença de Alexandre Marcondes 
Filho nos Ministérios do Trabalho e da Justiça entre dezembro de 1941 e 1945 foi assina-
lado pela historiadora Aspásia Camargo em diversos estudos e intervenções em seminá-
rios e congressos especializados.

18 Informação obtida por meio de entrevista com o professor Dilermando Luna em junho 
de 1997 na cidade de João Pessoa.
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Vargas”, expressada nos slogans “Queremos Getúlio” e “Nós Quere-
mos”. Sob a bandeira do queremismo, formalizava-se o “aceno para bai-
xo” de Vargas, por intermédio do qual o trabalhismo brasileiro aparen-
temente guinava para a esquerda.19

Pelo centro, o novo ministro da Justiça Agamenon Magalhães articu-
lou os interventores para cumprimento de calendário eleitoral pretendido 
pelo governo, com eleições em maio de 1946 para presidente da Repúbli-
ca, Conselho Federal (denominação do Senado) e Câmara dos Deputados. 
Para tanto, o situacionismo organizou o Partido Social Democrático (PSD), 
com estatuto elaborado pelo pernambucano Barbosa Lima Sobrinho. Na 
Paraíba, o chefe da agremiação, que não tardou a enviar caravanas ao inte-
rior para enquadramento do eleitorado, era Ruy Carneiro, mas o mentor 
chamava-se Samuel Duarte. Deste partiam as principais resoluções.

Em setembro de 1945, em face de boletim udenista “Chega de Ge-
túlio”, Samuel despontou com malicioso suelto por A União. Para o 
secretário do Interior, os udenistas reuniram-se em usina próxima à 
capital, “de charuto aceso”, para manifestações contra o povo e a de-
mocracia. Ao secretário também coube incorporar a seção estadual do 
PSD à candidatura presidencial do General Eurico Gaspar Dutra, que 
prosperava, apesar da má vontade de Agamenon e reticência de Getúlio 
com mal disfarçado continuísmo queremista. Essa facção levava Epita-
cinho a chocar-se com Ruy, Samuel e o PSD estadual.

A 18 de outubro de 1945, Vargas decidiu romper as conveniências 
e surpreendeu a opinião pública, trabalhada pela UDN. Sobreveio o 
Decreto no 8.063, por meio do qual as eleições, antecipadas para dois de 
dezembro, também alcançariam governo do estado e assembleia legis-
lativa. Além do mais, os interventores poderiam ser candidatos a gover-
nador, desde que desincompatibilizados até trinta dias antes do pleito, 
obrigando-se cada estado da federação a, em apenas vinte dias, elaborar 
uma nova Constituição.

Com a UDN em polvorosa, Samuel Duarte foi transferido para o 
centro dos acontecimentos e experimentou um dos momentos cruciais 
da vida pública.

19 Sueltos de A União, presumivelmente da autoria de Samuel Duarte, saudaram a maneira 
como Prestes, libertado do cárcere, desautorizou a utilização de seu nome pela UDN. 
Os comunistas, então, aproximaram-se de Vargas, via MUT (WEFFORT, 1973, p. 65-
105; MORENA, 1996). A dinâmica getulista do queremismo foi ressaltada por Oswaldo 
Trigueiro do Vale (1978, p. 117-120), com charge à pág. 225. Já o decantado “aceno para 
baixo” de Vargas foi contestado por Silvio Frank Alem (1988).
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constituição estadual, interventoria e 
controle udenista 

Ao secretário do Interior e virtual vice-governador do estado, por lhe 
caber substituir o interventor nos impedimentos deste, coube responsa-
bilizar-se pela feitura da nova Carta Estadual. Ela foi jocosamente alcu-
nhada de “Constituição dos três bichos”, devido ao sobrenome dos subs-
critores Ruy Carneiro, José Joffily Bezerra e João dos Santos Coelho Filho.

A concepção do documento é de Samuel. Versado no direito 
anglo-americano, esforçava-se em compô-la com o voluntarismo do 
alemão Karl Schimidt e o corporativismo autoritarizante da época. Es-
sas eram inf luências que, juntamente com as de Nelson Hungria em 
direito penal, Themístocles Cavalcante em administrativo e Pontes de 
Miranda em direito civil, povoavam o espírito do Dr. Duarte.

Daí as linhas mestras de exposição de motivos como a segunda gran-
de criação de Samuel no período 1944/1945:

O processo instituído no art. 181 da Carta Suprema foge às 
normas tradicionais da República. Os acontecimentos, porém, 
têm mais força que certos princípios formais. Contingências in-
vencíveis deram origem a esse sistema que inverteu a técnica usu-
al. [...] Assim, acudindo a reclamos dessas correntes, o presidente 
da República agiu no interesse de não criar fermento a atividades 
perturbadoras em ambiente já agitado pelos atritos da política.

Nesse sentido:

Não se trata de um retorno ao individualismo do século 
XVIII. O conceito de liberdade transformou-se. Se, por um 
lado, no terreno político ele se restaura na pureza com que o 
reivindicaram tantas revoluções, por outro, no aspecto econô-
mico ele cede o passo ao interesse social, revelado no direito à 
subsistência e na luta dos fracos contra os fortes. A democracia 
deixou, portanto, de ser a expressão de uma doutrina exclusiva-
mente política para ser um estilo de vida, um programa de ação 
prática, abrangendo todos os aspectos da realidade social.20

20 Como ressaltado no texto, o estilo é tipicamente samuelista, como jurista do carneirismo 
(PARAÍBA..., 1945).
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Enquanto a Constituição de Ruy Carneiro – de efêmera duração, 
aliás – era elaborada, precipitavam-se os fatos. A 15 de outubro de 1945, 
a Comissão Executiva Estadual do PSD oficializou a candidatura go-
vernamental de Ruy Carneiro, que viajou ao Rio de Janeiro e foi re-
cebido pelo presidente da República. Junto a este acertou a designação 
de seu secretário do Interior como novo interventor federal da Paraíba.

A posse ocorreu a 27 de outubro, mas, diante dos acontecimentos 
nacionais, Samuel Duarte teve tempo apenas de receber a visita do Ar-
cebispo Dom Moisés Coelho e oficialidade da Guarnição Federal e da 
Polícia Militar.

Dois dias depois, a 29 de outubro, Getúlio Vargas foi deposto pelos 
militares, no Rio de Janeiro, e encerrou o Estado Novo. Graças à in-
tervenção de Agamenon Magalhães, que neutralizou as pretensões do 
general Góes Monteiro, o poder passou para o presidente do Supremo 
Tribunal Federal, ministro José Linhares, na linha de recomendação 
da UDN, calçada pelo candidato presidencial desse partido, brigadeiro 
Eduardo Gomes – “Todo poder ao Judiciário”.21

Os eventos federais alteraram profundamente a posição de Samuel  
Duarte que, nas palavras do ministro Oswaldo Trigueiro:

[...] governou a Paraíba nas condições mais ingratas e precá-
rias. Na primeira semana, ele exerceu as funções como substituto 
interino de Ruy Carneiro; na segunda, como interventor nome-
ado mas não confirmado nem regularmente empossado. Ao que 
suponho, sua nomeação não chegou a ser publicada no Diário Ofi-
cial. De 29 de outubro a 5 de novembro, ele não foi mais que uma 
sombra de governo. Com a deposição de Vargas, a interventoria 
de Samuel Duarte se esvaneceu e ninguém lhe reconhecia auto-
ridade para governar o Estado. Na realidade foi uma espécie de 
interventor in partibus infidelium (MELLO, 1988, p. 153).

Mesmo assim, Samuel se houve com dignidade. Visando a conter as 
intenções mais belicosas da UDN, que chegou a cogitar um golpe de 
mão para depô-lo, o interventor acertou as vistas com o comandante da 
Guarnição Federal, Cel. Wolgrand Pinheiro Cruz, para a manutenção 

21 A designação de Góes Monteiro como substituto de Vargas foi astuciosamente barrada pelo 
ministro da Justiça Agamenon Magalhães durante reunião no Ministério da Guerra em 29 
de outubro de 1945, invocando, com o apoio do brigadeiro Eduardo Gomes, a tese udenis-
ta de “Todo poder ao Judiciário”. Para o historiador marxista Leôncio Basbaum, esse lema 
representou eco do consigna bolchevique “Todo poder aos sovietes” que, em 1935, gerara 
o slogan prestista “Todo poder à Aliança Nacional Libertadora”.
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da ordem. Essa ficou assegurada, apesar dos excessos do militar, que 
empiquetou o Palácio da Redenção para tentar impedir a entrada, na 
sede do governo, de José Américo e udenistas, que conduziam o presi-
dente do TJ, desembargador Severino Montenegro, novo interventor 
da Paraíba.

Indisposto com o secretário da nascente Interventoria, Fernando Nó-
brega, Samuel Duarte não passou a Interventoria ao substituto. A ascensão 
do desembargador Montenegro ficou definida no Rio de Janeiro, onde 
não vingaram as gestões de Ruy Carneiro em prol do advogado Pereira 
Lyra. Com Montenegro, a UDN chegava ao poder também no Estado, 
cabendo-lhe presidir as eleições de 2 de dezembro. Mediante a revogação 
da Constituição dos Três Bichos e legislação estadonovista, o pleito seria 
apenas para Presidência da República, Senado e Câmara Federal.
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de volta à câmara: votação e constituinte
Na Paraíba, a UDN prevaleceu facilmente nas eleições da redemo-

cratização de 1945. Dispondo de duas poderosas chefias – Argemiro de 
Figueiredo e José Américo – que enquadravam, respectivamente, coro-
nelato do campo e classe média das cidades, a chamada Eterna Vigilân-
cia assegurou a supremacia paraibana do candidato presidencial Edu-
ardo Gomes sobre o pessedista Eurico Dutra (76.110 x 61.090 votos), a 
eleição de dois senadores – Wergniaud Wanderley e Adalberto Ribeiro, 
que derrotaram Pereira Lyra e Antônio Galdino Guedes – e sagração de 
sete deputados federais, em dez.

Com 9.683 votos na legenda situacionista de 52.021 sufrágios, 
Samuel Duarte foi um dos três pessedistas. Sua posição eleitoral era 
bastante cômoda como o quinto mais votado da Paraíba e segundo da 
bancada carneirista completada com Janduhy Carneiro (10.517 votos) e 
José Joffily (7.076). Confirmando o PSD como partido dos in, ou seja, 
de dentro do Estado Novo, todos três emergiram como ex-secretários 
da Interventoria: Samuel, pelo Interior e Justiça; Janduhy Carneiro, da 
Saúde; e José Joffily, da Agricultura.

O sufrágio de Samuel, algo urbano, provinha da capital, onde ob-
teve a maior votação, 1.745 votos, e ainda de Campina Grande, com 
357 votos e Santa Rita, 336. Contudo, seu principal contingente deri-
vou do brejo, em Bananeiras (682 votos), Alagoa Nova (562), Esperança 
(525), Alagoa Grande (384), Araruna (310), Guarabira (292) e Areia 
(256). Seguiam-se a várzea litorânea – Maguari (393 votos), Pilar (331) 
e Mamanguape (197) – e redutos partidários como Picuí (417), Caiçara 
(389), São João do Cariri (378), Santa Luzia (354) e Cuité (227).

Graças à experiência de 1934/1937, Samuel Duarte não era noviço, 
mas parlamentar que já conhecia os meandros do Legislativo federal. 
Por conta do desempenho como secretário do Interior e interventor 
(substituto) dispunha de bom trânsito no plano nacional. Neste, já se 
impunha como constitucionalista e equilibrava-se entre os PSD dutris-
ta e getulista, no primeiro caso pelo espírito partidário e, no segundo, 
pela sensibilidade social.

Foi essa a razão por que não passou em brancas nuvens pela Consti-
tuinte, responsável pela Constituição de 18 de setembro de 1946, nem 
pela subsequente legislatura ordinária em que se viu escolhido para a 
Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara.
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Na Constituinte, Duarte aproveitou o espaço para considerações 
bem mais amplas, como a 5 de junho de 1946, a respeito da necessidade 
de reconstrução da economia nacional.

Considerando a recente guerra mundial como verdadeira revo-
lução social, o parlamentar louvou os esforços empreendidos pela 
Coordenação de Mobilização Econômica, sob a chefia de João Al-
berto de Lins e Barros, durante o Estado Novo, mas salientou que 
os tempos eram outros. Essa a razão por que competiria ao regime 
democrático, sob a presidência do General Eurico Dutra, enfrentar 
a problemática econômica para que não sobreviessem a inf lação e a 
crise (DUARTE, 1946, p. 2805).

Reafirmando predileção por questões de natureza institucional, 
Samuel Duarte emitiu importante pronunciamento a 25 de maio, oca-
sião em que, para pretextar a indicação do pessedista Nereu Ramos para 
uma das comissões da Casa, debruçou-se sobre os critérios de votação da 
Constituinte. Recusou o voto de bancada, pleiteado pelo PSD, com apoio 
de setores da UDN, e defendeu o voto individual e a descoberto, também 
sustentado pelas bancadas comunista e da Esquerda Democrática.22

Durante a Constituinte também lhe coube formular votos de pesar 
pelo falecimento dos ex-governadores paraibanos João Pereira de Castro 
Pinto e Francisco Camilo de Holanda e protestar contra o assassinato 
político verificado no município paraibano de Patos. Samuel comentou 
que o regime democrático deveria expressar, como um dos fundamen-
tos, a garantia de todos os cidadãos (DUARTE, 1946, p. 4062).

O principal pronunciamento de Samuel Duarte sobre a Consti-
tuinte não se verificou durante seus trabalhos, mas quando essa já se 
havia encerrado a 11 de outubro de 1946. Promulgada a Constituição 
Brasileira, a 18 de setembro, sobrevieram dúvidas a respeito do novo or-
denamento constitucional, as quais o representante paraibano procurou 
dirimir em bem fundamentado discurso escrito.

Nele, sustentava-se que:

votada a Constituição abre-se ao Poder Legislativo a tare-
fa de completá-la nos seus objetivos gerais. É o campo das leis  

22 A questão do tipo de voto na Constituinte dividiu profundamente os partidos. No PSD, 
a ala getulista, liderada por Amaral Peixoto, inclinou-se pelo voto individual da pre-
dileção dos comunistas. No PTB, a ala esquerda também adotou essa postura, que foi 
recusada pelos segmentos conservadores, acoplados ao dutrismo pessedista, partidário do 
voto de bancada (DUARTE, 1946, p. 2091).
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orgânicas, destinadas a dar forma e extensão ao pensamento 
constitucional, nos dois aspectos em que se desdobra a atividade 
do Estado: manutenção da ordem jurídica e realização dos ser-
viços públicos.

Consoante Samuel Duarte, “nenhum outro parlamento, em terras 
americanas, iniciou o exercício de suas atribuições em circunstâncias 
como as atuais”. Decompondo a problemática brasileira nos planos ex-
terno e interno, firmou a respeito da conjuntura nacional panorama 
repassado de apreensões e incertezas:

Entristece o espetáculo de um país empobrecido com seus 
transportes desorganizados; com suas atividades rurais em deficit 
de braços; com seus capitais concentrados numa minoria aven-
tureira e audaz; com os males da inf lação; com tremendo desa-
justamento social provocado pelo desequilíbrio entre o poder 
de compra e o preço das utilidades; com a corrida do lucro fácil 
ferozmente disputada no declive das competições fraudulentas; 
com sua economia de paradoxos, da qual a política do café cons-
tituía exemplo gritante.

Para Samuel Duarte, esses desafios não deveriam acarretar omis-
são e desesperança, no sentido de que “cumpre meter mãos à obra no 
trabalho de reconstrução”, pois “chegou a hora de harmonizar o nosso 
pensamento político com os desejos da nação”.

No entendimento do representante paraibano, a nova Constituição 
deveria desempenhar importante papel, como instrumento capaz de 
promover ajustes institucionais e entre os diversos grupos de interesse 
da população:

Uma Constituição não vive se não penetra a consciência 
popular, se não encontra aí a ressonância de interesses com os 
quais a nação se identif ica. De nada vale a aparência generosa 
dos preceitos contidos em seu texto, se o legislador ordiná-
rio não realizar e construir objetivamente. Tampouco valerá a 
Constituição se os outros órgãos do Estado, aplicando ou exe-
cutando as leis, esquecerem o papel constitucional que lhes foi 
atribuído na divisão das competências. No sistema que adota-
mos, inspirado na jurisprudência e na prática das instituições 
americanas, o governo popular só terá existência se cada um 
dos poderes se contiver nos limites que lhes forem assinalados 
(ANAIS..., v. 1, 1946).
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na presidência da câmara – dutra e 
os comunistas 

Até 18 de setembro de 1946, quando da promulgação da Constitui-
ção desse ano, Câmara e Senado funcionaram conjuntamente, e Samuel 
foi um dos constituintes. Em seguida a intervalo estendido até março 
de 1947, as duas Casas retomaram, separadamente, as atividades, o que 
ensejou a eleição das respectivas mesas diretoras.

Na Câmara dos Deputados, as bancadas de São Paulo, Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul pressionaram pela presidência de seus quadros, com 
nomes como Cirilo Júnior e Cristiano Machado. Conforme depoimen-
to de Samuel ao CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, “a inabilidade do 
PSD foi muito grande, daí porque o presidente Dutra terminou interferin-
do, em prol de candidato de conciliação”. Este veio a ser, com a colaboração 
de Agamenon Magalhães, Samuel Duarte, cujo mandato teve início a 20 
de março de 1947, com discurso de posse nessa mesma data.

No episódio, percebe-se umas das características do presidente da 
República. Confessando-se, seguidamente, apolítico, Dutra sempre en-
tendia que esses postos deveriam caber ao PSD, como partido majoritá-
rio. Tal raciocínio prevaleceria na sucessão presidencial de 1950, quando 
a “fórmula mineira”, urdida em torno de Afonso Pena Júnior ou de in-
tegrante da UDN para o Catete, com governador pessedista em Minas, 
foi vetada, para prevalecimento de nome do PSD para Presidência da Re-
pública. O candidato para o Catete tornou-se então Cristiano Machado.

Num momento em que as principais questões do país passavam pela 
Câmara dos Deputados, o instante mais crítico da gestão samuelina foi 
o da cassação dos mandatos dos deputados comunistas.

Aproveitando-se do prestígio internacional da União Soviética e na-
cional de Luiz Carlos Prestes, bem como de tendência mundial à esquerda, 
visível em países como Inglaterra, França e Itália, onde se constituíam go-
vernos trabalhista e de frente única, com participação vermelha, os comu-
nistas lograram significativos êxitos nas eleições brasileiras de 1945 e 1947.

Com bancada federal de um senador (Prestes), catorze deputados 
partidários e mais dois eleitos por outra legenda, os prestistas torna-
ram-se majoritários nas câmaras de vereadores de locais como Recife, 
Distrito Federal e Santos, além de deterem poderosa base de massas em 
São Paulo. Na área sindical, coube-lhes controlar dezenas de sindicatos 
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e federações como a Ultab, a nascente CTB e a das Mulheres do Brasil, 
liderada pela militante esquerdista Arcelina Mochel (SKIDMORE, 
1969, p. 93-94; CAVALCANTE, 1986, p. 146).

Posto diante dessa crescente força e ref letindo as implicações da 
guerra fria, por via da qual os comunistas foram afastados dos governos 
da Itália, França e Bélgica, enquanto a Alemanha era dividida e Berlim 
via-se afetada por bloqueio aéreo, o governo Dutra decidiu agir.

Primeiramente, a iniciativa concentrou-se na área judiciária, onde o 
TSE acolheu representação do procurador Alceu Barbedo, que considerava 
o PCB partido não nacional mas simples sucursal de organização estran-
geira, e cancelou-lhe o registro.

Era em maio de 1947, quando, acolhendo parecer do relator, ministro 
José Antônio Nogueira, a providência foi adotada por três votos contra 
dois – foram divergentes os ministros Ribeiro da Costa e Sá Filho. O 
PSD e o governo desejavam que a Justiça Eleitoral também considerasse 
extintos os mandatos comunistas, mas o TSE recusou-se a assim proce-
der e alegou que a questão era da alçada da Câmara dos Deputados.

Nesta, o PSD tentou ardilosamente submeter à Justiça Eleitoral con-
sulta sobre a fórmula de preenchimento das cadeiras comunistas, o que 
praticamente implicava a supressão dos respectivos mandatos. A mano-
bra foi, porém, desmascarada pelo deputado socialista João Mangabeira:

Quem diz como se preenchem as vagas é a lei, não o Tribunal 
que não tem arbítrio para tanto. Do contrário, as vagas acabariam 
como mercadorias nas traficâncias. Não é o Tribunal, repito, que 
diz como se preenchem as vagas: é a lei. [...] Sob a cor, sob o arti-
fício de pedir ao Tribunal que diga como se preenchem as vagas, 
o que se quer é que ele, de fato, declare extintos os mandatos. E 
é contra isto que me levanto, em nome do decoro parlamentar.

Impaciente, Dutra decidiu-se pelo ataque frontal, mediante o proje-
to 900-A, subscrito pelo senador catarinense Ivo de Aquino, que pro-
punha “a extinção dos mandatos dos parlamentares eleitos sob legenda 
comunista, como consequência da cassação da legenda pela Justiça Elei-
toral” (SILVA, 1976, p. 410; FRANCO, 1965, p. 116).

Em vão, Samuel Duarte tentou contornar a providência, sob ale-
gação de que “era melhor deixar os comunistas na legalidade por ser 
mais fácil combatê-los”. O presidente Dutra, porém, não concordou 
com essa recomendação, e a matéria seguiu em frente, com apoio dos 



43

Perfil Parlamentar Samuel Duarte

segmentos mais conservadores da sociedade, enquistados em parte da 
imprensa e no clero.

No Senado, a matéria foi imediatamente encaminhada à Comis-
são de Constituição e Justiça, que a considerou constitucional, apesar 
das objeções de seu presidente, o jurista capixaba Atílio Vivacqua. Em 
Plenário, alguns senadores se opuseram à providência, sendo um deles 
o paraibano José Américo de Almeida, autor de famoso discurso “A 
Cadeira Vazia” (ALMEIDA, 1965, p. 116 e seguintes).

Embora como jornalista e ex-seminarista Samuel Duarte esti-
vesse ligado à imprensa e à Igreja, não foi em consonância com esses  
segmentos que adveio seu comportamento no caso da cassação dos 
mandatos comunistas, em 1948.

Verdade que, como presidente da Câmara, não lhe coube pronunciar-se a 
respeito. Tratava-se, porém, de atitude regimental, ditada pelos regulamen-
tos da Câmara dos Deputados, que o impediam de proceder dessa forma.

Tanto assim que, no exercício de suas altas funções, o parlamentar 
paraibano ofereceu a mais resoluta liberdade aos acossados representan-
tes comunistas, com cuja preservação de mandatos simpatizava. E isso 
por duas razões.

Conceptualmente, Samuel revelava-se partidário do constituciona-
lismo anglo-franco-americano, o que significava fidelidade à liberda-
de de pensamento e de reunião, fato que o aproximava dos vermelhos. 
Assim, embora não se filiasse à corrente extremista, o presidente da 
Câmara dos Deputados entendia que era no terreno das ideias – e nunca 
da repressão – que os marxistas deveriam ser combatidos.

De mais a mais, embora ortodoxamente pessedista, Samuel Duarte 
não integrava a corrente dutrista, que tinha no anticomunismo a pedra 
de toque. À semelhança de Agamenon Magalhães, ainda que sem a vee-
mência deste, Duarte aproximava-se da ala getulista do PSD que, apesar 
das ausências de Vargas, opunha-se à supressão dos mandatos vermelhos.

Esse o motivo por que todos os principais jornalistas que acompa-
nharam os acontecimentos – Hildon Rocha, Hélio Silva e Vilas Boas 
Correia – louvaram no presidente da Câmara dos Deputados equidis-
tância identificada com a manutenção das prerrogativas dos prestistas.

Além de pessedista, tal como reconhecido por seus analistas, 
Samuel Duarte fazia-se um legítimo democrata. Infenso a radicalismos, 
mas social-democrata.



44

Samuel Duarte – Cultura, polítiCa e Direito na ClaSSe méDia

agamenon, samuel e despedida 
de gregório

Na mais completa reportagem sobre a cassação dos mandatos co-
munistas, o jornalista Hildon Rocha refere que, quando da manobra 
pessedista de consulta ao Judiciário, “A Mesa não acolheu tão insistentes 
solicitações e novos caminhos foram procurados”.

A resistência mais efetiva verificou-se na Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara onde seu presidente, deputado Agamenon Magalhães, 
oposto ao dutrismo, buscou de todas as maneiras assegurar as prerroga-
tivas vermelhas. A certa altura, Magalhães recorreu ao socialista Hermes 
Lima para parecer contrário à cassação. Sob a liderança de Vieira de Melo, 
o PSD, todavia, aprestou-se a liquidar a questão, em razão de que aquele 
relatório foi substituído pelo do pessedista Freitas e Castro.

Em face desse incidente processual, o problema deslocou-se para o 
Plenário, onde João Mangabeira emitiu outro antológico pronuncia-
mento. No que tange ao presidente Samuel Duarte, altivo e discreto 
como sempre, sua posição foi de equilíbrio com concessão de absoluta 
liberdade de defesa aos comunistas.

Mesmo assim, em face da exaltação de ânimos, seu artigo “Hitler 
e o renascimento alemão” foi transcrito em ata, a pedido do deputado 
vermelho Gervásio Azevedo, desejoso de comprometê-lo. Enfim, 
aprovada a matéria, as principais autoridades acorreram ao Catete para 
testemunhar a sanção do presidente Dutra, na noite de 7 de janeiro 
(ROCHA, 1981, p. 28 e CHACON, 2008, p. 158).

Isso levou o deputado historiador Afonso Arinos de Melo Franco, de 
importante participação na objeção ao projeto, a incluir Samuel Duarte 
entre os chamados “caçadores”, desejosos de cancelar os mandatos co-
munistas. Mas isso não é verdade. A mais precisa versão é a do jornalista 
e historiador Hélio Silva para quem, a oito de janeiro, e com os parla-
mentares extremistas já privados dos mandatos, Samuel Duarte conce-
deu a palavra ao deputado Gregório Bezerra, que se despedia em nome 
dos colegas de bancada.

No episódio, segundo o autor de 1945: porque depuseram Vargas (1976), 
duas atitudes ficaram para a história. A firmeza de Samuel, que concedeu 
a palavra a Gregório, cujo mandato já havia sido suprimido, e a pungente 
oração do deputado comunista em prol das mães pobres e crianças aban-
donadas do Brasil (FRANCO, 1965, p. 119-120; SILVA, 1976, p. 450).
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novo exercício da presidência
A supressão dos mandatos comunistas torna-se indicativa da eferves-

cência da presidência Samuel Duarte à frente da Câmara dos Deputados.

Contando com Mesa de primeira ordem em que se distinguiam o 
vice-presidente José Augusto Bezerra de Medeiros (UDN/RN) e Mu-
nhoz da Rocha (PSD/PR), o parlamentar paraibano procurou acen-
tuar a dignidade e soberania da Câmara. Esse é o teor do discurso de 
junho de 1948, na Convenção Nacional do PSD, glosado tanto pelo 
Jornal do Brasil de 22 de julho, quanto pelo romancista José Lins do 
Rego. Em “A força do Parlamento”, o renomado escritor invocava o 
comportamento do deputado paraibano Plínio Lemos, que “confir-
mava a tese do Sr. Samuel Duarte. Um deputado sem grandes surtos 
de oratória cumpria o seu dever servindo à nação” (INSTALADA..., 
1948; REGO, 1948).

O presidente Samuel não desconhecia as críticas assacadas à Câmara, 
ao que redarguia:

Mas essas falhas e erros têm a sua contrapartida na força ini-
bidora da nossa função constitucional. É corrente o conceito de 
que o parlamento é menos útil pelo que faz do que pelo que 
impede de fazer.

Daí a predominância do seu papel político sobre o caráter pu-
ramente técnico do trabalho legislativo (CALOROSA..., 1948).

Noutra oportunidade, o presidente da Câmara alardeava que:

Há na Câmara o melhor ambiente para esse esforço de sal-
vação pública. [...] A maior cordialidade dominou os entendi-
mentos, vez por outra, promovidos entre as diversas correntes 
para o andamento bem ordenado dos nossos trabalhos. Vejo 
com fundadas esperanças a ação futura do Congresso (DU-
ARTE, [s.d.]).

Em agosto de 1948, o Jornal do Brasil do Rio de Janeiro procedeu a 
um balanço do Congresso, em que pendiam decisões sobre importan-
tes matérias como Lei Agrária, reforma bancária, Estatuto do Petróleo 
e dos Partidos Políticos, Lei do Inquilinato, Lei de Defesa do Estado 
e preenchimento das vagas comunistas. Imediatamente, a Presidência 
da Câmara fez “um novo apelo aos presidentes de todas as comissões, 
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solicitando-lhes a máxima urgência na marcha das matérias que dor-
mem nas pastas dos relatores”.23

De acordo com o Diário de Notícias, o presidente Samuel Duarte 
“concitava os representantes a robustecerem a estima pública pelas ins-
tituições representativas, dando andamento mais rápido às proposições 
cujo objetivo é atenuar os efeitos da crise econômico-financeira” (CA-
LOROSA..., 1948).

Nessa linha, logo após a aprovação, em novembro de 1948, do im-
portante aumento do imposto de consumo, meticulosamente estuda-
do pela Comissão de Finanças, a Presidência da Câmara ressaltou que 
o Congresso não decepcionaria o presidente da República. Para tanto, 
em convocação extraordinária, dispunha-se a discutir a aquisição de 
refinarias de petróleo, implementadas para exploração de jazidas desse 
mineral e locomotivas de estradas de ferro; aceleração dos estudos do 
plano Salte; e reforma dos militares adversários dos governadores.

Sem abdicar das convicções democráticas, Samuel Duarte recomen-
dava cautela a respeito do Projeto de Lei de Segurança Nacional (mas-
carado de segurança do Estado), desde dezoito de agosto de 1948 na 
Comissão Mista de Leis Complementares:

porque depois dessa comissão mista ele será encaminhado 
à Câmara e daí ao Senado. Democratas de todas as correntes se 
unem contra esse monstruoso projeto que visa criar o ambiente 
de terror tal qual a primeira edição da mesma o fez propício ao 
golpe nas instituições democráticas.24

Onde o presidente Samuel Duarte não transigia era no plano ético das 
atividades da Casa. Assim, quando o deputado Barreto Pinto, grotesca-
mente, deixou-se fotografar de cuecas nas dependências da Câmara, Sa-
muel não descansou enquanto o parlamentar não teve o mandato cassado, 
“por falta de decoro parlamentar”. À falta de outro, esse dispositivo seria 
invocado pelo consulado militar de 1964 para punição dos parlamentares 
contrários à nova ordem (JÁ..., 1948; O PRESIDENTE..., 1948).

23 Retirado, como todo noticiário jornalístico carioca presente neste estudo, do álbum de 
recortes de Samuel Duarte, cedido por seu filho Paulo Sérgio Duarte.

24 Para O Mundo de 15 de novembro de 1949, Samuel Duarte insurgira-se contra a nova Lei 
de Segurança Nacional, lembrando que a edição desta, em maio de 1935, abrira caminho 
para o Estado Novo de 1937, como percebido, à época, pelo deputado estadual paraibano 
Fernando Pessoa, do PRL.
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Por tudo isso, com prestígio em alta, Samuel Duarte não só foi con-
siderado pela imprensa “o melhor presidente da Câmara, depois de 
Antônio Carlos”, como teve reeleição assegurada em março de 1948. 
Debalde, o deputado mineiro Benedito Valadares procurou insinuar-
se e o presidente Dutra lavou as mãos. Samuel foi reeleito com maciço 
apoio dos principais partidos – PSD e UDN –, esta desejosa de manter 
a vice-presidência da Casa.

Samuel estava consciente de que a Baixa Câmara do Congresso, 
considerada parcela da sociedade civil, frequentemente transcendia os 
limites das atribuições constitucionais. Foi assim quando, em julho de 
1948, contribuiu para solução da greve dos estudantes da Faculdade de 
Direito do Recife (DUARTE, 1948).

Administrativamente, procurou melhorar as condições de funcio-
namento do Palácio Tiradentes para os que nele trabalhavam. Além de 
conveniar com o Saps, então dirigido pelo escritor major Humberto 
Peregrino, a instalação do restaurante da Casa, envidou esforços para 
que moradias construídas pelo Ipase, presidido pelo paraibano Alcides 
Carneiro, fossem atribuídas aos servidores da Câmara (O RADICAL, 
1948; FORAM ..., 1948).

Internamente, interveio com energia quando o deputado Sousa Cos-
ta, cujas atividades eram frequentemente censuradas pela imprensa, exor-
bitou das atribuições ao despejar a Comissão de Indústria e Comércio, 
presidida pelo deputado Alde Sampaio, de uma das dependências da 
Casa. O incidente motivou curiosa charge de Augusto Rodrigues:

(Charge de Augusto 
Rodrigues)

Debate na Câmara

Fonte: O Jornal, Rio 
de Janeiro, 27 de julho 

de 1948.

ALDE SAMPAIO: A Comissão de Indústria e Comércio acaba 
de ser despejada pelo Sousa Costa. Que devemos fazer?

SAMUEL DUARTE: Uma lei do inquilinato que garanta 
vocês contra o Sousa Costa e o povo contra o Duvivier.
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A caricatura também se explica porque “o perfil samuelino, com o 
nariz aquilino, óculos bem postos e o cabelo sempre penteado, tornava-o 
frequentemente glosado pelos chargistas da época, inclusive Nássara, 
Alvarus e Augusto Rodrigues”. Um deles, Álvaro Armando, retratou 
em O Globo o lado oculto do presidente da Câmara e sua antiga predi-
leção pelo elemento feminino.25

25 Cf. Quadrinhas “Samuel Duarte na berlinda” acompanhadas de charge de Álvaro Abra-
mo, publicadas no jornal O Globo. Acesso ao material por meio do álbum de recortes de 
Samuel, cedido pelo filho Paulo Sérgio Duarte.
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tribuna parlamentar e política paraibana
Quando o deputado Samuel Duarte, em março de 1949, deixou a Pre-

sidência da Câmara, cargo para o qual fora reeleito, em 1948, suas ativida-
des parlamentares experimentaram certa reorientação. Para compreensão 
dessa faz-se necessário levantar o quadro vigente na política de seu Estado.

Dir-se-á que, neste, a situação samuelina era das mais cômodas, em 
razão do destaque com que se houvera na Câmara e posição na estrutura 
do PSD. Reconhecido como líder nacional deste, Samuel compunha-se, 
perfeitamente, com o chefe estadual Ruy Carneiro, a quem servira du-
rante o Estado Novo.

Tanto é assim, que, ainda como presidente da Câmara, lhe coube 
avistar-se em João Pessoa com o governador Oswaldo Trigueiro, em 
velada tentativa de estender à Paraíba o acordo dos partidos vigente no 
plano nacional. O ajuste levava a UDN dos chamados chapas-brancas 
a colaborar com a Presidência Dutra, na base da ocupação de dois mi-
nistérios, os de Educação e Saúde e Relações Exteriores, confiados aos 
brigadeiristas Clemente Mariani e Raul Fernandes.

Do encontro, verificado na residência do médico João Medeiros, 
ex-auxiliar da interventoria Carneiro e grande amigo de Samuel, res-
tou depoimento do governador no perfil do colega brejeiro, traçado 
para o livro Galeria paraibana (1998) da Biblioteca Paraibana, do Conse-
lho Estadual de Cultura. Pelo significado e também precisão com que 
foi traçada a personalidade samuelina, o texto integral consta do apên-
dice deste perfil parlamentar.

O resultado da conversação foi praticamente nulo, de maneira que, 
enquanto a UDN se compunha com o governo Dutra, no plano federal, 
continuava subjugando o PSD na Paraíba. Um tanto pessedisticamen-
te, Samuel puxou lista de correligionários para o governo Trigueiro, 
que se recusou a aceitar a substituição do chefe de polícia, pretendi-
da pelo PSD. Pelas colocações de Trigueiro, o presidente da Câmara 
apenas cumprira formalidade porque nem o PSD tinha esperança em 
participar da administração estadual udenista nem a Eterna Vigilância 
se encontrava disposta a repartir o governo com o histórico adversário 
local (MELO, 1988, p. 158).

Ante a aproximação, já em 1949, das eleições gerais de 1950, as 
coisas complicaram-se, tendendo à radicalização. Enquanto a UDN 
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formalizava a candidatura governamental de Argemiro de Figueiredo, 
apoiada pelo Palácio da Redenção, grupos algodoeiros campinenses e 
grandes proprietários do antigo argemirismo – este após neutralizar as 
pretensões de Fernando Nóbrega e Renato Ribeiro, a certa altura co-
gitados –, o PSD, que admitira Ruy Carneiro e Samuel Duarte como 
candidatos, sentia-se isolado, em razão de um complicador.

Este era o chefe da Casa Civil do presidente Dutra, ministro 
Pereira Lyra, que, derrotado pelo PSD para o Senado, em 1945, se 
apropriara da legenda do PR e marchava para aliança com o argemi-
rismo na intenção de alcançar o Senado, com apoio da Presidência 
da República.

Ao deputado Samuel Duarte coube então importante papel. Em pri-
meiro lugar, foi através dele, com endosso de Ruy Carneiro, que o PSD 
aproximou-se da ala udenista do ministro José Américo, tornado can-
didato governamental pela Coligação Democrática Paraibana (CDP) 
das agremiações PSD/PL, sendo esta chefiada por Américo, dissidência 
da UDN. O noticiário dos jornais cariocas faz-se a esse respeito sin-
tomático: foi por intermédio de Samuel que o PSD lançou pontes no 
sentido da UDN americista.

Em outro nível, Samuel recorreu à tribuna da Câmara para denun-
ciar a compressão do binômio UDN ortodoxa/PR, isto é, Oswaldo 
Trigueiro (logo substituído pelo vice José Targino) e Pereira Lyra. É 
nesse momento que a oratória parlamentar samuelista redefiniu-se com 
a agressividade do polemista, que substituiu o comedido analista de ou-
tros tempos.

Os Anais da Câmara dos Deputados confirmam a rotação de quem, 
a 25 de fevereiro de 1950, comunicou adesão ao parlamentarismo. Entre 
outubro de 1949 e julho de 1950, Samuel ocupou os microfones do Pa-
lácio Tiradentes para pleitear a construção da ferrovia Bom Jardim/
Umbuzeiro – com apoio do udenista Ernani Satyro e de toda ban-
cada paraibana – e firmar necrológios de Aristarco Pessoa, Tavares 
Cavalcante, João Pessoa, Marques dos Reis, Dom João Irineu Joffily 
e Odon Bezerra.

Dentre seus temas estão o relatório do projeto 305, referente à Caixa 
Econômica, o inquérito da encampação das ferrovias Ilhéus/Conquista, 
Leopoldina e Great Western, adquiridas pela União, pequena açuda-
gem, constitucionalidade das comissões de inquérito, abono ao fun-
cionalismo, Estatuto dos Funcionários Públicos e funcionamento dos 



51

Perfil Parlamentar Samuel Duarte

partidos políticos, desproporcionalidade dos vencimentos dos desem-
bargadores com os governadores, nos estados, e discriminação tributá-
ria dos municípios.

Em janeiro de 1950, todavia, o parlamentar paraibano, que se refere 
às frequentes tentativas de Pereira Lyra em cindir o PSD – “das qua-
renta chefias municipais que controlamos, ele se apropriou de apenas 
uma, a de Caiçara” –, denunciou as arbitrariedades do novo delegado 
do Ministério do Trabalho, na Paraíba, contra o Sindicato dos Tece-
lões de Rio Tinto. Verberou o fechamento da difusora de Nazarezinho, 
pelo ajudante de ordens do governador, na presença deste, bem como 
a subordinação do funcionamento dos órgãos de comunicação à che-
fia de polícia e aos delegados do interior. Constatando que essa provi-
dência violava a liberdade garantida pela Constituição, o representante 
paraibano veiculava a versão coligacionista para a chamada chacina da 
Praça da Bandeira quando, a 9 de julho de 50, em Campina Grande, a 
polícia atirou no povo, do que resultaram três mortos e oito feridos. O 
pronunciamento samuelista foi energicamente contestado pelo udenista 
paraibano Ernani Satyro (DUARTE, 1949, p. 13.318; 1950d, p. 3656; 
1950g, p. 5.300; 1950e, p. 4854).

Em face desses acontecimentos e do clima de perseguição instalado 
na Paraíba e em outros estados do Brasil, onde se travariam eleições, o 
deputado Samuel Duarte apresentou o Projeto no 479 de 1950, por meio 
do qual “Art. 1o Nenhum servidor público será transferido ou removido 
ex officio para cargo ou função a serem exercidos fora da localidade de sua 
residência, no período de seis meses anterior e no de três meses poste-
rior à data de eleições” (DUARTE, 1950f, p. 4902).
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samuel duarte e as “crônicas de atenas”
Não foi apenas do Parlamento que Samuel Duarte se valeu para con-

testar a esdrúxula situação política da Paraíba, desfavorável ao PSD.

Jornalista que nunca deixou de sê-lo, valeu-se do jornal O Estado, de 
Epitacinho, para satirizar o panorama político paraibano e, em particular, 
a UDN argemirista, o governador Oswaldo Trigueiro e seus aliados da 
família Ribeiro Coutinho, dominante na várzea do Paraíba – onde pos-
suía usinas e propriedades.

Essas “Crônicas de Atenas” (e não Cartas de Atenas) que a UDN 
procurou rebater pelo jornal A Tribuna, tornaram-se tão associadas ao 
imaginário samuelino que incluímos uma delas neste perfil parlamen-
tar. Nossa opção recaiu sobre a quarta, cujas premonições se confirma-
ram no tocante à correlação de forças das eleições paraibanas de 1950.

Para melhor entendê-la, perceba-se que se trata, como todas as de-
mais, de construção à clef. Assim, Argamarius é Argemiro de Figueire-
do; Otavius Magnus é Otávio Mangabeira; Gasperius é Eurico Gaspar 
Dutra; Ladarius é Oswaldo Trigueiro; Sideres é José Américo; Perus 
Lisia é Pereira Lyra; e Cimonius é Ruy Carneiro. Essa página, além 
do mais, assume dimensão social por se referir ao empobrecimento da  
Paraíba, de Oswaldo Trigueiro, em comparação com o governo ante-
rior, de Ruy Carneiro, durante o Estado Novo.

Presumivelmente inspiradas nas “Cartas da Inglaterra”, de Ruy 
Barbosa, as cinco primeiras são as mais representativas. Quando do 
preparo da inicial, a oito de agosto de 1947, o PSD acabara de colher 
bons resultados nas eleições municipais, aliado, em alguns lugares, à 
facção de Sideres ( José Américo). Timandro, que é Samuel, dirige-se a 
Odonius (Odon Bezerra) para recusar o comunismo de Maximus ( João 
Santa Cruz) e, ao mesmo tempo, atacar o regime de trabalho vigente 
em Água Rubra (Rio Tinto, cidadela da UDN), “onde a higiene das 
habitações operárias é um mito e as crianças definham de amarelão e 
doenças do peito”. A carga de ironia é reservada a Ladarius, no caso, o 
governador Oswaldo Trigueiro, porque:

Apesar de proclamar ideias anticesaristas, Ladarius não fi-
cou insensível à liberalidade do ditador Getulius [Getúlio Var-
gas] que lhe deu um lugar de censor junto ao Ginásio da Sexta 
Colina. Depois fê-lo viajar pelos Estados do Oriente, permane-



53

Perfil Parlamentar Samuel Duarte

cendo Ladarius um ano na Escola de Alexandria, em consultas 
à legislação do velho Egito. Ignoro se aprendeu o grego; sei que 
escreveu uma memória acerca das relações do governo central 
com o local, naquele país. Tenho procurado essa obra nas bi-
bliotecas, parece que se esgotou e o autor não quis reeditá-la, 
temendo que se vulgarize uma joia tão primorosa.26

Na crônica seguinte, prolongamento da anterior, e datada de 15 de 
agosto, Timandro recorda que, em discurso na cidade natal de Lacuna 
Magna (Alagoa Grande), Ladarius afirmou “propósitos pacifistas [...] – e 
os partidários de Gasperius [Eurico Gaspar Dutra] ficaram maravilhados”. 
Quando, porém, essas promessas foram descumpridas, em razão das perse-
guições desfechadas pelo governo udenista, “Ladarius [...] se declarou pri-
sioneiro da vontade de Argamarius e Silvarius Danatus [Silveira Dantas]”.

Essa crônica revela importante acontecimento. O encontro de La-
darius com o líder coletivista Prestinus (Luis Carlos Prestes) para com-
bater Ipasius (Alcides Carneiro) nas eleições governamentais de janeiro 
de 1947:

Ignoro os pormenores do encontro; sei que Ladarius saiu es-
perançoso do apoio dos coletivistas, embora estes declarassem que 
iam aguardar os informes do comitê siciliano. Registro o episódio 
porque os sacerdotes de Cybelus [UDN], combatendo furiosa-
mente Prestinus não lançaram a interdição contra Ladarius, em-
bora ameaçassem com o ódio de Plutão [ministro da guerra Can-
robert P. Costa] aqueles que tivessem qualquer contato ou aliança 
com os sectários de Prestinus.

Na terceira crônica, os chefes udenistas Oswaldo Trigueiro, rebatiza-
do Valdecos, e Argemiro de Figueiredo continuam no pelourinho, sendo 
o governo do primeiro contraposto à tolerância de Cimon (Ruy Carnei-
ro). Os udenistas têm a seu lado os Livius que são os Ribeiro Coutinho:

Valdecos entende que demitir e remover constituem práticas 
fecundas no governo republicano; a façanha de Hércules, limpan-
do as mangedouras de Áugias, sempre fascinou esse espírito per-
fumado em água de acanto. Sim, porque tudo se pode dizer de 

26 Cf. Pensamento brasileiro: crônica de Atenas X, Timandro a Odonius I, acessado por meio 
do álbum de recortes de Paulo Sérgio Duarte. Sem assiná-la, Samuel refere-se ao cargo de 
inspetor do Ensino, exercido por Oswaldo Trigueiro nas Minas Gerais, e à posterior 
permanência deste, como bolsista, nos EUA, do que resultou no livro O regime dos estados 
na união americana.
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Valdecos, menos que seja inimigo do banho e da toga bem cuidada. 
Ele se trata com apuro, uma discreta disciplina exterior torna-o 
preferido dessa classe de mancebos que detesta os grandes entusias-
mos e as grandes paixões.

Valdecos achou que era preciso limpar alguma coisa e acabou 
limpando o ensino de bons elementos. As preceptoras que as leis 
de Solon garantiam [referência à Constituição Estadual de 1947] 
tiveram função subalterna, ou não param, de cidade em cidade, até 
que se decidam votar com os aristocratas [alusão à UDN]. 

Chama-se a isso a restauração da ordem democrática, tarefa que 
vai caminhando sob as inspirações de Argamarius e dos Livius.27

Datada de 24 de setembro de 1948, a quarta “Crônica de Atenas” é 
a mais explícita. Nela, Hetoris, dirigindo-se a Jorisko, deplora o acor-
do interpartidário UDN/PSD celebrado no plano federal, mediante o 
qual a UDN:

enleou Gasperius na chamada aliança interpartidária que só 
trouxe proveito aos aristocratas e nenhum à República. O curioso 
é que tendo dois elementos no governo [referência aos ministros da 
Educação e Relações Exteriores] o partido aristocrático combate os 
planos de Gasperius mas retém avidamente aquelas magistraturas.

Como a sucessão de 1950 se aproximava, o remetente, que escrevia 
de Tambonis (praia de Tambaú), relata o banquete oferecido a Drulius 
(Drault Ernanny) em que luziu a oratória de Ipasius (Alcides Carnei-
ro, tribuno e presidente do Ipase) e adverte para as articulações entre 
Argamarius e Perus Lisia (Pereira Lyra), “um concorrente temível pois 
detém um alto cargo junto a Gasperius”.

No conjunto, as premonições “atenienses” revelaram-se corretas 
porquanto, realmente, a facção udeno-aristocrática de Argemiro com-
pôs-se com o dutrismo de Pereira Lyra, enquanto os populo-pessedistas 
de Ruy e o próprio Samuel associaram-se às “virtudes republicanas” de 
José Américo.

Tal se verificou porquanto, pela ótica samuelina, “um dos Livius, 
Renatus [Renato Ribeiro] dizem que rompeu com Argamarius. [...] 
Renatus pretende o proconsulado de cinquenta, ambição que coloca 
Argamarius fora de si”. Nesses termos “Argamarius, que aguarda os 

27  Cf. Pensamento brasileiro: crônica de Atenas III, Galateia a Celsus.
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comícios de 50 para empolgar de novo o poder, [...] volta aos ócios de 
Tararius [Itararé, fazenda de Argemiro], a deliciosa vila próxima de 
Campanus [Campina Grande] onde se dedica ao boi de raça”.28

Sucintamente, é esse o diapasão da série que também se refere ao pla-
no federal assinalado por disputas entre Euricos Gasperius e Mellos Via-
nus (Melo Viana, político mineiro, presidente da Constituinte), de um 
lado, e Adoardus Ginus e Otavius Magnus (Eduardo Gomes e Octávio 
Mangabeira, chefes nacionais udenistas), de outro, pelo partido aristo-
crático. Na área estadual, há alusões aos Ribekos que são os usineiros 
Ribeiro Coutinhos, os quais enviavam carregamentos de doces e água 
ardente para Roma. Com “a água ardente de seu fabrico, Ribekos paga 
metade do estipêndio a seus mercenários”.29

28 Cf. Pensamento brasileiro: crônica de Atenas IV, Hetoris a Jorisko, e V, Labienius a Lucerius.
29 Cf. Pensamento brasileiro: crônica de Atenas V, Labienius a Lucerius.
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vice-presidência, reeleição e 
transferência petebista

O momento mais alto da vida pública do Dr. Samuel parece ser os 
anos 1949-1950. Egresso da presidência da Câmara dos Deputados, não 
apenas coordenava, na Paraíba, a aliança entre o PSD e a ala udenista 
de José Américo para as eleições de outubro de 1950. Em face destas, 
seu nome despontou como candidato à vice-presidência da República.

Tal não era de causar espécie. Famosa charge “Máscaras políticas” – si-
tuava-o entre os doze mais importantes nomes da política brasileira, ao lado 
de Arthur Bernardes, José Américo, Nereu Ramos, Góes Monteiro, Milton 
Campos, Eurico Dutra, Octávio Mangabeira, Ademar de Barros, Oswaldo 
Aranha, Getúlio Vargas e João Alberto (RIBEIRO, 1983, p. 129).

No plano da sucessão federal, os acontecimentos definiram-se ante 
a inviabilidade de manutenção do acordo dos partidos PSD/UDN, de-
fendido por Octávio Mangabeira, em torno do governador udenista 
mineiro Milton Campos. Isso porque o presidente Dutra não abria mão 
de candidatura pessedista – o mineiro Cristiano Machado. Por inter-
médio de Prado Kelly, a UDN então recorreu ao brigadeiro Eduardo 
Gomes, ícone do partido e derrotado por Dutra em 1945.

Getúlio Vargas, à espreita em São Borja, lançou-se nesse momento 
pelo PTB de Alberto Pasqualini e Salgado Filho em aliança com o PSP 
ademarista. Um de seus problemas era a vice-presidência. O nome ideal 
era o do general Góes Monteiro, senador que uniria PSD e estamento 
militar. Góes, porém, não aceitou.30

Samuel Duarte foi imediatamente cogitado dentro da ideia de somar 
o Nordeste ao PSD, e, desde então, Vargas contava com adesão à sua 
candidatura. O nome era politicamente adequado mas não se positivou.

Para alguns analistas, sobretudo da Paraíba, tal se deveu ao reduzido 
entusiasmo da seção paraibana do PSD, pois o chefe Ruy Carneiro temia 
que a ascensão de Samuel lhe roubasse a cena. Intelectualmente limitado, 
mas de reconhecida sagacidade, Carneiro teria feito com Samuel o que já 

30 Conforme manchetes da imprensa carioca (acessadas por meio do álbum de recortes de 
Samuel Duarte): “Vargas preparou a queda de Góes e o partido de Vargas marcha agora 
para os nomes dos Srs. Samuel Duarte e Olavo de Oliveira” – reportagem de Marcelo 
Pimentel – e “Dentro de 48 horas, o vice para o Sr. Getúlio Vargas: o Sr. Samuel Duarte é o 
novo candidato em cogitação pelo PTB”. A respeito do tema veja também COUTINHO, 
1956, p. 498-505.
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havia procedido com Pereira Lyra, em 1947, e, no futuro, realizaria com 
Pedro Gondim e José Joffily.

Fora daí, Vargas, que ressurgiu admitindo o populismo como nova 
força da estrutura do país (“volto porque há uma nova realidade na políti-
ca brasileira – o povo”), precisava contemplar o paulista Ademar de Bar-
ros, que, a certa altura, cogitou candidatar-se. Essa a razão da indicação 
do deputado federal norte-rio-grandense Café Filho, do PSP ademarista, 
para a vice-presidência da República. A composição formalizou aliança 
entre os dois principais líderes de massa – Getúlio e Ademar – o que qua-
drinha da época se encarregou de glosar:

É PTB, Getúlio
É PSP, Ademar
É PTB,PSP
É Getúlio e Ademar.

Pessedista disciplinado, Samuel Duarte lançou-se então candidato 
à reeleição pela Coligação Democrática Paraibana PSD/PL, que sagrou 
seis dos dez deputados federais paraibanos, sendo três pessedistas ( Jan-
duhy Carneiro, José Joffily e Samuel Duarte) e igual número do PL (El-
pídio de Almeida, em trânsito para o PSP, Alcides Carneiro, primo de 
Ruy, e Pereira Diniz), com José Américo governador e Ruy Carneiro 
senador. Este último confirmado na liderança do partido.

Com 16.378 votos, mais uma vez recrutado a áreas urbanizadas como 
João Pessoa, Mamanguape/Rio Tinto, Esperança, Guarabira e Monteiro, 
Samuel tornou-se o quarto mais votado da bancada, abaixo apenas de 
Alcides Carneiro (17.659 votos), Elpídio de Almeida (17.283) e José Jof-
fily (17.198). À semelhança de 1945, a votação samuelina difundia-se por 
todo o estado, onde apenas cinco municípios não o sufragaram.

As sequelas da frustração vice-presidencial, porém, permaneceram. 
Tanto assim que, mesmo elevado à presidência da Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Samuel a ela rapidamente 
renunciou. Isso porque, em seguida a explicação um tanto enigmática, 
transferiu-se do PSD de Ruy Carneiro para o PTB de Getúlio Vargas. 
A explicação foi a seguinte:

“Houve manifestações de desprestígio a minha pessoa, daí porque 
me aborreci e deixei o partido, mesmo continuando amigo de Ruy que 
esteve comigo em momentos difíceis” (DUARTE, 1978).

Com o broche do PTB orgulhosamente na lapela, abriu-se nova fase 
na trajetória do parlamentar alagoa-novense.
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sensibilidade social e trabalhismo na 
câmara dos deputados

No PTB, cujo comando paraibano logo assumiu, por recomendação 
de Vargas e em razão do falecimento de Epitacinho, Samuel sentiu-se 
ideologicamente à vontade.

Mais avançado que o PSD, embora sem a consistência político-elei-
toral deste, o trabalhismo consultava as antigas inspirações navarristas 
de quem se viu convertido em presidente da Comissão de Legislação 
Social da Câmara. Datam daí intervenções que significaram os mais 
densos discursos parlamentares de Samuel.

Antes do início da nova legislatura, a 15 de março de 1951, o parai-
bano envolveu-se em produtiva discussão com os deputados Oswaldo 
Lima, Crepony Franco e Flores da Cunha, a respeito das implicações 
do Congresso Nacional para funcionar de 16 de dezembro de 1950 até 
9 de março de 1951.

Considerando que “estamos numa hora em que devemos firmar ati-
tudes e fixar pontos de vista, quer no campo doutrinário, quer no campo 
político”, Duarte estendeu-se em importantes considerações de direito 
público. Entre elas, a efetiva duração da Convocação Extraordinária, an-
tes da cristalização da legislatura seguinte, e a validade dos mandatos dos 
deputados da legislatura que se encerrava, com as respectivas imunidades.

Quando, assim, o pernambucano Oswaldo Lima sustentou a per-
manência de imunidades parlamentares para os remanescentes da legis-
latura anterior, Samuel Duarte fulminou o raciocínio:

Não há, absolutamente, imunidades desde a extinção do 
mandato. Eu não poderia chegar a conclusão a que alude V.Exa. 
Perdoe-me, prezado colega. A Constituição declara que a 
imunidade começa com a expedição dos diplomas e vai até a 
inauguração da legislatura seguinte. É o que está no texto per-
manente da Constituição. Aliás, é fácil consultar o dispositivo 
(DUARTE, 1950, p. 9890).

Por conta dos esforços do representante paraibano, o Estatuto dos 
Funcionários Públicos da União continuou em discussão até o veto, 
pela Presidência da República, em novembro de 1952. A certa altu-
ra, como voto vencido na Comissão de Constituição e Justiça, Samuel 
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foi substituído de sua condição de relator pelo deputado mineiro Lúcio 
Bittencourt. Prevaleceu, contudo, seu entendimento segundo o qual 
“o Regimento da Câmara, no artigo 129, determina a obrigatorieda-
de da reabertura da discussão para os projetos que tenham vindo da 
legislatura anterior”. Na extensa discussão da matéria, Samuel Duarte 
sobressaiu-se assegurando estabilidade dos funcionários não concursa-
dos depois de cinco anos do exercício dessa condição, direito à defesa 
para os servidores submetidos a inquérito, constitucionalidade dos adi-
cionais dos servidores federais, incorporação dos extranumerários ao 
regime estatutário, estabilidade para os funcionários sem concurso que 
hajam servido à FEB, “desde que contem cinco anos de serviço”, ante-
riores àquela incorporação, e criação de quadro de carreira própria para 
o Poder Judiciário. Nessa mesma linha, veio à baila o Projeto no 312 de 
1950 “estabelecendo normas para o Plano de Assistência Econômica 
e Social à região atingida pela seca”. Antes de sua aprovação, regis-
traram-se animados debates, mediante intervenção dos parlamentares 
Armando Falcão, do PSD do Ceará, e Tenório Cavalcante, da UDN 
do Rio de Janeiro.31

Dir-se-á, todavia, que, nessa altura do mandato, a insistência sa-
muelina era jurídico-doutrinária, isto é, voltada para a doutrinação no 
campo do direito. Tal se positivou na sessão de homenagem ao minis-
tro Laudo de Camargo que então se aposentava do Supremo Tribunal 
Federal. Em seu pronunciamento, Duarte revelou a evolução das con-
cepções jurídicas em demanda do tratadista inglês Harold Laski, pa-
trono da chamada “revolução pelo consentimento”, do Labour Party.32

O PTB brasileiro, para o qual acabava de migrar, foi então apresenta-
do como “um vigoroso esforço, uma tentativa extraordinária para a cons-
trução de uma política legitimamente democrática pelo conteúdo de suas 
reivindicações”. Esse depoimento ocorreu a 7 de agosto de 1951, quando 
do necrológio do senador Epitácio Pessoa Cavalcante de Albuquerque 
(Epitacinho), recentemente falecido. O filho de criação do presidente 
Vargas teve trajetória reconstituída pelo deputado Antônio Feliciano, em 
longo pronunciamento (DUARTE, 1951).

31 Entre 1951 e 1952, Samuel Duarte empenhou-se profundamente em prol do Estatuto 
dos Funcionários Públicos, datado dos anos 30. Posteriormente, consultava as inspira-
ções racionalizadoras do Estado Novo, durante a administração Ruy Carneiro.

32 O historiador inglês Eric Hobsbawm apresenta Harold Laski como “o megafone da es-
querda” (HOBSBAWM, 1999).
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Identificado com o trabalhismo varguista, Samuel Duarte firmou 
importante pronunciamento a 5 de setembro de 1951, quando pleiteou 
nova sistemática para o combate às secas. Ao prenunciar as teses que, ao 
final da década, ensejariam a criação da Sudene, Duarte ressaltava que:

“Não cabe somente à engenharia o papel de atender às soluções apre-
sentadas, porque se as obras realizadas no polígono em parte obtiveram 
resultados satisfatórios, longe estão de ir ao encontro das necessidades do 
conjunto da região”. Nessa perspectiva, precisamos de “um regime que 
deve abranger não somente o sistema de açudagem, perfuração de poços 
tubulares e construções de rodovias, mas também um estudo de conjunto 
que abarque os fundamentos da economia da região”.33

Esse discurso torna-se significativo pelo posicionamento social para 
que abriu caminho. É dentro desse quadro que devem ser entendidas 
as intervenções de rejeição da elevação dos preços do açúcar para os 
consumidores, revisão do salário mínimo dos trabalhadores do Nor-
deste, defesa do câmbio livre nas operações internacionais e monopó-
lio estatal do seguro dos acidentes do trabalho. Tudo isso era referido 
pelo deputado Samuel Duarte, sem ignorar os problemas específicos 
da Paraíba. Esta, então, constituía a tônica de quem pleiteava obras de 
aperfeiçoamento para os aeroportos de João Pessoa e Campina Grande, 
melhoria das rodovias federais no estado, criação de Estação Experi-
mental de Sisal e ampliação de financiamento para os produtores dessa 
fibra (DUARTE, 1951; 1952; 1953).

Entre 1951 e 1953, como vimos, Samuel Duarte ocupou a Presi-
dência da Comissão de Legislação Social da Câmara dos Deputados. 
Isso explica oração favorável à sindicalização do trabalhador rural como 
mecanismo destinado a estancar as migrações campo-cidade, e nova in-
tervenção favorável a equacionamento global do problema nordestino:

O projeto por mim proposto visa entendimentos entre os go-
vernos federais e estaduais compreendidos na área do Polígono e 
tem por fim as diretrizes de um plano de assistência econômica 
e social do Nordeste. Sugere o incremento da açudagem nos três 
graus. Porque não se pode firmar critério unilateral nessa maté-
ria. Tanto o grande como o pequeno e médio açude são indispen-
sáveis ao programa de ordem geral.

33 Discurso com invocação das teses do agrônomo mineiro-nordestino Guimarães Duque 
(DUARTE, 1951).
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O problema da irrigação, por sua vez, não deve permane-
cer nos limites em que o tem deixado o Departamento Nacio-
nal de Obras contra as Secas, tornando-se imprescindível sua 
ampliação, ao lado, também, do desenvolvimento dos sistemas 
rodoviário e ferroviário; do ref lorestamento gradual das áreas 
que carecem desse melhoramento; do aproveitamento do po-
tencial hidráulico das grandes barragens; da instalação de postos 
agropecuários em condições de assistirem aos pequenos lavra-
dores e criadores, com fornecimento ou empréstimos de ani-
mais, máquinas, sementes, adubos, vacinas e inseticidas, além 
da cooperação de pessoal técnico; da organização de coopera-
tivas de produção de crédito e de consumo, sendo as do último 
tipo de preferência vinculadas às atividades de construção de 
ferrovias, rodovias e açudes; da organização de aprendizados 
rurais em moldes práticos, destinados à instrução de lavradores 
e criadores, no que diz respeito aos elementos de suas atividades 
profissionais; da manutenção de serviços de assistência médico-
social; da desapropriação do latifúndio inculto ou explorado em 
condições nocivas ao bem-estar social e sua divisão em glebas 
destinadas a aquisição pelos agricultores que possam cultivá-las 
com suas famílias, facilitando-lhes, para esse fim, os meios ne-
cessários, mediante financiamento a longo prazo e juro módico 
(DUARTE, 1953).

Essa insistência com a globalização nordestina de Samuel Duarte, 
cujos pronunciamentos pleiteavam planos ao invés de simples paliativos não 
se verificava aleatoriamente. Sintonizava com as teses da Assessoria de 
Programação Econômica da Presidência da República que, sob o co-
mando do economista Rômulo de Almeida, empenhava-se em impedir 
a pulverização dos recursos destinados ao Nordeste.

Foi daí que adveio, no primeiro semestre de 1953, a esdrúxula ideia 
de Coordenadoria de Obras contra as Secas ao qual se subordinariam 
todas as repartições destinadas ao combate desse f lagelo na região. A 
proposta, aparentemente calçada pelo governo federal, motivou, na 
Câmara dos Deputados, opiniões divergentes entre os deputados João 
Agripino, Ruy Santos, Tenório Cavalcante, Pereira Diniz e o próprio 
Samuel. A questão central era de como o coordenador absorveria atri-
buições de órgãos de finalidades estabelecidas pela Constituição Federal 
(DUARTE, 1953, p. 3995).

Quando, porém, o governo inclinou-se pela nomeação de José Amé-
rico de Almeida para o Ministério da Viação, como órgão incumbido  
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daquelas funções, as objeções cessaram. Algumas das sessões da Câmara 
dos Deputados passaram a ser realizadas à noite e, nelas, Samuel Duarte 
interveio e advogou o monopólio, pelo Estado, do seguro social e da 
exploração do seguro de acidente de trabalho. Data dessa época o ne-
crológio de eminentes paraibanos, como o do ex-governador Álvaro de 
Carvalho – complementado por amplas considerações do então deputado 
Oswaldo Trigueiro de A. Mello –, o do senador José Gaudêncio, e o do 
ex-prefeito José Queiroga, de Pombal.

Com a guerra da Coreia crepitando no extremo oriente, eleva-
va-se a temperatura da Guerra Fria. Não encontramos nos Anais da 
Câmara dos Deputados apregoada manifestação de Samuel Duarte 
sobre o conf lito coreano, com cuja suspensão, em 1953, se congra-
tulou o antigo tenente João Cabanas, deputado pela ala esquerda do 
PTB. A intervenção de Samuel ocorreu em cima de outro episódio 
de repercussão internacional, o chamado Caso Rosenberg, do casal 
de físicos americanos, de origem judaica, acusados de contrabandear 
segredos atômicos para a URSS e, em razão disso, eletrocutados. 
Como, por iniciativa do deputado Flores da Cunha, a Câmara pre-
tendesse encaminhar pedido de clemência ao governo dos Estados 
Unidos, Samuel Duarte sustentou a constitucionalidade da moção 
(DUARTE, 1953).
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problemas petebistas e frustração 
senatorial

O respeito com que Samuel era acatado no plano federal, da 
Câmara dos Deputados, não correspondia a sua posição na Paraíba.

É verdade que, como figurava na presidência da seção estadual, o 
PTB assegurava-lhe generosos espaços. Por via destes, foi o responsável 
pelas designações para a Delegacia Regional do Ipase, na Paraíba, e para 
assessorias do Sesi, no Rio de Janeiro. A primeira recaiu em irmão do 
economista Cleantho de Paiva Leite, da AEPR.

Com isso, o representante paraibano consolidou-se junto a Vargas. 
Em 1952, coube-lhe apresentar a esse os principais dignatários do tra-
balhismo paraibano. Um deles, o prefeito da capital, Luiz de Oliveira 
Lima, que, derrotado pela UDN, em 1947, se elegeu quatro anos depois 
na legenda laborista.

Com o também ex-pessedista João Lélis na vice-presidência do 
partido, Samuel parecia em lua de mel com o PTB. Em entrevista a 
A Manhã, no Rio de Janeiro, e tendo em vista recente eleição municipal, 
considerou “ótimos os resultados obtidos pelo PTB, no pleito paraibano” 
(ÓTIMOS..., 1951, p. 7).

A realidade, porém, era outra. No plano federal, a coluna “De pri-
meira mão”, veiculada por importante jornal carioca, considerava que:

José Américo e Ruy Carneiro dão as cartas no estado. Os 
postos subordinados ao Ministério do Trabalho são entregues 
aos inimigos do presidente da República e aos candidatos do 
governador. As delegacias dos institutos – Iapetec e IAPC – são 
entregues ao arbítrio de José Américo. A diretoria do Banco do 
Nordeste na Paraíba está prometida a um elemento oposicio-
nista – e o que é mais grave – de duvidosa idoneidade moral. A 
inspetoria da alfândega foi entregue a um primo de Ruy Car-
neiro – adversário dos trabalhistas (DE PRIMEIRA..., 1952).

Para complicar, as manobras do deputado Danton Coelho, que dis-
putava com João Goulart a chefia nacional do PTB, não o favoreciam. 
Revista carioca publicou charge em que o ex-presidente da Câmara 
queixava-se a Pasqualini: “Esse pombo nas suas voltas parece gavião 
alarmando o pombal”. Pasqualini: “Mas se as voltas é que dão... tom!...” 
(NA BARRA..., 1952).
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A questão radicava no comando do diretório regional trabalhista, 
onde emergia a liderança de Hermano Sá, um burocrata que, pouco a 
pouco, controlava, mediante o manuseio dos livros de ata, as instân-
cias diretoras do partido. Em 1954, quando das eleições para o Senado, 
Câmara Federal e assembleia legislativa, um dos novos deputados esta-
duais confessou-nos, décadas depois: “Quando me elegi pela primeira 
vez, a estrela do partido era Samuel, mas quem controlava os aparatos 
partidários era Hermano”34.

Samuel Duarte não tardou a deparar-se com outros desafios. O cará-
ter litorâneo do PSD e a forte liderança americista impediam a progressão 
do chamado “eleitorado de base trabalhista” e seus entendimentos com 
o prefeito Luiz de Oliveira Lima não foram bem sucedidos. Este, candi-
dato a deputado federal, almejava contar com a base eleitoral samuelista 
de Esperança, ao que Samuel recusou, a fim de garanti-la para possível 
composição, visando ao Senado (MELLO, 2000, p. 55).

Para esse posto, Samuel não foi bem sucedido. Aspirando ao coman-
do da UDN estadual, o deputado João Agripino fixou-se em seu nome 
para o Senado já que o outro postulante seria Argemiro de Figueiredo. 
Como o vice de Samuel, todavia, seria o industrial João Arruda, radi-
cado em São Paulo, o diretor das indústrias deste, tributarista César de 
Oliveira Lima, foi a João Goulart, no Rio de Janeiro, para formalizar 
a candidatura Arruda, sob alegação de que este, abonado, financiaria 
o partido, em aliança com a UDN argemirista, para enfrentar a chapa 
coligacionista Assis Chateaubriand-Virgínio Veloso Borges.35

Foi assim que, em 1954, Samuel Duarte, que renunciara à Câmara 
a fim de se tornar avaliador dos feitos da Fazenda Federal, no Rio de 
Janeiro, ficou absolutamente sem espaço – e também sem mandato – na 
política paraibana. Ultrapassado internamente por Hermano Sá, cujo 
enraizamento previdenciário compunha-se com o nascente sindicalis-
mo janguista, Samuel ficou isolado por ter deixado o PSD, sem contro-
lar o PTB e, além disso, malograr aliança com a UDN agripinista.

Para completar, o suicídio de Vargas, a 24 de agosto de 1954, deixou-o 
sem o principal suporte. Seus artigos então publicados na imprensa, 

34 Entrevista com o ex-deputado estadual trabalhista José Maranhão em 25 de junho de 
2000 em Araruna. Segundo ele, como resultado do afastamento entre Samuel e Her-
mano, “a bancada estadual de 1954, de que eu próprio fazia parte, ficou solta”.

35 Muito antes de falecer, em 1998, César de O. Lima relatou a versão correspondente a 
Josué Sylvestre (1998, p. 41 e seguintes).
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versando temas nitidamente trabalhistas – “Planos de base”, “Os parti-
dos e a crise”, “Posição do trabalhismo”, “Recuperação da vida rural”, 
“Os imóveis no Rio, um problema de economia popular”, “Fome!”, 
“Nordestinos em fuga”, “Mais força ao Ministério do Trabalho” e “O 
seguro de acidentes do trabalho e imperativo de sua estatização”, pu-
blicados nos principais jornais do país36 – revelavam-no na plenitude 
da consciência ideológica. A política partidária, todavia, regia-se por 
outros parâmetros.

36 Publicados respectivamente na Folha da Manhã de 27 de novembro, 18 de dezembro e 25 de 
dezembro 1951, e 8 de janeiro, s/d., 2 de fevereiro e s/d de 1952.
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um jornalista de volta ao psd – do 
insucesso de 1958 à direção do BB

Sem mandato eletivo, Samuel Duarte valeu-se da imprensa para 
manter-se em órbita e contato com o eleitorado.

Colaborador dos principais diários do país, para os quais escrevia com 
regularidade, valeu-se, estadualmente, do Correio da Paraíba, fundado em 
1953 pelo amigo Teotônio Neto. Integrante da página editorial do jor-
nal em que pontificavam João Dantas Filho, Raul Pilla, Ivaldo Falcone 
e Pedro Dantas, além de Rafael Corrêa de Oliveira, recorreu ao título 
de ex-presidente da Câmara dos Deputados para, na coluna “Nos basti-
dores do Congresso”, versar temas como “A aventura da prorrogação”, 
“Impacto na reforma parlamentarista”, “Reforma agrária”, “Desordem 
orçamentária”, “Urbanização de favelas” e “O líder contra os compro-
missos da Maioria”. O articulista caracterizava-se, então, como seguro 
bosquejador de perfis. O senador e vice-presidente da República Nereu 
Ramos dele mereceu a seguinte retratação:

Jurista, ninguém desconhece as raízes conservadoras de sua 
formação. Há mesmo em seu temperamento um fundo de aspe-
reza que se retrai sob a pressão das circunstâncias ambientes. [...] 
O Sr. Nereu Ramos, com sua forte personalidade de homem 
público, imprime um traço de grande firmeza a suas atitudes e 
decisões, o que lhe tem valido na carreira pública momentos de 
séria adversidade (DUARTE, 1956).

Foi assim, como político em disponibilidade, que Samuel Duarte 
intentou retornar à política partidária. Tal se verificou em 1958 quan-
do, aos 54 anos e de volta ao PSD de Ruy Carneiro, disputou cadeira de 
deputado federal, em que não foi feliz.

Em João Pessoa, as transformações urbanas significavam emersão de 
novas lideranças e, no interior, suas antigas bases haviam sido rateadas. 
Como resultado, a votação não passou de 4.200 votos, abaixo dos três 
primeiros suplentes do PSD – Domício Gondim, Apolônio Miranda e 
Jader Medeiros.

Em verdade, pronunciando-se, como trabalhista, contrário ao acor-
do militar Brasil-Estados Unidos e à execução do casal Rosenberg, Sa-
muel ultrapassara o pacto conservador do pessedismo. Essa a razão por 
que, no próprio município de Esperança, onde apenas obteve 116 votos, 
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o candidato preferencial pessedista, deputado Janduhy Carneiro, irmão 
de Ruy, alcançou 2.218 sufrágios – a antiga votação samuelista.

Nesse município do brejo paraibano, ocorreu outra anomalia. Como 
Samuel revelou inclinações divorcistas, o pároco local, monsenhor João 
Honório, de raízes integralistas, desfechou violenta campanha contra 
ele nas homilias da Igreja. Nas palavras do professor Damião Ramos 
Cavalcante, da nova geração de intelectuais paraibanos, em discurso de 
posse na Academia Paraibana de Letras, o divórcio representava, para 
a Igreja, algo mais perigoso que o comunismo. A campanha chegou a 
ponto de Samuel ter de dirigir-se ao bispo de Campina Grande, dom 
Ângelo Pietrulla, para obter a transferência de Honório, sob a alegação 
de que “não podemos dividir o rebanho” (CAVALCANTI, 2007, 12).

Frustrado na tentativa de retorno à política, Samuel abdicou de car-
tório no Rio de Janeiro e cátedra de Teoria Geral do Estado na univer-
sidade daquela cidade, para a qual chegou a se preparar, a fim de de-
dicar-se à atividade judiciária, habitualmente postergada pela política. 
Avaliador judicial na Justiça carioca, passou a advogar intensamente no 
Rio de Janeiro como parecerista de inf luentes escritórios de advocacia 
e consultor da Associação Comercial.

Entre 1959 e 1961, representou o Ministério do Trabalho no Con-
selho Deliberativo da Sudene e integrou o Conselho Deliberativo da 
Novacap, em Brasília. Como essas funções tivessem algo de honorá-
rio, o PSD, por intermédio de Humberto Lucena, dele se lembrou para 
exercício de diretoria da Carteira Agrícola da Zona Norte do Banco do 
Brasil, um tanto desmembrada.

Recorrendo à assessoria de paraibanos como José de Andrade 
Guedes e Pedro Paulo Ulysséia, Samuel dinamizou a nova diretoria, 
sediada no Rio de Janeiro, mediante unidade de crédito rural do 
Banco do Brasil, intitulada Movec. A experiência, porém, não per-
durou porque, ante o movimento militar-político de abril de 1964, 
a carteira de crédito rural do BB foi reunif icada, o que implicou na 
supressão da diretoria samuelista.37

37 Informação obtida por meio de entrevista com José de Andrade Guedes em julho de 2000 
em João Pessoa. À época, Guedes foi subchefe do gabinete de Samuel no Banco do Brasil.
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a luta pelo direito – samuel duarte  
e a oaB

Para os fautores da nova ordem implantada no Brasil, Samuel Duarte 
fazia-se demasiado vinculado ao antigo regime. Mesmo sem ter sido 
beneficiário do populismo janguista, tratava-se de liberal que, logo em 
seguida, se oporia ao generalismo autoritário, na OAB e no MDB.

Senhora de tradição udenista, sob as presidências Raul Fer-
nandes (1944/1948), Haroldo Valadão (1950/1952), Seabra Fagun-
des (1954/1956), Nehemias Gueiros (1956/1958), Alcino Salazar 
(1958/1960) e Prado Kelly (1960/1962), a Ordem dos Advogados do 
Brasil apoiou o golpe de 64 sob o comando do alagoano Povina Ca-
valcante, o mesmo acontecendo com outras regionais, como as de Per-
nambuco e Paraíba.

A partir de 1965, todavia, o órgão dos advogados brasileiros encontra-
va-se em mudança de lado. Juntamente com a CNBB, do cardeal Evaris-
to Arns, e ABI do jornalista Barbosa Lima Sobrinho, cabia-lhe compor a 
sociedade civil, favorável à retomada do Estado de direito, revogação da 
censura e convocação de Assembleia Nacional Constituinte.38

Verificada entre 1967 e 1969, a gestão Samuel Duarte ajustou-se a 
essa orientação. Leitura das atas da OAB sob sua presidência permite 
essa constatação. A presidência da Ordem então se empenhava pela de-
sinterdição de escritórios de advocacia e, no plano institucional, monta-
gem do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, instalado 
a 25 de outubro de 1968, no Palácio das Laranjeiras, sob a presidência 
do chefe da nação, Marechal Costa e Silva.39

Foi também durante a gestão Samuel Duarte que a OAB se posicio-
nou em face das violências policiais praticadas contra estudantes na Gua-
nabara, das atividades de esquadrões da morte, acobertados pelo regime 
militar, e do massacre das comunidades indígenas. Tudo isso em 1968.

38 Consoante entrevista telefônica com o ex-presidente da OAB Bernardo Cabral em abril 
de 2011, no Rio de Janeiro e em João Pessoa, a OAB sempre cresce nos períodos ditato-
riais porque são superadas as divisões internas entre direita, centro e esquerda, uma vez 
que tais períodos estimulam a União da instituição em prol da vigência do direito.

39 As atas da OAB, em formato de DVD, foram consultadas com a colaboração do advogado 
Jean Patrício, a partir de exemplar cedido pela historiadora Suzane Dias da Silva. Quanto 
à atuação de Samuel na OAB, há um resumo em entrevista gravada ao CPDOC da FGV 
(DUARTE, 1978).
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Ao final desse ano, porém, a OAB e a sociedade civil brasileira 
experimentaram duro golpe. O próprio Samuel, autor de tese sobre 
Suspensão de direitos políticos pelo Supremo Tribunal Federal (Art. no 151 da 
Constituição do Brasil), presidia no Recife a III Conferência Nacional 
dos Advogados, aberta pelo ministro da Justiça Gama e Silva, quando, 
no encerramento do certame, a 13 de dezembro de 1968, sobreveio o 
terrível Ato Institucional no 5, que mergulhou o Brasil na noite mais 
negra de sua história.

O titular da Justiça que, perante a OAB, na abertura do certame, a sete 
de dezembro, proclamara compromissos governamentais com a pessoa hu-
mana e o Estado de direito, tornava-se, uma semana depois, o porta-voz de 
diploma que suspendia o habeas corpus e as garantias da magistratura.

Tudo isso em nome da doutrina de segurança nacional, por meio da 
qual o país encontrava-se imerso em plena guerra revolucionária. Por 
essa razão:

[...] assim se torna imperiosa a adoção de medidas que impeçam 
sejam frustrados os ideais superiores da revolução, preservando a 
ordem, a segurança, a tranquilidade, o desenvolvimento econômi-
co e cultural e a harmonia política e social do país, comprometidos 
por processos subversivos e de guerra revolucionária [...].40

De acordo com o depoimento do jurista e historiador Fernando 
Coelho, presente ao recinto da III Conferência, foi com profunda de-
solação que os advogados brasileiros tomaram conhecimento do AI-5. 
Alguns deles, notórios ativistas dos direitos humanos, acautelaram-se-
para não serem detidos no próprio recinto da Faculdade de Direito da 
UFPE, no Parque Treze de Maio.41

Mesmo assim, a OAB não arrefeceu. De acordo ainda com Fernando 
Coelho, a base social da Ordem agora era outra, com multidão de jovens 
advogados, ainda sem patrimônio, e formados pelas novas faculdades de 
direito que se multiplicavam pelo Brasil, ocupando o lugar dos luminares 
das décadas de quarenta e cinquenta. A OAB não mais se subordinava ao 
comando dos intelectuais orgânicos das classes dominantes.

40 Cf. considerandos do AI-5 de 13 de dezembro de 1968 (CAMPANHOLE, 1971, p. 139).
41 Cf. entrevista telefônica em abril de 2011 com o publicista e historiador Fernando 

Coelho em Recife e João Pessoa. Os jornais do Recife, como Diário de Pernambuco e Jornal 
do Commercio, referem-se à Conferência Nacional da OAB mas não às repercussões do 
AI-5, devido à censura, revigorada paralelamente à edição deste.
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Dentro desse quadro, as sementes plantadas pela presidência 
Samuel Duarte não tardaram a frutificar. Com Laudo Camargo 
(1969/1971), José Neves (1971/1973), Raymundo Faoro (1977/1979), 
Eduardo Seabra Fagundes (1979/1981) e Bernardo Cabral (1981/1983), 
a OAB situou-se na linha de frente da reabertura democrática contra o 
arbítrio e a favor do Estado de direito e dos direitos humanos.

Para tanto, alguns de seus presidentes, como o pernambucano José 
Neves, partidário do regime militar no alvorecer deste, modificaram o 
comportamento. Com Raymundo Faoro e Bernardo Cabral, a Ordem 
dos Advogados alcançou alguns dos mais altos momentos. Tal deve ser 
considerado em termos de processo porque desde o biênio 1954/1956, 
sob a presidência de Miguel Seabra Fagundes, como legítimo repúblico 
e paladino da primazia do direito, a OAB ocupava o espaço do antigo 
Instituto dos Advogados do Brasil.
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no mdB, de volta à política – o direito  
como norma

Encerrada a presidência da OAB, em 1969, Samuel retornou à po-
lítica partidária, após fugaz passagem pelo PP, alistando-se no MDB, 
partido da resistência democrática e, sob o comando de Pedroso Horta 
e Ulysses Guimarães, da retomada do Estado de direito.

Tratava-se, igualmente, de reencontro com o amigo Ruy Carneiro, re-
eleito senador por essa agremiação, entre 1966 e 1974, e de quem, a bem da 
verdade, nunca se afastara inteiramente. Foi a convite desse que Samuel se 
tornou integrante da comissão estadual da agremiação oposicionista. Não 
só para ilustrá-la como para preservar o espaço do contraparente e antigo 
secretário particular Petrônio Castro Pinto, agora seu suplente.

Embora politicamente discreto, Samuel Duarte, em dois momentos, 
reviveu o traço do expositor e articulador dos anos 40 e 50.

O primeiro foi nas eleições de 70, em que, devastada pelas pu-
nições do sistema, a oposição carecia de oradores para sugestionar o 
eleitorado. Convertido em carro-chefe da campanha dos derrotados 
candidatos senatoriais Humberto Lucena e Argemiro de Figueiredo, 
Ruy Carneiro recorreu ao velho amigo que, a 13 de novembro de 
1970, proferiu substanciosa oração no adro da Catedral Metropolitana 
de João Pessoa.

Fixando-se no entendimento de que uma nação se recomenda menos 
pelos propalados êxitos materiais do “milagre brasileiro” que pela solidez 
das instituições político-jurídicas, Samuel Duarte proferiu verdadeira aula 
de direito constitucional, ao longo da qual ressaltou as linhas mestras do 
direito anglo-americano de proteção do cidadão para concluir patético: “E 
não votem nessa Arena, que faz tudo o que o governo quer!”.42

Outra destacada missão samuelista verificou-se em 1975, numa das 
várias sucessões governamentais biônicas da política paraibana, restri-
tas à Arena, como partido do governo. Seus amigos da Associação 
Comercial engajaram-se na candidatura do advogado e ex-deputado 
Ivan Bichara Sobreira, ameaçada pelo economista Juarez Farias, da 
corrente agripinista.

42 Cf. discurso de Samuel Duarte de 12 de novembro de 1970, no encerramento da campa-
nha do MDB, em João Pessoa.
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Como Bichara acenava com certa liberalização, restrita ao setor 
educativo e cultural do governo, confiado ao secretário Tarcísio Bu-
rity, Samuel concordou em tornar-se emissário de carta ao ministro  
José Américo em prol da candidatura Bichara. Foi exatamente graças 
a essa intervenção que o cônjuge de sobrinha do ministro tornou-se 
governador da Paraíba – o segundo escolhido indiretamente em se-
quência de cinco.

Foi essa uma manifestação ocasional do samuelismo. Este, dos ses-
senta anos em diante, voltou-se para o direito, matéria em que brin-
dou os paraibanos com conferência político-jurídica do mais alto ní-
vel. Tal se verificou a 3 de dezembro de 1976, no auditório do Centro 
Administrativo Estadual, durante o I Seminário Paraibano de Cultura 
Brasileiro, conjuntamente promovido pelo governo do estado e Grupo 
José Honório Rodrigues. Comentado pelo colega Oswaldo Triguei-
ro do Vale como autor de apreciado estudo sobre o Supremo Tribunal 
Federal, Duarte assegurou ao tema “O Judiciário e a realidade brasilei-
ra” tratamento dos mais consistentes.

Para tanto, decompôs a abordagem nos subitens “Poder e vontade 
popular”, “O exemplo anglo-americano”, “O Brasil e a transição da 
hora presente”, “Judiciário e mudanças sociais”, “Direito e dinâmica 
social”, “O projeto da reforma”, “As teses de Seabra Fagundes”, “O 
problema da juventude” e “Iniciativa e união dos espíritos”.

Assim como no encerramento da campanha emedebista de 70, a 
valorização do direito anglo-americano tornou-se o cerne de visí-
veis restrições ao consulado militar. Nesse sentido, segundo Samuel, 
os compromissos jurídicos do direito clássico “ampliaram-se da velha 
concepção de liberalismo para uma ordem social que deve conciliar 
a liberdade com a igualdade, sob as conquistas dos direitos econômi-
cos e a dinâmica de incorporação das massas ao fenômeno do Poder”  
(DUARTE, 1978, p. 147).

Essa conferência tornou-se tanto mais significativa porque, envere-
dando pela Reforma do Judiciário, o ex-presidente da OAB, inspirado 
no ministro Seabra Fagundes, preconizou alterações institucionais san-
cionadas pelo tempo, tais como:

a) redução da competência ao Supremo Tribunal, quanto ao recurso extra-
ordinário, limitando-lhe a competência a questões constitucionais;

b) ampliação da competência do Supremo quanto ao mandado de segurança;
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c) composição regionalizante dos tribunais federais de recursos, com me-
tade de elementos recrutados na magistratura e metade tirada da classe 
dos advogados e do Ministério Público, mediante listas, de cuja orga-
nização deve participar a Ordem dos Advogados (DUARTE, 1978,  
p. 154-155).
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pela liberdade de pensamento na apL e  
na reitoria

Para alguns de seus hermeneutas, a veemência de Samuel Duarte, 
no encerramento da campanha do MDB, em 1970, e no plenário da 
SPCB, seis anos depois, derivavam das perseguições do regime militar 
contra seu filho Paulo Sérgio Duarte, crítico de arte dos mais con-
ceituados e, quando jovem, militante da dissidência comunista Rede 
(Resistência Democrática), chefiada por Daniel Aarão Reis, particu-
larmente ativa na Guanabara.

Isso realmente se verificou quando se tornou advogado do filho pe-
rante a auditoria da Aeronáutica, antes do encaminhamento de Sérgio 
para fora do país. Trata-se da fidelidade do antigo presidente da Câmara 
dos Deputados a liberalismo que, em nome da socialização do direito, 
procurou ultrapassar, sem rejeitá-lo.

Dois pronunciamentos do maior relevo são típicos desse enten-
dimento.

O primeiro ocorreu a 8 de janeiro de 1963, ao tomar posse na Aca-
demia Paraibana de Letras, onde se reencontrou com as origens religio-
sas do Seminário Arquidiocesano, na presença de colegas como os cô-
nego Francisco Lima, por quem foi saudado, e monsenhor Pedro Anísio 
Bezerra Dantas, que lhe outorgou o colar acadêmico. Seu discurso de 
posse principiou por rejeitar o diletantismo literário:

Creio haver passado a época das Academias simplesmente 
acadêmicas, de clubes onde o esnobismo literário se recolhe à 
indiferença pelos dramas sociais, isolando-se do tumulto ex-
terior, como se a torrente da vida com suas impurezas devesse 
correr à distância do espírito [...].

Fixando-se no patrono Castro Pinto, que a certa altura governou a 
Paraíba, exaltou quem “ref letia os itinerários do homem de Estado”:

Deputado e senador, deu ao debate parlamentar a dignida-
de, a altura dos grandes momentos em que as elites intelectuais 
assumem a liderança. E no governo da Paraíba não desceu ao 
papel de criatura das facções, encarnando o tipo do servidor leal 
das instituições em vigência.
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As colocações dessa oração guardam certo sabor autobiográfico. Isso 
porque, após ressaltar “a natureza de um homem que tinha um destino 
a realizar, mas se frustrou na timidez constrangida de quem desconhe-
cia as potencialidades do próprio voo ”, Samuel considera seu patrono 
“um desencontrado com o destino”. Mas não seria esse, igualmente, o 
caso do ex-presidente da Câmara, tolhido por “o desamor da fama, a 
timidez, o desdém pelos ruídos da publicidade”?

Seja como for, a oração avança para deplorar, em sua geração, as duas 
filas da antítese de Braz Cubas – “uns tristes como os judeus do cativei-
ro, outros alegres como os devassos de Cômodo” – e a seguir “a conta-
minação anarquizadora que sepulta sob a bota de ditaduras néscias ou 
desumanas, os valores de uma cultura que temos de preservar”.

Como esse pronunciamento verificou-se antes de 1979, dir-se-ia que 
Samuel se antecipava aos acontecimentos que se seguiriam. Sua mensa-
gem também comportou ideário político-ideológico que consistiu em:

[...] integrar-se num plano de reconstrução dos métodos, 
contra a usurpação de um esquerdismo fanático ou de um direi-
tismo gordo, fazendo reinar uma democracia sem simulações, 
na qual o povo viva a vida boa da multidão, segundo o conceito 
de Maritain (DUARTE, 1964).

O outro momento de comprometimento de Samuel Duarte com a 
cultura, alentada pelas liberdades do iluminismo, verificou-se no audi-
tório da reitoria da UFPB, quando da apresentação do livro de poemas 
A ilha na ostra (1970), do jovem e consagrado poeta Sérgio Castro Pinto, 
seu sobrinho.

Recordando as raízes regionalizantes da cultura paraibana, insur-
giu-se contra o anti-intelectualismo do regime militar e saudou em 
Sérgio “a inquietude das novas gerações que buscam novos caminhos, 
tanto no plano estético quanto no político” (PINTO, 2011).
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um ocaso sem sombras
Foi essa uma das últimas aparições públicas de Samuel Duarte.

Definitivamente radicado no Rio de Janeiro, ali permaneceu ad-
vogando pouco e escrevendo menos ainda. Aposentado, experimentou 
profundo golpe a 28 de janeiro de 1979, ante o falecimento da esposa 
Adelina de Castro Pinto Duarte, exemplar companheira de longa con-
vivência, da qual resultaram três filhos.

Os que privavam de sua intimidade foram unânimes em proclamar 
que, a partir daí, Samuel Duarte já não era o mesmo. Habitualmente 
pensativo, tornou-se casmurro e cheio de cismas. Mesmo assim, ainda 
compareceu a João Pessoa onde, além de se reunir com integrantes do 
Grupo José Honório, a quem orientava, proferiu palestra no Instituto 
Histórico, a convite do presidente Antônio Freire, da velha guarda pes-
sedista. O tema consistiu na experiência política. Irônico, evocou algu-
mas particularidades do tempo, como a oferta de almoço aos eleitores, 
no dia da eleição.43

Hóspede do casal Petrônio Castro Pinto, insistia em alguns cacoetes 
como o de acordar cedo para reler Machado de Assis e Eça de Queiroz, 
este último como autor de sua predileção. Intrinsecamente machadea-
no, a ponto de, no Rio, residir no mundo de Machado – primeiro em 
Laranjeiras e depois no Cosme Velho – considerava-o “autor mais para 
se admirar que para se amar, visto como seus textos convidam à ref le-
xão” (DUARTE, 1978).

A 4 de dezembro de 1979, no Rio de Janeiro, faleceu Samuel Duarte. 
Em sua terra, o veterano jornalista Duarte de Almeida assim como o 
colega Fernando Melo produziram artigos que o tiveram como tema. 
Na antiga capital federal, o jurista Bernardo Cabral, seu sucessor na pre-
sidência da OAB, dedicou-lhe página inteira em jornal da Ordem, com 
emocionado artigo de minha autoria (MELLO, 1982, p. 8-9).

Tempos depois, o presidente do TJ homenageou-o, denominan-
do “Samuel Duarte” o moderno fórum da cidade de Esperança. Em 
Solânea, também no brejo, a sede da agência do Banco do Nordeste 
ganhou seu nome. Pouco antes, investindo-se na Academia de Letras 

43 Dessa conferência de fevereiro de 1970, José Octávio elaborou o artigo “Reencontro 
com Samuel Duarte” para o programa Antena Política da Rádio Arapuan (Arquivos do 
Grupo José Honório Rodrigues).
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de Campina Grande, o deputado Evaldo Gonçalves (1988 e 1993), 
que também o evocou na Câmara dos Deputados, proferiu discurso 
de posse a seu respeito.

De todas as homenagens prestadas à memória de Samuel Duarte, a mais 
tocante consistiu no necrológio de A União, assinado pelo acadêmico Osias 
Gomes. Seu companheiro nas lutas de 30 e desembargador do Tribunal de 
Justiça, nomeado pelo governador Pedro Gondim, na década de cinquenta, 
em lista tríplice de que ainda constavam Samuel Duarte e Botto de Mene-
zes, Osias Gomes (1979) retratou o amigo em toda inteireza:

Cai e é recolhido ao tabernáculo dos maiores, como um pa-
triarca bíblico, reconciliado com a humanidade inteira, sem ver 
talvez a aurora democrática que bailava em seus devaneios. Mas 
deixa gravado na tela da história intelectual e moral de nossa 
terra um exemplo incomum.



Período leGislativo 
1934/1937



81

Perfil Parlamentar Samuel Duarte

o problema da imigração no Brasil
Publicado nos Anais da Câmara dos Deputados de 1935, v. 16, p. 99-110.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, o assunto que me traz 
à tribuna não é dos que se possam fixar em conclusões definitivas. Por 
sua relevância e complexidade não comporta afirmações dogmáticas.

Problema de funda repercussão nos destinos públicos do Brasil, a 
imigração atua em nossa estrutura social como uma grande força civi-
lizadora. Se disso nos convence o progresso das regiões onde o braço 
alienígena opera o milagre do trabalho do criador, metódico e disci-
plinado, não foi, entretanto, essa a impressão que prevaleceu no seio da 
Assembleia Nacional Constituinte, ao votar o parágrafo 6° do artigo 
121 de nossa Carta Política vigente.

O tema apaixonou alguns representantes de nossa elite mental. 
Exaltou-se o zelo nacionalista contra o proclamado “perigo amarelo”, 
fazendo-se arautos dessa campanha o insigne e saudoso professor Mi-
guel Couto e os não menos ilustres deputados Arthur Neiva, Theoto-
nio Monteiro de Barros e Xavier de Oliveira.

Nos debates feridos na Constituinte, não nos ocorreu que as corren-
tes imigratórias europeias tenham sido objeto de desconfiança, reserva 
ou ataque. Como justificativa da restrição que se pleiteava, apontou-se 
o risco da expansão imperialista japonesa, se em tempo não se coibisse 
a entrada, em território brasileiro, aos súbditos do Império do Sol Nas-
cente. Urgia pôr termo à indiferença tranquila dos poderes públicos, à 
tradição ultra-liberal de nossas leis. E, por conta do “perigo nipônico”, 
os brancos do ocidente, os legítimos arianos europeus, passaram, na 
gene ralidade da emenda restritiva, a sofrer a mesma limitação.

Antes das considerações gerais, a que nos propomos, acerca da uti-
lidade, alcance e consequência do dispositivo, poderíamos apelar para a 
técnica das Constituições como instância eliminatória de normas regu-
lamentares. A índole rígida desses diplomas, as dificuldades de sua re-
forma, o amplo e vago de suas regras pareciam desaconselhar a precisão 
da fórmula expressa no inciso 6o do art. 121. De bom aviso teria sido 
cometer ao legislador ordinário a tarefa, complexa e árdua, de acautelar 
os interesses nacionais, por meio de providências que nos sugerissem a 
experiência, os dados estatísticos, as lições de nossa própria formação 
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social. A matéria, no seu conjunto, nos seus desdobramentos, sujeita, 
como está, a mil inf luências modificadoras, não podia ser apreendida 
no relance de uma controvérsia parlamentar, para o efeito de impor-se 
uma limitação que não vai além de dois por cento entre as novas levas 
imigratórias e o total dos respectivos nacionais aqui fixados durante os 
últimos cinquenta anos.

Se entendia indispensável cogitar do problema na Constituição, já 
fora atendido o propósito no art. 5o, número XIX, letra g. E em lin-
guagem concisa, ampla, alternativa, como convém ao temperamento 
elástico das regras constitucionais.

“Compete privativamente à União... legislar sobre... naturali-
zação, entrada e expulsão de estrangeiros, extradição, emigração e 
imigração, que deverá ser regulada e orientada, podendo ser proibida 
totalmente, ou em razão da procedência”. Em matéria de imigra-
ção, outros países americanos preferiram um uso discreto de nor-
mas constitucionais. A maioria silenciou acerca do problema: Bo-
lívia, Equador, Chile, Peru, Uruguai, São Domingos, Costa Rica, 
Nicaragua, Haiti e Salvador. A Venezuela e a Guatemala atribuem 
o tema à legislação ordinária. A Constituição argentina favoreceu 
francamente o af luxo europeu, isentando de impostos a entrada de 
imigrantes daquela procedência.

Mas como explicar tão súbita mudança, em nossa política imigra-
tória, operada pela restrição quase proibitiva do texto constitucional?

Teria inspirado a resolução dos constituintes o exame detido do 
panorama econômico do país e de modo preferencial o dos Estados 
meridionais, onde o fenômeno atingiu aspecto culminante? Ou teriam 
preponderado, em tão grave medida, outros fatores pertinentes ao pro-
vável conf lito, resultante do contato de numerosas etnias em prejuízo da 
unidade nacional?

O Sr. Diniz Junior – V.Exa. poderia acentuar: é curioso que, preci-
samente, nesses Estados meridionais, que tão diretamente experimen-
tam a ação desses colonos, só há louvor para eles e o desejo de que a 
Constituição seja expurgada desse artigo.

O SR. SAMUEL DUARTE – O aparte com que honra o nobre 
deputado por Santa Catarina vem reforçar a tese que estou sustentando.

O Sr. Diniz Junior – Eles devem falar de cadeira porque estão em 
contato com esses colonos e são bastante conhecedores do seu trabalho.
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O SR. SAMUEL DUARTE – São bastante conhecidas para que 
nos detenhamos na sua analise, as condições em que tem funcionado 
o movimento de af luência imigratória no Brasil, polarizando-se nas 
regiões sulistas, que, em consequência, disputaram, com vantagem, 
o ascendente de prosperidade econômica, antes exercido pela Bahia e 
Pernambuco, nos tempos áureos da indústria açucareira.

Foi a partir de 1890 que se adensaram as levas de trabalhadores 
estrangeiros, caminho às terras promissoras do Brasil, onde uma 
formidável crise ameaçava os destinos da lavoura. O 13 de maio, na 
violência do golpe abolicionista, transtornara o ritmo das atividades 
agrícolas. Profundas foram as repercussões provocadas pela medida, 
que, de surpresa, estancava as fontes vivas do nosso trabalho rural. 
Desfigura-se a fisionomia social da incipiente civilização brasileira e 
inicia-se a crise do urbanismo parasitário, com deslocamento dos ne-
gros libertos em demanda dos centros litorâneos, onde as esperanças 
de uma vida fácil lhes amorteciam a visão sombria do cativeiro. Esca-
pos à galé das senzalas, muitos deles passaram, porém, a constituir o 
proletariado dos “mucambos”.

Já então a lavoura do café, organizada em São Paulo, prenuncia-
va um ciclo novo, na evolução da economia nacional, que devera seu 
fastígio ao açúcar e à exploração das minas. Paralelamente ao declínio 
dessas forças, a terra bandeirante acelera a evolução de suas fontes de 
progresso. Amplia-se o cenário de novas culturas. Enquanto os rudes 
caboclos descendentes do luso e do índio penetram os recessos virgens 
do território, na epopeia do desbravamento do solo inculto, segue-se o 
colono europeu, nos misteres da fundação e colheita das lavouras. Vária 
e complexa, a obra civilizadora reclamava aptidões diversamente dis-
tribuídas. Mais afeitos à intempérie, às dificuldades e hostilidades do 
“hinterland” americano, o braço nacional avançou nas penetrações, nas 
primeiras investidas contra o meio inexplorado. Nos lentos, metódicos 
ofícios da agricultura, operava com êxito o imigrante, favorecido pela 
educação do meio originário.

Italianos, espanhóis, portugueses, alemães e japoneses – para não falar 
de outros contingentes menos numerosos – af luem, distribuindo-se no 
interior ou nos centros urbanos.

É na lavoura, todavia, que a imigração revela sua eficiência. É a agri-
cultura que retém os melhores resultados da colaboração alienígena. É 
ela o destino natural das correntes exóticas que procuram o Brasil. Pelas 
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próprias contingências de nossa formação, em plena fase de crescimen-
to, com área imensa a povoar e explorar, impunha-se desde logo uma 
política de seleção e providência, infelizmente despercebida aos poderes 
públicos. Escapou à visão dos estadistas encaminharem exclusivamente 
para o campo o elemento estrangeiro que viesse à busca de trabalho, res-
tringindo, se não vedando, o acesso dos que, sem meios e recursos para 
incorporá-los utilmente ao nosso organismo econômico, ameaçassem 
pela concorrência a mão de obra nacional nas indústrias urbanas.

Vigorou, entretanto, um regime de liberdade absoluta. Nossos portos, 
abriam-se indiferentemente a bons e maus elementos, sem controle de 
antecedentes, sem discreta vigilância de conduta, sem sequer o registro 
rigoroso da sua estatística.

Só a partir de 1908 entra a funcionar, com certo método, o serviço 
de estatística de imigrantes entrados e saídos pelo porto de Santos, com 
indicação das nacionalidades de origem, organização, porém, ainda falha, 
incompleta e empírica.

Anteriormente àquele ano (1908), nem no modelar estado de São 
Paulo existem dados relativos à saída de imigrantes.

Do estudo a que procedemos em publicações recentes, concluímos 
que são meramente aproximativas as cifras do movimento imigratório 
do Brasil. Se essa estimativa, fundada em pesquisas, relatórios e dados 
oficiais, não se assinala por um rigoroso critério matemático, agravam-
se as dúvidas quando se considera a percentagem de fixação das diferen-
tes correntes que têm procurado o país. E nada mais importante do que 
a determinação desses índices para o cumprimento do preceito consti-
tucional que fundou o cálculo das cotas sobre o total dos “respectivos 
nacionais aqui fixados durante os últimos cinquenta anos”. A observân-
cia desse limite exige consultas que, só arbitrariamente, por estimativas 
de inferência duvidosa, guiarão o legislador e o procedimento das auto-
ridades encarregadas do controle da imigração.

Segundo os dados do Departamento Nacional de Povoamento, é de 
48,9% o índice de fixação para todo o país, tomado para base desse cál-
culo o confronto das entradas e saídas no período de 1926 a 1933. Em 
São Paulo, onde mais denso se apresenta o af luxo adventício, esse índice 
atinge a percentagem de 46,83, calculada sob o movimento do porto de 
Santos, no intervalo de 1908 a 1933. Diferença centesimal de São Paulo 
para o resto do país. Não há razões para considerá-la.
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O Sr. Renato Barbosa – V.Exa. permite um aparte?

O SR. SAMUEL DUARTE – Pois não.

O Sr. Renato Barbosa – Relativamente ao índice de fixação de imigran-
tes no Brasil, tenho a acrescentar ao notável discurso de V.Exa. o seguinte: 
no Rio Grande do Sul, a fixação se faz na proporção de 95%, segundo in-
formação que me prestou o chefe do Estado Maior do Exército, dizendo que 
apenas 5% dos imigrantes que foram para o Estado voltaram, depois de de-
terminado período, às pátrias originárias. Assim, a fixação no Rio Grande 
do Sul compreende quase que todos os elementos de imigração.

O Sr. Diniz Junior – O mesmo fenômeno se observa em Santa Ca-
tarina e no Paraná.

O SR. SAMUEL DUARTE – As conclusões a que cheguei e que estão 
formuladas em minha oração foram obtidas através de estudos feitos no 
trabalho do professor Julio de Revoredo, que em longas considerações se 
expressou a respeito do assunto.

No estudo da importante questão, diante das pesquisas feitas no 
Departamento Estadual do Trabalho de São Paulo em outras fontes, 
o Prof. Revoredo estabeleceu uma escala proporcional nos índices 
de f ixação dos imigrantes das diversas nacionalidades. Sua exposi-
ção, guiada por elementos informativos de toda idoneidade, pode ser 
aceita, como critério do melhor valor aproximativo. Nesse quadro, se 
vê que foi 4.623.789 o total de imigrantes entrados no Brasil até 31 
de dezembro de 1933, distribuidos pela seguinte ordem decrescen-
te: italianos, 1.496.953; portugueses, 1.369.112; espanhóis, 591.451; 
alemães, 214.382; japoneses, 145.448; russos, 116.009; austríacos, 
91.603; turcos, 82.705 e diversos 516.126.

O Sr. Xavier de Oliveira – Permite um aparte?

O SR. SAMUEL DUARTE – Perfeitamente.

O Sr. Xavier de Oliveira – Acabo de chegar e, naturalmente, não 
ouvi o início do discurso de V.Exa. Entretanto, a conclusão que acaba 
de tirar, aí, do total de imigrantes que devem entrar no país parece-me 
estar, positivamente, em contradição absoluta com os estudos que aqui 
fizemos preliminarmente e em que verificamos, com o grande e saudo-
so Miguel Couto à frente, que essa cota ascenderia a cerca de 85 mil por 
ano. Tais estudos eu tenho feito na Diretoria de Estatística e foram tão 
criteriosamente realizados que estou a acreditar que a verdade se acha 
conosco e não com quem pensar diferentemente.
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O SR. SAMUEL DUARTE – As estatísticas são muito duvidosas 
e não têm obedecido a um critério seguro. Cada ministério tem sua 
diretoria e cada qual fornece um dado.

O Sr. Xavier de Oliveira – Às vezes é um modo de dizer que não 
temos estatísticas, como é um modo de dizer que nada temos.

O Sr. Diniz Junior – Em matéria de estatística V.Exa. sempre encon-
tra dados diferentes de um ministério para outro.

O Sr. Xavier de Oliveira – O Sr. Salgado Filho está nos ouvindo e há 
de saber que, no ministério que dirige, a estatística é cuidada.

O Sr. Salgado Filho – O serviço de imigrantes é mais ou menos bem 
organizado.

O Sr. Renato Barbosa – O serviço de passaportes do Itamaraty é com-
pleto e fornece, sobre esse ponto de vista, os esclarecimentos mais seguros 
e mais incontestáveis que se possa desejar.

O Sr. Xavier de Oliveira – A cota de 95 mil foi fixada ao tempo em 
que aprovamos a emenda.

O SR. SAMUEL DUARTE – Agradeço a informação com que 
V.Exa. ilustra meu discurso. O cálculo a que me refiro, porém, não deve 
ser feito somente sobre as estatísticas, que, se são regulares a partir de 1908, 
não podem servir de base a um limite exato considerando-se o período an-
terior a esse ano, porque, de então para traz, não havia nenhum serviço de 
estatística organizado de modo a fornecer elementos seguros para o calculo.

O Sr. Abelardo Marinho – V.Exa. apresentou estatísticas sobre a 
cota de imigração?

O SR. SAMUEL DUARTE – Não. Louvei-me em estudos, desse 
gênero, feitos em torno do art. 121 da Constituição.

O Sr. Xavier de Oliveira – Na generalidade esses trabalhos são eiva-
dos de suspeição.

O SR. SAMUEL DUARTE – Mas a autoridade que acabo de citar 
procedeu a pesquisas demoradas nos departamentos onde podia obter 
informes, como a Diretoria do Povoamento e no Departamento Esta-
dual do Trabalho, em São Paulo. Ora, nessas repartições é que ele podia 
colher esses dados, de modo que não temos o direito de pôr em dúvida 
as conclusões honestamente baseadas em tais cálculos.

O Sr. Xavier de Oliveira – Igualmente, não temos o direito de pôr 
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em dúvida os serviços de estatística do povoamento do Ministério da 
Agricultura, cujo diretor é um homem limpo, digno.

O Sr. Diniz Junior – Não se trata disso. Ele tem de lidar com os 
dados que lhe chegam às mãos.

O Sr. Abelardo Marinho – As pessoas devem ficar de lado, por-
que esse diretor tão bom, tão correto não está no exercício do cargo há 
cinquenta anos. Os dados que o orador está apresentando são oriundos 
desse trabalho a que se refere?

O SR. SAMUEL DUARTE – São.

O Sr. Abelardo Marinho – Agradeço a V.Exa. Estou esclarecido a 
respeito.

O SR. SAMUEL DUARTE – As estatísticas formuladas sobre os 
índices de fixação de imigrantes são de muito mais difíceis pesquisas.

O Sr. Renato Barbosa – Isto é importantíssimo, porque nos interessa 
muito mais o imigrante que fica do que o que se vai embora.

O Sr. Xavier de Oliveira – É preciso que eu diga que o diretor do 
Serviço de Povoamento é um homem honesto e digno, porque tem re-
sistido a tudo a que um funcionário correto pode resistir no Brasil.

O Sr. Salgado Filho – Também estou de acordo, mas o que interes-
sava era o serviço e tenho a declarar que este é o mais perfeito possível.

O Sr. Abelardo Marinho – E essa agora! Ninguém aqui fez a menor 
restrição à honestidade ou à dignidade do funcionário referido. Agora, 
o que sustento como tese é fora de qualquer propósito, sem qualquer 
relação com o assunto em apreço, desperdiçar tempo procurando perso-
nalizar as questões. Devemos firmar juízo acerca da eficiência do servi-
ço tão somente. Personalizar não adianta. O funcionário ficará, talvez, 
muito satisfeito se souber que foi alvo de um merecido elogio, mas isto 
nada adianta ao exame, ao esclarecimento da matéria, que é o que nos 
interessa, somente.

O SR. SAMUEL DUARTE – Não faço reservas à eficiência, ao 
cuidado nem à dedicação com que se conduz o chefe daquele serviço. O 
que afirmo, porém, é que, por mais que queiramos obter dados exatos 
em matéria de estatística, no serviço imigratório, não chegamos à con-
clusão definitiva, porque o serviço, como está organizado, não atende 
às necessidades que o assunto reclama.

O Sr. Abelardo Marinho – V.Exa. tem toda a razão. É isso mesmo.
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O Sr. Diniz Junior – Estamos sempre a falar dos serviços de estatís-
ticas. Vivemos todos os dias a dizer que, quanto à população do Brasil, a 
“dolorosa interrogação” persiste. Não sabemos quantos somos.

O SR. SAMUEL DUARTE – Mas, Sr. Presidente, o coeficien-
te de fixação encontrado forneceria, pois, as cotas subsequentes para 
a aplicação da medida constitucional: portugueses, 11.498; espanhóis, 
8.039; italianos, 3.838; japoneses, 2.711; austríacos, 973; turcos, 880;  
alemães, 879; russos, 263; diversos, 6.265.

Figura nesse quadro a rubrica “diversos”, cujas cotas são de impossí-
vel discriminação, pelas falhas insuperáveis das estatísticas que serviram 
de fonte.

Somando-se as cotas, a admissão de novas levas não excederá anual-
mente o total de 33.346 imigrantes. Na percentagem admitida, os con-
tingentes mais numerosos seriam de portugueses, italianos e espanhóis.

Tudo leva a crer, porém, que aquela cifra jamais seria atingida, consi-
derando-se certas circunstâncias da política interna de Portugal e Itália e 
as restrições qualitativas impostas pela nossa recente legislação ordinária.

Sob o regime das ditaduras, aqueles países procuram reter seu precio-
so capital humano impedindo a saída dos operários rurais. No decrésci-
mo da imigração luso-itálica que os últimos anos registram, transpiram 
os efeitos dessa política de restrições emigratórias. Por outro lado, o alto 
índice de analfabetos dos imigrantes espanhóis e portugueses impede que 
atinjam a cota calculada, os elementos aproveitáveis da península, em face 
das exigências de capacidade intelectual previstas nas leis em vigor.

Acredita o Sr. Julio de Revoredo que, a prevalecer o preceito cons-
titucional, não excederá de 5.000 o número de obreiros rurais estran-
geiros, com que contaremos anualmente para o desenvolvimento da 
lavoura nacional.

Concordemos que é insignif icante, nulo esse discurso. Por pa-
radoxal que pareça, adaptamos, com a ingenuidade romântica que 
nos comunica a poesia de uma natureza maravilhosa, o exemplo 
norte-americano, cuja política de defesa nenhum ponto de contato 
apresenta conosco.

A América, dotada de complexa aparelhagem industrial, estrutura 
econômica organizada nos moldes da mais avançada concorrência, com 
as vicissitudes étnicas oriundas do progressivo desaparecimento das ve-
lhas estirpes anglo-saxônicas e a esterilidade crescente dos antigos troncos 
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genealógicos; a América, agitada pelos preconceitos que isolam o estran-
geiro, mesmo de origem ariana, mas excluídos das matrizes nórdicas, 
alarmada pela concorrência do braço adventício, não teve outro cami-
nho senão o das restrições quantitativas imposto por gravíssimas razões 
de Estado.

Razões sociais, econômicas e políticas justificam eloquentemente 
aquelas providências legislativas. O mapa demográfico americano des-
dobra uma perspectiva de variado colorido étnico, em séries justapos-
tas, de assimilação fraca. Os remanescentes do cativeiro negro enquis-
taram-se, em densos núcleos no sul da República; os asiáticos, no oeste, 
sobretudo os japoneses, apareciam, como um vasto reduto de espiona-
gem, se considerarmos os interesses das duas grandes nações, sobre o 
domínio do Pacífico.

Por outro lado, o operário nacional norte-americano, ameaçado 
pelo baixo custo da mão de obra estrangeira com o seu standard of life, 
tinha pela frente um concorrente educado no mais surpreendente espí-
rito de renúncia. Entrou em chômage; sobrevieram as crises; movimen-
taram-se as “Trades Unions”, premindo o governo com suas reivindi-
cações nacionalistas; a opinião pública, impressionada com a saturação 
do elemento alienígena, ecoou, finalmente, no Congresso Federal, cuja 
última resolução limitou a 150.000 o número de imigrantes admitidos 
nos Estados Unidos, proporcionalmente às origens nacionais da sua po-
pulação, recenseada em 1920.

O símile, portanto, não existe. Nossa formação liberal não promana 
de simples compromisso jurídico, expresso na Carta Política do regime. 
Vem das origens remotas da colonização. Misturou-se o sangue das três 
raças que aqui primeiro se puseram em contato. Não nos isolam do es-
trangeiro preconceito perigoso à unidade nacional. Na aglutinação das 
etnias, o processo assimilador vai destruindo, pouco a pouco, as ligações 
hereditárias do novo habitat, onde a fraternidade brasileira dilata a ima-
gem de um mundo diferente, em plena exuberância criadora, fazendo 
diluir-se na distância a visão crepuscular de civilizações esgotadas.

O nosso melting-pot demonstra que todas as etnias aqui advindas pos-
suem aptidão para a fusibilidade com o elemento nacional. Entre as lati-
nas, de uma para outras, os índices dessa fusibilidade são mais animado-
res. E, paradoxalmente, segundo observa o ilustre sociólogo patrício Sr. 
Oliveira Vianna, a todos sobreleva o japonês que no melting-pot paulista 
representa 75%.
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Reporta-se o ilustre sociólogo patrício às conclusões de Alfredo 
Ellis Junior, fundadas em pesquisas bem orientadas, deixando claro que 
carece de fundo científico o argumento da infusibilidade do japonês. 
Diversamente do que ocorre nos Estados Unidos, nossa atitude perante 
o problema da assimilação do alienígena terá que definir-se noutra or-
dem de considerações.

A maior ou menor resistência dos núcleos estrangeiros ao meltin-
g-pot, no Brasil, não defronta prejuízos de raça, religião nem conf litos 
econômicos da lei da concorrência. Não será na Teoria de Gobineau, 
proscrita pelos postulados da verdadeira ciência, que se possa articular a 
doutrina da seleção dos grupos étnicos. Há que procurar outras causas e 
combatê-las: o problema é de política objetiva.

Formem-se colônias mistas, estabelecendo-se um contato social 
mais frequente entre nacionais e imigrantes, por todos os meios ade-
quados à inf luência nacionalizadora de nossos hábitos e instituições.

O Sr. Xavier de Oliveira – Em relação à parte do discurso de V.Exa., 
quando o nobre orador tem em vista o amarelo, quanto à sua assimila-
bilidade, permita que pergunte: é possível que o mundo imigratório, o 
mundo das nações imigrantistas, todo ele esteja errado e só o Brasil cer-
to? Será possível ainda que invoquemos o exemplo dos Estados Unidos 
que, ao atingir a população de 16 habitantes por km2, limitou, fechou-
se, por assim dizer, à imigração?

O Sr. Salgado Filho – As condições dos Estados Unidos eram ou-
tras, que não as nossas. Devemos guiar-nos pelos nossos exemplos, e 
não pelos estrangeiros, dado principalmente o fato de serem diversas as 
situações.

O Sr. Xavier de Oliveira – Responderei a V.Exa. dizendo que não 
temos os falados oito milhões e quinhentos mil km2 de terra a povoar. 
Os estudos mais perfeitos a respeito dizem que na realidade somos cin-
co milhões de km2.

O Sr. Salgado Filho – E V.Exa. pode acrescentar que dois terços 
desses cinco milhões ainda estão despovoados.

O Sr. Xavier de Oliveira – Mas esses cinco milhões já contam mais 
de oito habitantes por km2. Direi ainda que a nossa população duplica 
de 30 em 30 anos, de modo que, se hoje somos 40 milhões, dentro de 
30 anos seremos 80 milhões. Precisamos encarar os nossos problemas à 
luz da evidência.
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O Sr. Salgado Filho – Devemos encará-los, sim, à luz da nossa atu-
alidade. Percorra V.Exa. o interior do Brasil e verificará que ele se acha 
completamente despovoado.

O Sr. Xavier de Oliveira – O nosso problema é o de educação do 
nosso sertanejo, e não o de imigração.

O Sr. Salgado Filho – A imigração, depois do saneamento, é o nosso 
problema capital. Saneemos o nosso solo e depois povoemo-lo.

O Sr. Xavier de Oliveira – V.Exa. não me poderá contestar que não 
podemos conter em nosso território mais de 100 milhões de habitantes. 
E dentro de 50 anos teremos atingido a essa cifra.

O Sr. Pereira Lyra – Procuremos solucionar problemas da atividade, 
que nos digam respeito daqui a cinco ou dez anos. Não nos devem pre-
ocupar questões que só se levantarão daqui a 50 anos.

O Sr. Xavier de Oliveira – Isso é imediatismo.

O Sr. Pereira Lyra – É a lei da vida.

O Sr. Salgado Filho – Olhemos para os Estados cujas correntes imi-
gratórias são maiores. Aí o progresso é maior. Vejamos, por exemplo, o 
que ocorre em São Paulo e Rio Grande.

O SR. SAMUEL DUARTE – Como demonstrei, o modelo 
norte-americano não nos podia orientar em tão relevante matéria, ta-
manha a diversidade de fatores que o problema apresenta, nesse e nou-
tro país.

Não compreendemos o receio, que traduz a restrição constitucional, 
de uma futura coexistência de blocos étnicos no Brasil, isolados da co-
munhão nacional e pondo em risco a nossa soberania como pontos de 
apoio à expansão imperialista estrangeira.

Do ponto de vista etnológico, as observações científicas e a expe-
riência brasileira desautorizaram semelhante pessimismo. É Jenings 
quem assinala a capacidade transformadora do “meio”, criando em 
determinada raça características novas. As modificações operadas pelo 
novo habitat na escultura biológica das gerações pareceram tão profun-
das a Spengler que o grande pensador germânico não hesitou em dizer 
que uma raça não se transporta de um para outro continente. No que 
concerne ao Brasil nenhuma etnia estranha refoge a essa contingência, 
que atua como imperativo sóciológico irresistível.
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Keyserling viu claro o fenômeno quando afirmou que a mescla de 
raças é uma fatalidade telúrica, emergindo de condições específicas no 
meio sul-americano.

O Sr. Renato Barbosa – O isolamento é um crime cometido contra 
a nação e um agravo às populações e aos novos. O país que se isola prati-
ca crime consigo mesmo. A grande lei universal é a comunhão.

O Sr. Diniz Junior – Se fechamos as portas, um dia alguém as abrirá.

O SR. SAMUEL DUARTE – Acentuando o valor dessa tendência, 
assevera que a “mescla desfaz as fixações, processo de que resulta um 
rejuvenescimento”.

Do ponto de vista político, não nos parece menos segura a tese vence-
dora na Constituinte. Primeiro, porque se a infiltração imperialista, com 
todas as consequências previstas pelos defensores da medida constitucional, 
se processasse à custa das correntes imigratórias, seria tarde demais para 
impedi-la. E para impedi-la, não basta um critério unilateral, vendo exclu-
sivamente na af luência do braço estrangeiro o fato dessa infiltração. Nin-
guém dirá que o concurso do imigrante seja tão perigoso, a esse respeito, 
quanto o capital estrangeiro, na exploração de riquezas nacionais. Preten-
der, entretanto, excluir a colaboração econômica de fora, nos países novos, 
para ser uma tática revolucionária, radical e lógica, teria que começar pelos 
redutos mais fortes da suposta absorção imperialista, com a nacionalização 
das empresas estrangeiras. Quem, dentre aqueles que sustentam a aptidão 
do atual regime democrático para resolver os problemas brasileiros, abona-
ria a conclusão a que nos leva, irresistivelmente, esse raciocínio?

Demais, há outras considerações que mostram a ausência do pe-
rigo incriminado. Não obstante a formação de núcleos uninacionais, 
em alguns estados do Sul, jamais a nossa soberania de nação livre fi-
cou comprometida, mesmo quando dentre os países de imigração, as 
potências mais fortes, sonhando expandir-se em zonas de inf luência, 
podiam tentar, com algum sucesso, a expansão política, livres, como 
estavam, dos agudos e complexos problemas que a guerra veio susci-
tar e agravar. Na hora atual, porém, essa possibilidade perder-se-ia 
na aventura trágica desses episódios que deixam tênues vestígios na 
história das conquistas fracassadas.

O imperialismo perdeu a fisionomia romântica, de força política, 
destinada à submissão dos povos fracos e desorganizados. É uma con-
cepção baseada num pressuposto falso, cientificamente repelido, qual 
seja o preconceito da superioridade e pureza de raças. Se ainda hoje a 
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doutrina das anexações territoriais preocupa alguns místicos do poder, 
ergue-se a fulminá-la a condenação do mundo; embaraçam-na os ins-
titutos do direito internacional, as próprias rivalidades e conf litos de 
interesses das grandes potências e o luxo das despesas militares, que o 
gênio da destruição, na sua inesgotável capacidade inventiva, dia a dia 
avoluma nos orçamentos de guerra.

O Sr. Xavier de Oliveira – A China e a Abissínia são exemplos ad-
miráveis.

O Sr. Abelardo Marinho – O nobre orador terá, em favor de sua 
tese, um argumento muito elucidativo: o episódio da “Panther”, em 
que a Alemanha, no alto do seu poderio, se viu obrigada, cedendo à for-
ça do direito, a nos dar todas as satisfações. E tratava-se de episódio em 
que estava envolvido o estado de Santa Catarina, que era como V.Exas. 
sabem, grande núcleo de alemães.

O SR. SAMUEL DUARTE – Respondo ao aparte com que me 
honrou o ilustre deputado Xavier de Oliveira dizendo que também não 
se pode tomar como termo de comparação o conf lito entre a Itália e a 
Abissínia. Se fosse possível, aquela poderosa nação peninsular qualquer 
expansão política no Brasil...

O Sr. Xavier de Oliveira – V.Exa. estava falando em tese.

O SR. SAMUEL DUARTE – ... ela já o teria tentado, diante do 
grande número de súditos seus que entraram no Brasil e se fixaram, 
sobretudo, em São Paulo.

O Sr. Diniz Junior – E são, hoje, fundamento da soberania brasileira.

Demais, a posição geográfica é outro fato a inf luir nessa ordem de 
considerações.

Mas, Sr. Presidente, se não nos af lige a perspectiva desse perigo e 
não temos uma crise de assimilação, força é reconhecer que, a par da 
questão imigratória propriamente, existe o problema de assimilação do 
alienígena que nos cumpre resolver. Este é, repito, o problema brasileiro 
em face da imigração.

O SR. SAMUEL DUARTE – Estamos, todavia aparelhados para 
enfrentá-lo.

Tudo depende de medidas bem orientadas, de uma política que se 
afaste dos rumos até agora seguidos, de leis ref letidamente, racional-
mente elaboradas.
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A diluição dos quistos étnicos solicita uma série de providências, 
cujo resultado talvez reclame uma certa duração. Mas virá, graças ao 
estímulo do próprio ambiente, a uma diretriz educacional mais segu-
ra. E, sobretudo, pela formação de colônias mistas, aglutinando-se, 
em cada uma delas, boa percentagem de elementos nacionais opero-
sos, sadios, disciplinados.

Ao encontro da espontaneidade com que opera a tendência assimila-
dora, em maior ou menor intensidade, segundo as condições de menor 
ou maior isolamento em que vivem as etnias estranhas, urge acudir com 
o amparo oficial, que ordene, facilite e execute as medidas tecnicamen-
te indicadas pelos competentes, através uma organização em que cola-
borem a União e os estados interessados.

O Sr. Xavier de Oliveira – V.Exa. permite ainda um novo aparte?

O SR. SAMUEL DUARTE – Com todo o prazer.

O Sr. Xavier de Oliveira – Para o efeito do cumprimento desse in-
ciso constitucional, que diz como espalhar o imigrante por toda a parte, 
é uma beleza: o orçamento da Agricultura, para este ano, tem, segura-
mente, novecentos contos para toda a rubrica destinada ao povoamento.

O Sr. Diniz Junior – Aliás, o orador não disse “espalhar”, porque se o 
dissesse teria cometido grande erro. Quem semeia o bem entre o que não 
presta, o bom também se torna imprestável, sobretudo nessa matéria...

O SR. SAMUEL DUARTE – Não será empreendimento de efei-
tos mágicos. Demandará tempo, pois o processo assimilador requer 
mais de uma geração.

O que, no entanto, reclama as vistas imediatas do poder público é a situ-
ação angustiosa criada pelo limite de cotas na Constituição de 16 de julho.

A entrada de cinco mil imigrantes, anualmente, como está calcula-
da, não resolve a crise de braços com que lutam os centros rurais, que, 
mesmo antes de votada a restrição, vinha carecendo desse concurso.

O Sr. Xavier de Oliveira – Sou ainda forçado a apartear V.Exa., nes-
te momento, para dizer que nenhuma das nações cujas cotas foram refe-
ridas, naturalmente, no artigo respectivo da Constituição, atingiu a este 
limite, senão o Japão, que excedeu de 28 mil imigrantes.

O Sr. Renato Barbosa – Porque a nação japonesa não limitou sua 
imigração, limitaram-na outras. Aquelas que tinham continuidade de 
corrente imigratória para cá a limitaram, o que não aconteceu com o 
Japão. Daí esse número maior de imigrantes.
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O Sr. Xavier de Oliveira – Por conseguinte, a exceção só se justifica 
quanto ao Japão.

O Sr. Abelardo Marinho – Há mais: enquanto outros países imi-
gracionistas há cinquenta anos já mandavam suas levas de imigrantes, o 
Japão só recentemente começou essa concorrência imigratória.

O SR. SAMUEL DUARTE – Há cerca de 25 anos.

O Sr. Xavier de Oliveira – O problema da imigração japonesa é 
muito diferente da de outros povos.

O Sr. Diniz Junior – A objeção que se apresenta ao japonês é a que se 
apresentava quanto ao alemão antigamente.

O SR. SAMUEL DUARTE – E, se não impressionasse o clamor, 
de que nos dá notícia a imprensa, em vários de seus órgãos mais au-
torizados, bastaria, para convencer, o exame do nosso vasto interland, 
inexplorado, as porções enormes de território ainda intactas, com 
imenso potencial de reservas abandonadas.

Os povos ativos estranham essa inércia, que, no Brasil, vai definindo 
uma tênue civilização de núcleos litorâneos, onde brilham os encantos 
e os vícios das velhas sociedades em decomposição, enquanto, sertões 
adentro, a vida assume, bruscamente, a imagem primitiva de um mun-
do à parte, movendo-se na rotina, na ignorância e no pessimismo.

Contrasta, por outro lado, com o nível social e econômico das regiões 
ainda virgens do contato imigratório o esplendor, a força, a expansão cria-
dora dos centros que desse contato aproveitaram as melhores influências.

O Sr. Xavier de Oliveira – O exemplo na Paraíba depõe um pouco 
contra o que V.Exa. está afirmando. Basta comparar a vida econômica 
desse estado com a de outros bafejados pela imigração.

O SR. SAMUEL DUARTE – Posso afirmar a V.Exa., em relação à 
Paraíba, que se o fator de sua riqueza, o algodão, não depende do auxí-
lio do braço estrangeiro, é porque os elementos nacionais ali estão aptos 
para aquela cultura.

O Sr. Abelardo Marinho – V.Exa. deve referir que o nordeste é uma das 
zonas do Brasil de maior densidade de população.

O SR. SAMUEL DUARTE – Há, portanto, um critério de compen-
sações e equilíbrios aconselhando a penetração dessas inf luências noutros 
pontos do território: o centro e o extremo norte. Reforça-nos em tese o 
confronto dos índices demográficos em função das correntes alienígenas. 
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Enquanto os Estados Unidos, com uma densidade de 15 habitantes por 
quilômetro quadrado e a despeito das circunstâncias já expostas, limitou 
as quotas anuais a 150 mil e a República Argentina, com uma população 
de 12 milhões em 1930, tinha recebido cerca de 7 milhões de imigrantes, 
mais da metade daquele total, o Brasil, com 5 habitantes por quilômetro 
quadrado até 1933, recebera menos de 5 milhões de imigrantes sobre um 
total de 42 milhões de habitantes.

Há quem apele para o concurso exclusivo do trabalhador nacional 
em suprimento às necessidades da agricultura. Dispensamo-nos de am-
plas considerações com o fim de demonstrar a precariedade do alvitre, 
nas condições atuais do país.

Seu valor racial é incontestável, suas aptidões maravilhosas, seus há-
bitos de resistência comprovados. O nordestino, de preferência, mostra o 
milagre da adaptação ao meio ingrato. Ligou-se ao episódio da penetra-
ção amazônica. Fixou-se na terra violentamente abrasada pelo fenômeno 
periódico da seca.

Falta-lhe, porém, no dizer de Roquette Pinto, “educação agrícola”. 
Não está organizado para acudir, de momento, ao papel de colono, na 
grande lavoura. Para isso, cumpre ao Estado a tarefa preliminar dessa 
preparação, prevista, num dos seus setores pelo parágrafo 5o do art. 121 
da Constituição.

Ligado, pois, visceralmente à sorte da agricultura, fator medular 
da nossa riqueza, o problema imigratório não pode deixar indiferen-
te o governo. E, diante das dif iculdades oriundas da restrição cons-
titucional, cumpre ao Legislativo examinar desde logo o assunto, 
acudindo com o remédio oportuno.

O Sr. Xavier de Oliveira – V.Exa. acena, deste modo, com a revisão 
constitucional.

O SR. SAMUEL DUARTE – Não é nosso intuito discutir ago-
ra a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de experiências que 
se possam sugerir para facilitar a entrada de trabalhadores estrangeiros, 
como seja o contrato, por prazo determinado, findo o qual seriam en-
caminhados aos países de origem.

A medida atenderia, em parte, se admitida, aos interesses par-
ticulares da lavoura, mas, sob o ponto de vista geral, do interesse 
público, continuaríamos na mesma situação. Por isso, alistamo-nos 
na corrente revisionista, pleiteando resolutamente uma mudança de 
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rumos que implique na emancipação das forças vivas do país, cerca-
das pelo rigor constitucional.

O Sr. Presidente – Advirto ao nobre orador que faltam apenas cinco 
minutos para findar a hora do expediente.

O SR. SAMUEL DUARTE – Vou concluir.

O Sr. Renato Barbosa – Antes de V.Exa. terminar o seu belo dis-
curso, quero, pelo muito que me merece o nobre colega Sr. Xavier de 
Oliveira, responder a um de seus apartes. S.Exa. figurou, há pouco, 
que o Brasil, dentro de trinta anos, pelo índice de crescimento, terá 
população de oitenta milhões de habitantes. Esquece-se de que só Mato 
Grosso, cuja área é duas vezes a da Alemanha, comporta para mais de 
cem milhões de almas.

O Sr. Diniz Junior – E está completamente despovoado.

O Sr. Xavier de Oliveira – Os Estados Unidos, com cerca de 9 mi-
lhões de quilômetros quadrados de superfície, inclusive o Território do 
Alaska, não quiseram mais de 120 milhões de habitantes.

O Sr. Diniz Junior – Por quê?

O Sr. Xavier de Oliveira – Porque existiu lá mais de doze milhões 
de seu trabalho.

O Sr. Diniz Junior – Foi a consequência do alto nível que deram ao 
operário norte americano.

(Trocam-se outros apartes. O Sr. Presidente, fazendo soar os tímpa-
nos, reclama atenção).

O SR. SAMUEL DUARTE – Não sobreponhamos o relativismo 
de certas teorias ao impulso espontâneo do nosso progresso material. 
Façamos da Constituição, não o zaimph intangível de doutrinas imu-
táveis, mas um instrumento dócil às contingências intertemporais de 
uma nação que ainda não desenvolveu todos os elementos de que carece 
para subsistir.

Se quisermos, sinceramente, dirimir o inevitável antagonismo entre 
a pressão dos fatos e o espírito da lei suprema, evitemos a burla das inter-
pretações, cortando pela raiz a possibilidade desses abusos.

O Sr. Abelardo Marinho – Se V.Exa. deseja desfraldar a bandei-
ra, não digo de revisão, mas de emenda à Constituição, no tocante à 
questão imigratória, deve fazê-lo com desassombro, e não desistir do 
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seu propósito, temendo que também se faça a revisão ao amparo que a 
Constituição dá ao problema nordestino das secas. Dentro do ponto de 
vista em que o nobre colega se coloca, deve vencer tal receio, porque, 
enquanto o problema da imigração, segundo disse o Sr. Salgado Filho, 
não consulta os interesses nacionais, o das secas a eles atende. Aliás, o 
jurisconsulto que tenho ao meu lado – o Sr. Pereira Lyra – acaba de elu-
cidar que uma, a da imigração, é matéria de emenda e outra, a das secas, 
de revisão. Pode o nobre orador, portanto, desfraldar a bandeira, para 
abrir a discussão do assunto, que é interessante.

O SR. SAMUEL DUARTE – Não tenho receio em insistir nesse pro-
pósito, enfileirando-me ao lado daqueles que entendem deva ser revisto o 
dispositivo constitucional em discussão.

O Sr. Xavier de Oliveira – Seria interessante, no caso, distinguir o 
problema da imigração japonesa da imigração em geral, porque isso é 
que está, realmente, em jogo. Nada mais.

O Sr. Abelardo Marinho – Do ponto de vista dos interesses nacio-
nais, a nós outros interessa, ao contrário, a imigração de um modo geral. 
Tão somente.

O SR. SAMUEL DUARTE – Daí a necessidade, que nos parece 
imperiosa, de modificar o preceito do art. 121, 6o, eliminando-se a par-
te final, referente ao limite de cotas.

A prevalecer tal sugestão, o dispositivo passaria a ficar assim redi-
gido: “A entrada de imigrantes no território nacional sofrerá as res-
trições necessárias à garantia da integração étnica, capacidade física e 
civil do imigrante”.

O mais seria tarefa do legislador ordinário. Nem com isso ficaría-
mos impedidos, de, em determinadas circunstâncias, usar de medida 
extrema, de caráter proibitivo. O que importa é não subordinar matéria 
eminentemente complexa, dependente de mil fatores, ao controle arit-
mético de uma lei com a índole e a constância de uma Constituição.
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em louvor do deputado augusto cavalcanti
Publicado nos Anais da Câmara dos Deputados de 30 de julho de 1935, v. 11, 
p. 87-88.

O SR. SAMUEL DUARTE (pela ordem) – Sr. Presidente, acabo 
de receber dos meus ilustres companheiros de bancada a delegação de, 
em nome dela e no do estado da Paraíba, associar-me às justas home-
nagens que acaba de requerer a bancada de Pernambuco à memória do 
deputado Augusto Cavalcanti, falecido há poucos dias.

O estado que represento não podia deixar de compartilhar desse 
sentimento de pesar que vem ferir a representação pernambucana, por-
que, vizinhos que somos da grande unidade nordestina, temos, antes 
mesmo da solidariedade desses instantes de mágoa, a dos interesses co-
muns àquelas regiões, sempre unidas nas suas aspirações de prosperida-
de, como unidas ininterruptamente têm sido nos instantes de sacrifício.

Todos conhecem a atuação que teve na Assembleia Nacional Cons-
tituinte aquela figura de lutador, que, preocupado, com os problemas de 
real interesse e utilidade para o país, deixou bem cedo a carreira profis-
sional de advogado para se dedicar ao estudo das questões econômicas 
do Brasil, sobretudo, as que interessavam o estado de Pernambuco.

Seus conhecimentos das línguas clássicas, suas preocupações com 
os problemas de economia, bem como os de formação social da região 
de que era filho representam contribuição notável nos trabalhos que 
o Dr. Augusto Cavalcanti teve ocasião de elaborar em todas as opor-
tunidades em que sua vocação de estudioso das questões nacionais foi 
chamada a manifestar-se, dentro e fora do recinto desta Casa, impri-
mindo a tudo que fez traços de patriotismo e de relevante dedicação 
pelos destinos do Brasil.

A Paraíba, unida a Pernambuco, como acabei de dizer, em todos os 
instantes em que se torna necessário o concurso das unidades nordestinas 
para a solução de problemas comuns, não podia deixar de se fazer ouvir 
nesta justa homenagem à memória do constituinte desaparecido. E faz 
votos para que sua cadeira, vaga nesta Casa, seja honrada pela contribui-
ção de um substituto que, estou certo, exercerá suas aptidões de modo 
condigno, paralelamente à ilustração com que sempre Pernambuco soube 
honrar suas tradições de civismo e de cultura no Parlamento brasileiro.
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sobre a constituição paraibana de 1935
Publicado nos Anais da Câmara dos Deputados de 11 a 20/5/1935, v. 2,  
p. 127-128.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, não é meu intuito 
ocupar a atenção da Câmara com assunto que não esteja direta ou in-
diretamente ligado ao funcionamento do Poder Legislativo, à espera e 
prática de suas atribuições. Entendo que o tempo reservado ao trabalho 
parlamentar, ao debate de altas questões, de importantes problemas, que 
solicitam a nossa atenção e estudo, não comportaria as longas divaga-
ções estranhas aos objetivos e fins com que aqui nos reuniram.

Não venho, pois, à tribuna, senão por alguns minutos, e na persua-
são de não perturbar o ritmo que deve nortear a atuação do parlamento. 
Se a tarefa legislativa, na sua feição técnica, interessa à Câmara, não 
menor importância e interesse lhe deve despertar o aspecto político dos 
acontecimentos, dentro dos quais se processa a evolução e a marcha das 
instituições republicanas.

Foi atendendo a esse segundo aspecto aos laços de interdependência 
política que ligam a União aos estados federados, através desta alta cor-
poração que é, no atual regime constitucional, o maior poder político 
no país, foi considerando esse ponto de vista que nós, os representantes 
do Partido Progressista da Paraíba, requeremos a inserção, na ata dos 
trabalhos de hoje, de um voto de regozijo pela promulgação da Consti-
tuição do nosso estado, ocorrida em 12 do corrente.

É a Paraíba, Sr. Presidente, o primeiro estado da República que en-
tra na plenitude do regime constitucional. Assinalo esta circunstância, 
não com propósito de fixar uma posição de supremacia ou de estabele-
cer um contraste entre o meu estado e as demais unidades da federação. 
Quero simplesmente acentuar o desembaraço, o espírito de coopera-
ção com que o povo paraibano transpôs esse passo definitivo, sem que 
para esse resultado fosse necessário o sacrifício da sua ordem interna.  
E essa circunstância, eu, com desenvolvimento a destaco, para atribuir-
lhe o relevo com que a Paraíba tem desenvolvido o seu papel histórico, 
intervindo, sempre com galhardia, em todas as campanhas de transfor-
mação política e social do país.

Em todas as épocas, em todas as oportunidades em que o meu esta-
do tem sido chamado a colaborar nas causas de repercussão regional ou  
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nacional, como fossem o sonho de emancipação republicana e a reno-
vação de nossos costumes públicos, a crônica dos heroísmos nordestinos 
encontrou sempre de pé, firme e resoluto, disposto a todas as resistên-
cias, o perfil de minha terra. E, para que ela não desmentisse esse passa-
do, realiza, no presente, a sua aspiração maior, que é a consagração das 
normas revolucionárias no seu estatuto constitucional.

E por que falar na revolução da qual nos encontramos tão distantes? 
É porque a verdade histórica impõe reconhecer que a revolução na Pa-
raíba teve um sentido profundamente social e humano. Ela antecipou-
se nas suas diretrizes transformadoras, pelo gênio de um homem, de 
um estadista, que hoje pertence à galeria dos grandes reformadores e 
idealistas – João Pessoa.

A Paraíba está hoje integrada nos deveres e prerrogativas do regi-
me federativo. Vencemos essa jornada, sem sacrifícios da ordem interna  
paraibana.

A ordem, Sr. Presidente, poderá momentaneamente ser imposta 
pela força, mas não poderá subsistir sem o culto ao direito, a única reli-
gião do estado.

Os regimes de arbítrio são passageiros: a necessidade social os im-
põe, algumas vezes, como remédios transitórios; mas a palavra final 
cabe à vontade coletiva, que se traduz e exprime na legalidade. As re-
voluções são movimentos legítimos, quando visam restaurar os valores 
éticos, jurídicos e sociais destruídos por normas iníquas e desumanas. 
Foi o que ocorreu no Brasil.

A Constituição paraibana poderá ter os seus defeitos, as suas falhas, 
porque participa da contingência de toda obra humana. Ela terá, po-
rém, o mérito de haver acolhido as lições da experiência, as melhores 
aquisições da ciência jurídica moderna, sem se desviar, entretanto, do 
confronto das realidades e das possibilidades do meio a que se destinou.

Encerrando essas considerações, Sr. Presidente, eu me valho da 
oportunidade para prestar as minhas homenagens de conterrâneo ao 
brilhante espírito a quem se deve a autoria do anteprojeto constitucio-
nal da Paraíba, o meu talentoso colega de bancada, Sr. Deputado Pereira 
Lyra, que, mais uma vez, nesse trabalho, reafirmou os seus créditos e 
cultura de jurista, consignando, ao mesmo tempo, os meus aplausos aos 
nobres constituintes paraibanos pela conclusão dessa tarefa de inteli-
gência e patriotismo.
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em honra de epitácio pessoa
discurso proferido na assembleia nacional Constituinte de 1946, v. 1.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, Srs. Constituintes.

Em breves palavras desejo justificar o requerimento que a represen-
tação paraibana enviou à Mesa.

Bem justa e oportuna, Sr. Presidente, foi a ideia das homenagens que 
a Assembleia vem prestando aos membros das Assembleias Constituin-
tes de 1891 e 1934 e a outros notáveis brasileiros cujas vidas estão cheias 
de exemplos de devotamento à causa pública e ao Brasil. Bem justa foi a 
ideia, Sr. Presidente, porque a simples evocação dessas figuras lembra um 
passado de idealismo e de exaltação patriótica, quando a República nascia 
e renascia entre as esperanças e as perspectivas de um regime novo.

Também agora a nação se prepara para restaurar o regime que foi a 
paixão daqueles doutrinadores e propagandistas. Os homens da Cons-
tituição de 1946 bem se aproximam dos Constituintes de 91 e de 34 
por um compromisso que os irmana no mesmo objetivo – o de dar à 
nação instrumento de sua personalidade internacional, uma Carta Po-
lítica que assegure aos brasileiros as franquias do regime democrático, 
sem as quais não existe dignidade de uma vida independente nem paz 
social. Apenas nos separa dos homens daquela época o imperativo de 
incorporar à nova Constituição as conquistas do direito novo, fazendo 
ressoar no texto do futuro estatuto o eco das reivindicações que têm 
transformado a economia e as relações profissionais entre os diversos 
grupos humanos neste século tão agitado pela intervenção das massas 
no destino da história.

Sr. Presidente, quando são recordados o papel dos Constituintes de 
1891 e 1934, sua obra construtiva, os ref lexos de sua vida e de sua carreira 
nos destinos da República, seria impossível esquecer a figura de um pa-
raibano, de um eminente brasileiro que teve assento e atuação destacados 
na primeira daquelas memoráveis Assembleias – Epitácio Pessoa.

A carreira desse notável homem público foi uma sequência de afir-
mações brilhantes. No parlamento, agitou relevantes problemas sociais 
e políticos, que discutia com inexcedível compreensão. Vocação legíti-
ma de estadista, defrontou no governo e fora dele, lutas e adversários de 
grande porte.
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Epitácio Pessoa, porém, jamais condescendeu com qualquer fraque-
za ou tibieza de caráter, elevando bem alto o conceito de personalidade 
que lhe assinalou singular destino no cenário de nossa vida pública.

Parlamentar, ministro de Estado, ministro do Supremo Tribunal 
Federal, presidente da República, ministro da Corte de Justiça Internacio-
nal de Haia, em todas essas posições eminentes, o grande brasileiro sempre 
revelou-se um paradigma da inteligência latina e um brilhante ornamento 
de nossa cultura.

Estudioso dos problemas do direito, jurisconsulto que foi, na mais 
alta expressão do termo, cumpre destacar a fecunda contribuição por 
ele dada a esse monumento legislativo que foi o Código Civil brasileiro, 
um dos maiores serviços prestados ao Brasil pelos velhos republicanos. 

No exercício da Presidência da República, revelou-se estadista voltado 
para todos os transcendentes problemas que desafiavam sua capacidade de 
administrador. Mas, para nós, nordestinos, impossível seria esquecer que 
foi ele quem deu os primeiros passos para a emancipação econômica da-
quela região desamparada e sujeita às incidências devastadoras das secas.

Foi o preclaro brasileiro quem, na Presidência da República, deu 
impulso às grandes obras do nordeste, cujo desenvolvimento ulterior 
tem possibilitado a recuperação econômica de cinco estados dentro do 
organismo nacional. A poesia dolorosa que se ref lete no livro de Eu-
clides da Cunha e o quadro dramático das retiradas parece haverem 
tocado profundamente o espírito do ilustre paraibano, e ele não encarou 
somente sob o aspecto humano a pungente realidade daquela tragédia. 
Encarou-a, sobretudo, sob o aspecto econômico e social.

E os estadistas que o sucederam nesse programa tiveram as inspi-
rações do seu patriotismo, para não deixar em suspenso uma obra que 
representa compromisso nacional para com a população mais sofredora 
do Brasil.

É por isso, Sr. Presidente, que, em nome do povo paraibano, interpre-
tando os sentimentos da representação do meu estado...

O Sr. Medeiros Neto – V.Exa. permite um aparte?

O SR. SAMUEL DUARTE – Pois não.

O Sr. Medeiros Neto – V.Exa. pode falar em nome do Nordeste.

O SR. SAMUEL DUARTE – ... em nome do Nordeste...

O Sr. Walfredo Gurgel – E do Brasil também.
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O SR. SAMUEL DUARTE – ... e de todos os ilustres represen-
tantes da nação, requeremos um preito de homenagem à memória de 
Epitácio Pessoa...

O Sr. Ferreira de Souza – Epitácio Pessoa era não só paraibano mas, 
sobretudo, um brasileiro.

O SR. SAMUEL DUARTE – ... cidadão do mundo, posso dizê-lo, 
pelos notáveis serviços prestados à civilização e ao direito, e que foi não 
somente um grande patriota, Srs. Constituintes, mas um dos expoentes 
da cultura universal.
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defesa do sr. pereira Lyra –  
o comício do Largo da carioca

Discurso proferido na Assembleia Nacional 
Constituinte de 1946.

Publicado nos Anais da Assembleia Constituinte de 5/6/1946, v. 11, 
p. 2305.

O SR. SAMUEL DUARTE (pela ordem) – Sr. Presidente, as graves 
dificuldades que enfrenta o governo da República para resolver os proble-
mas ligados à reconstrução econômica e ao bem-estar do povo só podem 
ser resolvidas num ambiente de tranquilidade, num ambiente de garantia 
aos que trabalham.

A fim de assegurar esse ambiente, pelo qual tanto anseia a nação brasi-
leira, as autoridades responsáveis pela segurança pública têm estado aten-
tas e vigilantes procurando impedir, pelos meios legais a seu alcance, a 
ação de elementos subversivos.

Da tribuna desta Assembleia Constituinte, como através das colunas 
de alguns jornais cariocas, têm-se levantado várias acusações à ação das 
autoridades policiais do Distrito Federal, acusações vazadas, muitas ve-
zes, em linguagem injuriosa ao poder público.

Como representante da Paraíba e conterrâneo do professor Pereira 
Lyra, que exerce as funções de chefe de polícia, senti-me no dever de 
averiguar o conteúdo dessas acusações. Para isso ouvi pessoalmente não 
só o chefe de polícia como o diretor da Divisão de Polícia Política e So-
cial, coronel Imbassaí. Ouvi dessas autoridades as declarações que passo 
a transmitir à Assembleia, em explicação aos fatos de gravidade que têm 
sido articulados da tribuna pelos representantes do Partido Comunista.

O Sr. Carlos Prestes – V.Exa. falou com o coronel Imbassaí e com 
o Sr. Pereira Lyra, mas devia observar também o capitão Rolemberg, a 
fim de ver em que condições este saiu da prisão, juntamente com operá-
rios espancados pelos beleguins do Sr. Pereira Lyra e do coronel Imbas-
saí. Podemos trazer uma porção de operários à presença de V.Exa. para 
que veja a natureza de tais espancamentos, das barbaridades e crimes 
cometidos pelo Sr. Pereira Lyra e seus policiais.
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O Sr. Gregório Bezerra – Esta é a realidade.

O SR. SAMUEL DUARTE – Estou trazendo ao conhecimento 
da Casa as declarações daquelas autoridades e não tenho motivos, até 
hoje, para duvidar da sinceridade do professor Pereira Lyra e de seus 
auxiliares imediatos.

O Sr. Carlos Prestes – Contra os fatos as palavras nada valem. Os 
fatos aí estão expostos para V.Exa. examinar; não são as palavras do Sr. 
Pereira Lyra, defensor da Light, que os farão desaparecer.

O SR. SAMUEL DUARTE – Os inquéritos revelarão onde está a 
verdade.

Sr. Presidente, a Assembleia tem sido testemunha da maneira como 
são conduzidos os debates em torno desses fatos. Quero colocar o deba-
te no terreno da ética parlamentar...

O Sr. Carlos Prestes – Quando operários são espancados, não há éti-
ca parlamentar, Sr. Deputado!

O Sr. João Amazonas – Convido V.Exa. e os senhores representan-
tes a visitarem as masmorras da polícia, para verificar em que estado se 
encontram os operários presos.

O SR. SAMUEL DUARTE – ... porque não estamos aqui, Sr. Presi-
dente, para trocar insultos, nem para fazer afirmações gratuitas em torno 
de fatos de qualquer natureza. Vamos aguardar serenamente o resultado 
dos inquéritos para então formarmos juízo sobre os acontecimentos e seus 
responsáveis.

O Sr. Domingos Velasco – Desejava perguntar a V.Exa. se pesso-
almente verificou se foram ou não espancados vários presos na polícia.

O SR. SAMUEL DUARTE – Não fiz essa verificação pessoalmen-
te. Estou transmitindo à Assembleia as declarações que recebi de boa-fé 
das autoridades e que, até prova em contrário, devem merecer crédito 
por parte dos membros da Assembleia. (Protestos da bancada comunista.)

O Sr. Domingos Velasco – Se V.Exa. tivesse verificado pessoalmen-
te, eu confiaria na sua informação. Mas, se não o fez, é possível que esses 
fatos tenham acontecido, e não podemos ser solidários com eles.

O Sr. Gregório Bezerra – São informações mentirosas e criminosas, 
prestadas por uma polícia que assassina. V.Exa. fere seu mandato defen-
dendo criminosos policiais.
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O SR. SAMUEL DUARTE – Foi articulado, Sr. Presidente, que as 
autoridades policiais fecharam a sede da União Sindical dos Trabalha-
dores do Distrito Federal. A esse respeito, a explicação que a polícia me 
transmitiu foi a seguinte: o ministro do Trabalho examinou a constitui-
ção dessa sociedade e verificou que era infringente às leis do país. Nesse 
sentido se comunicou com a polícia, que, por sua vez, fez sentir ao pro-
prietário do prédio destinado à sede dessa sociedade que não permitiria 
sua instalação e o seu funcionamento, porque estava fora das normas 
legais em vigor. Dessa maneira, não houve qualquer violência pessoal 
contra os responsáveis por essa sociedade em formação.

O Sr. Presidente – Lembro ao nobre orador que está findo o tempo.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, as autoridades con-
testam formalmente, também, a morte de dois lideres trabalhistas, em 
consequência de espancamentos recebidos na polícia. 

Não nos devemos deixar levar por simples boatos. (Trocam-se di-
versos apartes.) O respeito, o decoro, a decência desta Assembleia não 
permitem que se tragam para esta tribuna comentários dessa gravidade, 
sem a necessária prova. Não é verdade que esses líderes tenham mor-
rido. (Trocam-se apartes. O Sr. presidente faz soar os tímpanos, recla-
mando atenção.)

Sr. Presidente, encerrando estas considerações, peço a V.Exa. que 
faça constar dos anais desta Assembleia a entrevista que o chefe de polí-
cia concedeu ao Correio da Manhã em sua edição de hoje.

O Sr. Trifino Correia – Entrevista mentirosa e capciosa.

O SR. SAMUEL DUARTE – Ela esclarece o que tem sido a atua-
ção das autoridades. Procedamos com serenidade, Sr. Presidente, com a 
serenidade que devemos guardar neste momento histórico contra as acu-
sações que possam ser levantadas a responsáveis pela segurança pública.

Outra coisa não tem feito o governo senão preservar a ordem e a de-
mocracia contra aqueles que pretendem perturbá-las para infelicidade do 
povo brasileiro.

A entrevista do Sr. Pereira Lyra, que se acha publicada no Correio da 
Manhã de hoje é a seguinte: (lê a entrevista do chefe de polícia e encerra 
o discurso).
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o Legislativo e a constituição de 46
Publicado no DCN de 11/10/1946 p. 201 e seguintes.

O SR. SAMUEL DUARTE (lê o seguinte discurso) – Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados: votada a Constituição, abre-se ao Poder Legislativo 
a tarefa de completá-la nos seus objetivos gerais. É o campo das leis 
orgânicas, destinadas a dar forma e extensão ao pensamento constitu-
cional, nos dois aspectos em que se desdobra a atividade do Estado: ma-
nutenção da ordem jurídica e realização dos serviços públicos.

Imensos são os encargos que já agora incumbem à Câmara e ao Se-
nado, quando a função legislativa lhes é devolvida após oito anos de 
exercício de poder discricionário. E quando se considera a premência 
e relevância dos problemas nacionais, avulta, sem dúvida, o sentimento 
de nossa responsabilidade.

Nenhum outro parlamento, em terras americanas, iniciou o exercício 
de suas atribuições em circunstâncias como as atuais.

Na ordem externa, saímos de uma guerra que foi uma revolução 
mundial, cujos ref lexos na vida interna do país ainda nos mantêm no 
vórtice de graves perturbações. A vitória dos princípios custou ruínas, 
sacrifícios, dias de felicidade e paz que se foram para sempre. Fomos 
reconduzidos, na ordem interior, à tradição republicana do governo re-
presentativo no desenrolar de uma crise, perante a qual a pior atitude 
será o meio dos problemas que ela suscita ou o sentimento de incapaci-
dade para resolvê-los.

Certamente cometemos erros a que se atribui parte dos sofrimentos 
que af ligem a nação.

Entristece o espetáculo de um país empobrecido, com seus trans-
portes desorganizados; com suas atividades rurais em deficit de braços; 
com seus capitais concentrados numa minoria aventureira e audaz; com 
os males da inf lação; com o tremendo desajustamento social provoca-
do pelo desequilíbrio entre o poder de compra e o preço das utilida-
des; com a corrida ao lucro fácil, ferozmente disputada no declive das 
competições fraudulentas com sua economia de paradoxos, da qual a 
política do café constituía exemplo gritante. O quadro apresenta outros 
contrastes que seria longo esmiuçar, contrastes mais sensíveis quando 
comparamos, com a nossa, a situação de alguns países vizinhos.
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Por mais que entre pelos olhos a evidência da tenacidade, da decisão, 
da bravura com que os argentinos e uruguaios abrem o seu caminho, 
desenvolvem suas forças ativas, erguem o panache de uma existência bri-
lhante, pelo hábil aproveitamento de possibilidades, ficamos aqui apenas 
a admirar a grandeza desse exemplo, quase descrentes de nosso destino.

Quando nos referimos à realidade brasileira é em termos de f lage-
lante pessimismo. É na linguagem do irremediável, do inexorável, do 
implacável abismo de desgraças que teríamos descido e do qual duvi-
dam até que possamos salvar alguns espíritos alarmados. Entre apóstro-
fes de desespero estalam as estatísticas.

São realmente impressionantes. Não tanto porém que nos deem a sen-
sação de que estamos perdidos em meio a um mundo de aventuras. Atra-
vessamos um ciclo histórico, formamos no mesmo plano de contradições, 
partilhando a herança material e espiritual de uma civilização em crise. É 
preciso ver o fenômeno um pouco acima do horizonte local e imediato.

E ante o quadro, cheio de terríveis advertências, melancólico e in-
quietante, não importa, já agora, resolver erros, salvo para neles encontrar 
a lição de novos caminhos e impedir o clima onde os erros se geraram.

O que cumpre é meter mãos ao trabalho de reconstrução, associando 
nele todos quantos se mostrem capazes, pelos propósitos, pelo patriotismo, 
pela sinceridade do sentimento e da ação.

Chegou a hora de harmonizar o nosso pensamento político com os 
desejos da nação. Esta só pede ordem, segurança para os que trabalham, 
justiça para as vítimas da pressão econômica.

O que quer a nação é que seu Poder Legislativo lhe dê, numa hora 
de sofrimentos universais, leis honestas que a não desiludam, que não 
façam detestar esse regime outrora desvirtuado pelas oligarquias. O que 
ela pretende é o renascimento da fé popular nas instituições, na digni-
dade dos homens que a governarem. O que ela aspira é um poder que se 
faça respeitar pelo culto à legalidade, não temer pelo perigo de seus ex-
cessos. O que ela espera é uma política de afirmações claras que projete 
os compromissos na justa medida do seu alcance prático. Cansada até o 
esgotamento, a nação exige uma revisão substancial em vários setores 
da atividade administrativa: desburocratização dos ministérios técni-
cos; reabilitação das legitimas normas da previdência social, cujos insti-
tutos se devem despir da condição artificial de bancos de investimentos; 
aplicação dos fundos desses institutos nos seus verdadeiros objetivos; 
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incentivos à vida rural; orçamentos equilibrados, primeiro passo para 
uma moeda sã, indispensável agente de confiança, bem-estar e norma-
lidade na vida do país.

Se pudermos corresponder à consciência social do nosso povo, le-
gislando ao revés do que se tem feito, em sintonia com as solicitações 
do nosso progresso material e espiritual, teremos dado eloquente teste-
munho das virtudes e da capacidade do sistema representativo. Se, ao 
contrário, por inércia, comodismo ou receio de enfrentar as soluções 
corajosas que o Brasil reclama, atrairmos o descrédito, o desapreço da 
consciência política saturada de decepções, teremos feito da Constitui-
ção de 1946 uma obra sem sentido político. Teremos reduzido a mes-
quinhas proporções esse estatuto que é a expressão das forças renova-
doras do país. Teremos condenado à inutilidade o esforço dos que tudo 
fizeram por conciliar a técnica da liberdade e os valores da democracia 
com as contingências sociais do nosso tempo. Teremos oferecido aos 
partidários dos regimes de força pretexto para se justificarem e renova-
rem seus processos de propaganda demagógica.

Uma Constituição não vive se não penetra a consciência popular, 
se não encontra aí a ressonância dos interesses com os quais a nação se 
identifica. De nada vale a aparência generosa dos preceitos contidos em 
seu texto se o legislador ordinário não realizar e construir objetivamen-
te. Tampouco valerá a Constituição se os outros órgãos do Estado, apli-
cando ou executando as leis, esqueceram o papel constitucional que lhes 
foi atribuído na divisão das competências. No sistema que adotamos, 
inspirado na jurisprudência e na prática das instituições americanas, o 
governo popular só terá existência se cada um dos poderes se contiver 
nos limites que lhes forem assinalados.

Desempenhará então o Legislativo a função talvez mais árdua: a de 
lançar as bases da ação administrativa que o Executivo desenvolverá 
acionando o aparelhamento de que dispõe. E o Judiciário será a garantia 
suprema da fidelidade ao compromisso constitucional, impondo uma 
disciplina à ação dos outros poderes e assegurando, por essa disciplina, 
ambiente necessário à liberdade dos cidadãos.

Se a função política do Parlamento é delicada no atual regime, em 
face da autoridade quase incontrastável do Executivo, avulta de signifi-
cado a sua função técnica no campo da elaboração legislativa.

Foi considerando a importância desse aspecto que Jimenez de Asúa 
propusera a organização dos Conselhos Técnicos, auxiliares do Legislativo, 
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no projeto da constituição republicana da Espanha, ideia oportuna, mas 
sacrificada por uma emenda de última hora.

Ninguém hoje contesta a utilidade ou necessidade dessa colaboração. O 
progresso da ciência, a complexidade dos fenômenos sociais e econômicos 
exigem o conhecimento seguro, a experiência dos homens de negócios, a 
perícia dos profissionais, o tirocínio dos estudiosos, uma soma de valores 
nem sempre predominante no seio das assembleias representativas.

E quando as ilustrar a competência de seus membros, força é reco-
nhecer que, sem contato com os centros do trabalho, afastados da pro-
fissão, encontrariam ainda, no tumulto e na improvisação dos debates, 
fator contrário ao rendimento de sua cultura especializada.

Daí a oportunidade de apelarmos para a ajuda dos técnicos, em as-
sociação ou isoladamente, sempre que nos propusermos a votar projetos 
de lei cuja matéria reclame essa assistência. Ou isso ou faremos obra 
confusa, caótica e empírica.

Não é que se conceda primado absoluto à autoridade desses órgãos 
que, multiplicados por aí afora a propósito de qualquer reforma admi-
nistrativa durante o regime discricionário, acabaram criando focos de 
burocracia e acarretando severos ônus ao Tesouro. O que se pretende é 
que não se legisle fora da realidade. O que se propugna é o prestígio da 
própria lei pelos resultados que possa atingir em lugar de desacreditá-la 
pelo desajustamento de métodos ou ausência de objetividade.

Quando a norma positiva não se impregna da atmosfera exterior que 
é o reservatório de experiências necessárias à ação parlamentar; quando 
a lei se converte em produto de gabinete, manipulado pelo capricho ou 
pelo interesse ou pelo arbítrio, seja ato de um ditador, seja de uma maio-
ria condescendente ou menos atenta à gravidade de seu objeto, a nação 
deixa de consentir nessa aparente manifestação da soberania, porque 
a semelhante processo de legislar repugna admitir o vínculo de uma 
representação consciente.

Leis assim obrigadas por uma contingência de força, nunca as pres-
tigiará aquela autoridade que nasce da aliança íntima entre a norma de 
direito e a necessidade social que lhe corresponde.

É tempo de colocar nosso dever de parlamentares no plano da cul-
tura atingida pelo povo brasileiro, através da expressão de suas elites.

Sem dúvida não estaremos aqui somente empenhados na feitu-
ra técnica das leis, porque outros imperiosos compromissos pedem a 
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contribuição dos representantes do povo. Afora aquele papel, cabe-nos 
uma alta função crítica e fiscalizadora, em tudo quanto diz respeito aos 
interesses da nação, nas três ordens de seu mapa político. Do mais lon-
gínquo distrito à capital da República, o parlamento está a serviço de 
todo o brasileiro que apele para essa tribuna protegida pela majestade 
da Constituição. E está também a serviço da humanidade, nos ideais de 
paz, fraternidade e concórdia com as outras nações, ainda pelo compro-
misso constitucional que nos vincula a esses princípios e pela formação 
moral de nosso povo.

Ponhamos o Legislativo em franca e leal colaboração com o execu-
tivo: procurem os partidos aqui representados agir sempre por motivos 
políticos, ao invés de motivos pessoais, quando chamados a deliberar 
em torno dos altos temas brasileiros, e teremos correspondido ao pen-
samento da Constituição. Será esse culto aos princípios fundamentais 
o primeiro passo para o renascimento das instituições. E cabe ao Parla-
mento preparar as bases dessa tarefa construtiva.
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agradecendo a presidência da câmara
Publicado no DCN de 20/3/1947, v. 1, p. 554.

O SR. SAMUEL DUARTE, assumindo a Presidência – Srs. 
Deputados; conduzido a este posto, de tanto relevo em nossa vida 
pública, quero manifestar, aos ilustres companheiros da representa-
ção nacional, meu reconhecimento pela generosa lembrança que me 
distinguiu.

O voto que me elegeu, segundo o interpreto, não pôs propriamente 
em destaque o modesto representante do estado da Paraíba; antes, tal-
vez, tenha querido consagrar um critério na indicação do condutor de 
vossos trabalhos.

Não é que o escolhido se tenha recomendado às vo ssas preferências 
por títulos pessoais. Também não se deve enxergar no episódio da mi-
nha eleição uma reação contra a importância ou prestígio das chamadas 
grandes bancadas. Não foi isso o que a Câmara quis exprimir com seu 
voto, porque a escolha do meu nome representou antes o encontro har-
mônico de tendências de partidos nacionais, em sentido conciliatório 
entre alguns desses partidos que quiseram fazer prevalecer o espírito 
nacional de suas decisões.

De fato, nós, membros desta Câmara, não somos delegados, pro-
priamente, dos estados da federação, como que acontece com os sena-
dores; representamos legitimamente o povo brasileiro, na generalidade 
dos seus interesses, na coesão dos seus ideais de vida, na imagem total 
de sua existência política.

Estou aqui, portanto, para cumprir, com rigorosa fidelidade, vossas 
deliberações. Não preciso repetir um lugar comum sobre a gravidade da 
hora que passa; todos vós sentis e percebeis os aspectos mais agudos dos 
problemas nacionais.

A construção de uma obra legislativa, à altura do momento em que 
vivemos, é compromisso urgente. Não nos deve escapar o que significa 
para nossa responsabilidade de representantes da nação. Da vossa coope-
ração, do vosso apoio, do concurso das inteligências, das expressões de 
cultura que, brilhantes e numerosas, ilustram a Câmara dos Deputados 
do Brasil, espero ensinamentos para melhor desempenho da minha  
árdua missão. Não desconheço as dificuldades das minhas tarefas;  
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sentindo-me obscuro, considero-me, não obstante, grande na perspecti-
va da vossa generosa confiança.

No seio da Comissão de Constituição e Justiça aprendi a amar com 
mais ardor o caráter das instituições democráticas, pelo exemplo do 
seu trabalho fecundo e construtivo, pelo testemunho e operosida-
de dos membros daquele órgão técnico. Fiquei convencido de que a 
maior eficiência da obra legislativa está a depender da assiduidade e 
devotamento ao estudo dos problemas nacionais por parte da comis-
são da Câmara.

Não podemos esquecer que a evidência do nosso prestígio na es-
tima pública está em relação com a eficiência do trabalho legislativo, 
não só sob o aspecto do papel político que esta Casa representa como 
órgão, legítimo da soberania nacional, como também sob o aspecto 
técnico da construção do direito, que sempre se renova, que sempre 
procura atender às novas solicitações do progresso social, que vai bus-
car na consciência das massas a sua substância vital, para lhe dar forma 
e conteúdo, procurando atingir novos ideais de vida. São essas ideias 
que temos que auscultar, olhos fitos na realidade brasileira e, sobretu-
do, nos interesses do povo, nas horas de angústias e dificuldades, que 
tanto o atormentam.

Se quisermos, Srs. Deputados, assegurar a vitalidade do regime de-
mocrático, que a Constituição de 18 de setembro fez renascer; se qui-
sermos assegurar sua sobrevivência, teremos de velar pelo prestígio da 
Câmara, pelo decoro das instituições parlamentares, concorrendo para a 
eficiência de seus trabalhos, a fim de que a Câmara dos Deputados apa-
reça no conjunto dos poderes soberanos com a própria nação, agindo e 
pensando politicamente na expressão dos seus grandes objetivos. 

Sinto-me desvanecido com o voto que recebi e espero que vos-
so apoio assegure os estímulos necessários para que eu não desaponte 
àqueles que me escolheram para tão relevante investidura.

Não posso deixar de destacar, neste instante, a necessidade, palpi-
tante na consciência de todos nós, de uma colaboração estreita com os 
outros poderes da nação, principalmente com o Executivo, em todas 
aquelas iniciativas em que o mesmo estiver interessado, em prol da so-
lução dos problemas que nos preocupam.

Ao mesmo tempo, vivendo em contato com o povo, representando 
a vontade popular, não nos seria possível desdenhar da colaboração da 
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grande força viva que é a imprensa, cujas críticas, muitas vezes opor-
tunas, apontam os rumos que devemos imprimir às nossas atividades. 
Estimo esta colaboração como absolutamente necessária, no regime de-
mocrático em que vivemos.

Agradeço, sensibilizado, o voto de todos os colegas que me honra-
ram com seus sufrágios, esperando ser aqui, no exercício desta investi-
dura, um centro equidistante de todos os partidos, para que a União de 
nossos esforços redunde em maior prestígio para o Poder Legislativo.

Antes de encerrar estas considerações, quero exprimir os senti-
mentos de admiração, de apreço e de estima pelo presidente que acaba 
de deixar este posto, o professor Honório Monteiro. S.Exa. aqui teve 
oportunidade de revelar suas grandes virtudes públicas, conduzindo 
com sabedoria os debates desta Casa, agindo com a serenidade, a isen-
ção, a grandeza de espírito e a inteligência que distinguem os homens 
de elite do país.

Particularmente, é motivo de grande desvanecimento para mim 
ocupar este posto, um dos de maior relevo da vossa vida republicana, 
lugar que foi ilustrado pelo talento e pelo patriotismo de Antônio Car-
los Ribeiro de Andrada; pelo talento de Pedro Aleixo; pela figura ve-
neranda de Melo Viana; e agora pelo professor Honório Monteiro, que 
deixa no espírito de todos a lembrança de um dos dirigentes dos vossos 
trabalhos que mais se distinguiram pela eficiência, dignidade e brilho 
de orientação.

Honrado pelo apreço que me demonstrou a Câmara dos Srs. 
Deputados, aqui estou para executar fielmente a vossa vontade, expres-
são soberana do povo brasileiro.
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no encerramento da sessão legislativa 
de 1947
Publicado no DCN de 16/12/1947, p. 8900.

O SR. PRESIDENTE SAMUEL DUARTE – Ao encerrarmos 
hoje a sessão legislativa de 1947, alegra-nos a certeza de que não falta-
mos a nossos compromissos com a nação.

Fez a Câmara o que lhe cabia para o desempenho de sua tarefa. Con-
signemos, entretanto, as restrições opostas ao nosso trabalho, à nossa 
conduta particular.

Justas ou injustas têm todas o mérito de revelar o clima de livre 
opinião que o governo representativo protege. Indicando nossos erros, 
limitam os abusos da ação parlamentar; atacando-nos sem justiça, des-
pertam em nosso favor a simpatia dos círculos desapaixonados da cons-
ciência pública.

Nada de estranhável nessas críticas. Ref letem as impaciências e as 
confusões da hora. Reconheçamos lealmente nossos erros para oportu-
na emenda e agradeçamos à imprensa honesta os serviços que nos pres-
ta, informando, advertindo, esclarecendo ou discordando.

Fatores de diversas naturezas concorreram para que não vingásse-
mos o fim de várias proposições importantes. O trabalho da Câmara foi 
exaustivo, como se verá da resenha de suas atividades. Leis complemen-
tares à Constituição deixaram, é certo, de ser elaboradas. Não importa 
as circunstâncias em dosar para as duas Câmaras, cujo concurso foi atra-
ído para outros aspectos da realidade política. A obra legislativa, aliás, 
que venha completar o estatuto supremo não acabará no prazo de uma 
ou duas sessões. As grandes leis pedem lavra cuidadosa de experiência e 
estudo e tanto melhor responderão às necessidades sociais quanto mais 
penetrarem na sua trama, nas substâncias profundas dos fatos que puse-
rem em movimento a ação parlamentar. A atividade do direito positivo 
muda com o tempo, o que importa em permanente e indefinida tarefa: 
a oportunidade das leis quem formula são as próprias circunstâncias do 
meio social.

Nem sempre as mais sábias são as que se elaboram com maior rapidez. 
O exemplo de nosso Código Civil é f lagrante: longamente estudado e 
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debatido, pode constituir no fundo e na forma uma das vigorosas cria-
ções da cultura jurídica brasileira.

Nesse terreno, o melhor partido é o da coordenação dos nossos tra-
balhos, em termos políticos, ou seja, sob a inspiração da melhor conve-
niência pública, quer na ordem da prioridade das matérias a tratar no 
seio das comissões técnicas e em Plenário, quer no âmbito das relações 
entre líderes e as respectivas correntes partidárias.

Falemos claro: a técnica legislativa do Parlamento, sujeita a uma série 
de atos, através dos quais se exerce o inquérito e o debate das duas Casas 
do Congresso, abre ensejo à ampla publicidade e ao ref letido exame dos 
assuntos submetidos à deliberação das Câmaras. A lei não deve ser obra 
do capricho e da improvisação, muito menos quando a realidade social 
exibe atordoante e dramática perspectiva.

A quantos acompanham com derrotismo a atividade do Congresso, 
urge convencer de que os nossos erros encontram no expediente cons-
titucional freio e correção. A Câmara revisora reexamina emenda ou 
rejeita as deliberações da Câmara iniciadora. O Executivo dispõe do 
poder formidável do veto contra as decisões do Congresso. O Judiciário 
tem a última e soberana palavra na declaração da inconstitucionalidade 
dos nossos atos, mantendo a autoridade do código supremo contra o 
arbítrio das maiorias parlamentares. E o povo dispõe do voto para, ao 
fim de cada legislatura, substituir nas Câmaras os representantes que 
não tenham correspondido à confiança do eleitorado.

Tais limitações, produto de um processo histórico vitorioso nas velhas 
democracias, constituem outras tantas garantias à liberdade dos cidadãos 
tanto quanto as instituídas no capítulo das Declarações de Direitos.

Enquanto não nos habituarmos a ver no Congresso uma corporação 
política fiel ao gênio da nação e dela recebendo direta inf luência através 
dos partidos, um poder cuja força está na obediência rigorosa à Consti-
tuição, estaremos longe de situá-lo em seu verdadeiro papel.

Daí, a conveniência, nunca exagerada, de conquistarem os partidos 
a consciência de seu ofício em nosso regime, subindo ao plano que lhes 
destina a vida democrática.

Sem partidos penetrados de sadio espírito de vigilância e coesão não 
haverá instituições políticas capazes de acudir aos fins do Estado nem 
de resistir ao assalto da primeira aventura. Cedo ou tarde pagarão o 
preço da sua imprevidência. Partidos de alto teor político significam 
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forças conscientes, a nação marchando para objetivos claros de governo, 
maioria ou minoria sabendo o que querem, pugnando por caminhos 
diferentes, para o mesmo fim, que é a realização do bem comum. 

Podemos e devemos atingir a essa altura do regime, de onde o quadro 
de nossas realidades econômicas, sociais e culturais terá a nossos olhos 
uma imagem de conjunto, sem a fragmentação deformadora com que 
estão sendo consideradas.

Pesa-nos, Srs. Deputados, o maior compromisso que a esta institui-
ção jamais foi atribuído em toda nossa existência republicana. Trata-se 
de ir adaptando a complexa realidade brasileira à fórmula que consulte 
as solicitações do nosso progresso material e de nossa formação espiri-
tual. Iniciamos esse trabalho sob o signo de uma perturbação universal 
dos valores, com ref lexos dentro de nossa pátria.

Nenhum país civilizado ficou imune aos efeitos do conf lito; e cabe 
pois aos homens de governo, aos homens de cultura, de pensamento e 
de ação, uma tomada de consciência, uma atitude espiritual em coerên-
cia com os ideais de nossa cultura. Creio que o povo não nos faltará com 
o seu apoio se, através de leis honestas e sábias, lhe acudirmos com os 
benefícios de segurança, do bem-estar, da tranquilidade e das garantias, 
necessárias ao livre desenvolvimento da personalidade humana.

Colaborando com o Executivo em tudo que se relacione com o in-
teresse da nação, respeitando-nos a outros poderes de independência 
que com dignidade reivindicamos para a ação parlamentar, estaremos 
servindo lealmente ao Brasil.

Quero manifestar a expressão de meu profundo reconhecimen-
to às palavras de congratulação comigo e com a Mesa, proferidas pelos  
Srs. Deputados Acúrcio Torres, Prado Kelly, Barreto Pinto, Benício Fon-
tenelle, Maurício Grabois, Hermes Lima, Café Filho e Flores da Cunha.

Srs. Deputados, agradeço a confiança e o prestígio com que me 
honrastes no exercício da presidência. Aos líderes, presidentes e mem-
bros das Comissões técnicas as homenagens do meu apreço. À im-
prensa aqui acreditada, o nosso testemunho pela forma correta e útil 
de sua colaboração.
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Homenagem ao presidente João pessoa
Publicado no DCN de 26/7/1949, p. 6511.

O SR. SAMUEL DUARTE (para encaminhar a votação) – Sr. Pre-
sidente, a homenagem que ora requeremos na Câmara à memória do 
ex-presidente João Pessoa não constitui repetição de formalidade co-
mum às manifestações desse gênero. Pelo papel que o grande paraibano 
desempenhou na história política do país, pelos traços de sua singular 
personalidade, pelos exemplos que deixou, a comemoração de hoje as-
sume excepcional relevância.

Recuando no tempo, vemos o vulto do eminente patrício realizar uma 
experiência de governo de raras proporções na história da República. Na 
administração, foi mais um servidor do que um chefe da comunidade.

Na política, ninguém elevou mais do que ele a dignidade da vida 
pública, no culto às grandes e às pequenas virtudes que assinalam os 
estadistas de vocação.

Não está nas proporções deste discurso, pronunciado na passagem 
de mais um aniversário de sua morte, fazer o seu elogio. Basta dizer que 
seu governo foi um dos momentos mais lúcidos da nossa consciência 
democrática.

Não quero recordar fatos nem episódios que rebelaram a nação, traí-
da em seus melindres mais puros, em seu direito mais legítimo. Como é 
fácil governar um povo afetivo, sentimental e romântico como o nosso, 
quando aqueles que detêm as responsabilidades do poder se dispõem a 
sentir e compreender as necessidades do homem comum.

João Pessoa mostrou que a política é essa aptidão de interpretar o 
drama ou o mistério das aspirações gerais, que em si não constituem 
mistério algum, porque é realidade de fácil percepção. Dezenove anos 
transcorreram sobre o sacrifício do herói paraibano. Pode a poeira do 
tempo envolver a sua memória: ele continuará vivendo no culto dos 
brasileiros, como um bandeirante do ideal que ajudou a construir sua 
nação. Para ele a consagração da história está feita; para ele a posteridade 
já começou e, pode dizer-se, começou agora quando confrontamos os 
seus gestos, as suas ações, as suas experiências com o quadro melancóli-
co de alguns setores da política nacional.
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Ontem, ele morria fiel às reivindicações de uma campanha que pe-
dia eleições livres e honestas, que pedia representação e justiça, na lição 
de Assis Brasil. Relembrando o que me dizia, há pouco, o general Flo-
res da Cunha, com a autoridade de um dos grandes participantes do 
movimento de 1930, foi preciso que ele morresse para que se levantasse 
o espírito da nação revoltada contra as práticas viciosas do regime e ali-
viando uma etapa de sadias esperanças.

Hoje, quando se aproxima a campanha de consulta à opinião do país, 
chamado a decidir um de seus problemas fundamentais – o seu proble-
ma político culminante –, o exemplo de João Pessoa, o seu exemplo de 
civismo deve ser invocado como roteiro aos que governam. Se a política, 
Sr. Presidente, é a escola do bem público; se deve ser a arena austera das 
complicações leais; se deve ser a instância onde não entra o patrocínio dos 
interesses excusos; se deve ser a sanção do merecimento, a consagração da 
competência, a seleção das capacidades; se deve ser a atmosfera clara e lím-
pida que permitia o concurso de todos os homens de boa vontade, um am-
biente livre de influências perturbadoras; então podemos afirmar que João 
Pessoa praticou as normas de uma política desse estilo e dessas dimensões.

O padrão desse Dom Quixote do Nordeste foi o padrão em que, es-
cravo da legalidade, realizou uma obra revolucionária na administração 
pública da Paraíba. Foi o revolucionário dos costumes, das praxes, das 
experiências políticas e foi também uma consciência incorrutível na sub-
missão à majestade da lei.

Por isso, Sr. Presidente, a homenagem de hoje tem toda a oportuni-
dade e toda a justiça. É uma reverência à memória de um grande homem 
de Estado, cuja obra de governo foi um ato de fidelidade permanente aos 
princípios democrá ticos, à decência das instituições e, sobretudo, aos  
interesses do Brasil.
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um batalhador de muitas campanhas
Publicado no DCD de 17/8/1949, p. 7256-7257.

O SR. SAMUEL DUARTE (para encaminhar a votação) – Sr. 
Presidente, o Partido Social Democrático, em cujas fileiras militava o 
deputado Odon Bezerra Cavalcanti, vem prestar a esse seu digno repre-
sentante na Assembleia Legislativa da Paraíba e que com tanto brilho 
ocupou uma das cadeiras da bancada paraibana na Assembleia Nacional 
Constituinte de 1934 a homenagem da sua saudade, da sua admiração 
e do seu respeito.

Ele bem o mereceu. Se avaliarmos, numa justa medida e sem exageros 
sentimentais, as belas manifestações de sua energia, de sua inteligência 
e de seu espírito público num tirocínio de mais de 20 anos. Digo sem 
exageros sentimentais porque é frequente à beira do túmulo a exaltação 
do merecimento que a morte faz crescer aos olhos dos contemporâneos.

Mas, aqui o elogio que se fizer à memória daquele batalhador de 
tantas campanhas será pequeno, comportando-se apenas os aspectos ex-
teriores de seu perfil humano. Esse panegírico, entretanto, será expres-
sivo se procurar atingir as qualidades inatas, os entusiasmos, os elemen-
tos de resistência de seu temperamento combativo, da sua personalidade 
vigorosa, que foi um nobre caráter em ação.

Não pretendo fazer a sua biografia, porque, para ser completa, seria 
preciso penetrar o drama intenso de uma vida que nunca esteve alheia, 
que nunca esteve distante, que nunca se colocou à margem dos movi-
mentos e dos impulsos que sacudiram a nossa província da Paraíba, a 
partir de 1922.

Odon Bezerra Cavalcanti, Sr. Presidente, pertenceu a uma linha-
gem política que está rareando. Na planície rasa da nossa existência so-
cial, ainda existem vultos como o dele. São como sombras que se sen-
tem surpreendidas nos horizontes atuais, são figuras que não podem 
conferir as suas convicções, os seus princípios, com os sistemas que se 
vão insinuando na prática da democracia brasileira.

Na paisagem do nosso tempo, onde um sopro de abdicação pare-
ce vergar as consequências, num fatalismo resignadamente perigoso, 
o vulto do grande paraibano se levantará fiel aos apelos da verdadeira 
doutrina democrática. A sua voz parecia possuir o timbre, e possuía-o 
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realmente, da altivez e da independência, que forma ainda mais triste e 
solitário espetáculo a que se vão entregando os destinos deste país.

Se falo com esses acentos de pessimismo é porque dos dramas espi-
rituais pelos quais passou a personalidade de Odon Bezerra Cavalcanti 
emerge a luta por alguma coisa de melhor. O certo é que ele nunca 
descreu o futuro do Brasil, pois, apesar de pessimista, não era um cético.

Ocupou diversas posições na vida pública, a começar pelo governo 
municipal da sua cidade natal, onde revelou os sentimentos de uma pro-
bidade inatacável, colocando sempre os altos interesses da comunidade 
acima das vantagens materiais que, infelizmente, não raro, constituem 
o aspecto sedutor das posições políticas. Secretário do Interior, durante 
a interventoria do grande homem de Estado que foi Antenor Navar-
ro, empreendeu uma obra de grande renovação social. Na Assembleia 
Constituinte, a atuação de Odon Bezerra, durante aquele memorável 
conclave, se fez sentir no seu amor ao direito, nas suas preferências pelas 
formas mais puras do ideal republicano. Participando da representação 
paraibana na legislatura encerrada com o golpe de 1937, ele se distin-
guiu dos membros mais eficientes da Comissão de Legislação Social.

Já então o direito social trabalhista ganhava proporções vitoriosas na 
marcha da nossa legislação, e Odon Bezerra teve ensejo de mostrar a sua 
cultura, os ref lexos da sua inteligência através de luminosos pareceres, 
sempre aprovados pelo Plenário da Câmara de então.

Sua índole conservadora, em presença dos problemas sociais e po-
líticos, afinavam-se, entretanto, maravilhosamente, às conquistas do 
direito novo, com os quais estava integralmente familiarizado. Em to-
das as posições, ele honrou a nação numa atitude incomparável e serviu 
superiormente aos interesses da Paraíba.

Filho de um município agrícola, de um grande município – Bananei-
ras – ele nunca perdeu o sentimento da sua formação e traduzia seus 
pendores intelectuais e artísticos nesse amor à natureza que revela os 
homens de sua origem rural.

Pertenceu a uma geração que suportou os altos e baixos, as vicissitu-
des de uma acidentada vida pública. Fora do poder, conspirações e revo-
luções; no poder, a ânsia de reformas, o desesperado esforço de realizar 
alguma coisa, de construir algo de útil à comunidade, numa terra onde 
tudo está por ser, o desencanto de ver, muitas vezes, nas esferas admi-
nistrativas, como as decisões são tomadas para consultar os interesses 
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fundamentais do povo. Tudo isso ele sofreu, mantendo sempre, porém, 
bem alto a forma de seu entusiasmo e da sua fé em nossos destinos. Seu 
temperamento de lutador casava-se perfeitamente com o espírito de re-
sistência indomável a todos os revezes, a todas as campanhas, mas, nun-
ca se conduziu, frente ao adversário, de maneira a expor-se à reprovação 
do sentimento público.

Aqui mesmo, nesta Casa, dentro da nossa representação, há homens 
de escol que batalharam em campo oposto ao do meu saudoso correligio-
nário; eles podem dar testemunho da elegância daquele espírito, da sin-
ceridade das suas convicções e do seu amor às instituições democráticas.

As homenagens, portanto, que o Plenário da Câmara, está certo, vai 
aprovar à memória do deputado Odon Bezerra, é um ato de justiça, por 
que representam um tributo a quem muito fez, a quem muito trabalhou 
pela vitória dos bons princípios, pela grandeza do Estado e da nação.
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pela ferrovia Bom Jardim-umbuzeiro 
Publicado no DCD de 28/10/1949, p. 10327.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, há poucos dias, ocu-
pou a tribuna desta Casa o nobre deputado por Pernambuco Sr. Arruda 
Câmara, que teve oportunidade de pedir providências ao governo, no 
sentido de serem executadas as obras da estrada de ferro Bom Jardim
-Umbuzeiro. Essa estrada, pela sua significação econômica, representa 
realização de grande alcance e é para o início dos seus trabalhos que ve-
nho fazer um apelo ao Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas.

Já em vários exercícios, têm constado do orçamento recursos neces-
sários a essa construção. Como, porém, o Sr. Presidente da República, 
num louvável propósito, tem adotado o critério de recomendar econo-
mia na execução da lei de meios, o estudo dos planos dessa economia 
nem sempre obedece a uma hierarquia de soluções, no sentido de prefe-
rir, nos cortes, as obras secundárias ou adiáveis.

Ora, Sr. Presidente, na atualidade da vida econômica nacional, o 
problema dos transportes sobreleva por todos os motivos. Não seria 
preciso, nesta oportunidade, chamar a atenção para o encarecimento 
da vida, para o problema da subsistência das classes menos favorecidas 
da população, porque se apresenta no país como fenômeno culminan-
te nesta hora de elevação do custo das utilidades. Dia a dia, sobem os 
preços em escala vertiginosa, num ritmo que não parece deter-se. Os 
órgãos de repressão aos delitos da economia popular manifestam a sua 
incapacidade e impotência para conter a ascensão dos preços; e, entre-
tanto, não surgem medidas necessárias à defesa da população, às pro-
vidências adequadas, inclusive as que dizem respeito ao problema da 
circulação da riqueza, a meu ver, é um dos setores que interessa intima-
mente à recuperação da economia brasileira.

Estou aqui, Sr. Presidente, em nome, portanto, da população do meu 
estado, sobretudo da zona vinculada à ferrovia em apreço, para pugnar pela 
realização desse melhoramento, reclamado por dois estados nordestinos.

O Sr. Ernani Satyro – O nobre orador poderá acrescentar que tem 
apoio e fala em nome de toda a bancada do estado da Paraíba.

O SR. SAMUEL DUARTE – Agradeço a colaboração do nobre 
colega Sr. Ernani Satyro.
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Como dizia, Sr. Presidente, em nome da população do meu estado 
servida por esse projeto ferroviário, venho apelar para o Sr. Presidente 
da República e para o Sr. Ministro da Viação, no sentido de que, dentro 
em breve, sejam iniciadas as obras da estrada de ferro Bom Jardim a 
Umbuzeiro, que, como acabei de afirmar, será mais uma das soluções 
daquele problema de grande interesse para a economia nacional.
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em defesa da pequena açudagen
Publicado no DCN de 17/11/1949, p. 11406.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, a representação pa-
raibana nesta Casa acaba de receber do presidente da Assembleia Legis-
lativa do seu estado o seguinte telegrama:

“Assembleia Legislativa Paraíba, requerimento deputado 
Octacílio Queiroz renova seu apelo V.Exas. sentido altos po-
deres República ordenar distribuição à Delegacia Fiscal este es-
tado crédito necessário execução Lei federal no 614, para cons-
trução pequenos açudes particulares. Atenciosas saudações João 
Fernandes Lima, presidente”.

O assunto objeto desse telegrama, Sr. Presidente, é da maior signifi-
cação e importância para a economia nordestina.

Trata-se de iniciativa que integra o sistema de obras públicas cons-
tantes do programa de assistência que a Constituição resolveu encarar 
como um dos problemas basilares, destinando uma porcentagem do 
orçamento para a execução desses melhoramentos. A pequena açuda-
gem sempre foi considerada indispensável à realização do vasto progra-
ma organizado, com toda a solicitude, pelos governos passados. Seria 
desnecessário encarecer a ação do Sr. José Américo de Almeida como 
ministro da Viação que deu à solução do caso das secas sentido ver-
dadeiramente nacional: fortalecer a economia do Nordeste é colaborar 
para o engrandecimento do próprio país.
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encampação de ferrovias e comissão 
de inquérito
Publicado no DCN de 2/12/1949, p. 12670.

O SR. SAMUEL DUARTE (para uma reclamação) – Sr. Presiden-
te, precisamente nos termos do presente solicitei a palavra a V.Exa. para 
uma reclamação.

A comissão de inquérito criada para o estudo das encampações das 
estradas de ferro Ilhéus-Conquista, Leopoldina e Great Western, co-
missão da qual sou presidente, instalou-se no dia 18 de outubro desse 
ano. Para dar início ao desempenho de suas atribuições, deliberou soli-
citar aos Srs. Ministros da Viação e da Fazenda, por intermédio da Mesa 
da Câmara, esclarecimentos sobre a pessoa ou pessoas que, de um lado, 
representam o governo da República nessas operações e, de outro, os 
interesses das empresas concessionárias e a respeito de cujas encampa-
ções o Poder Executivo havia iniciado providências sujeitas ao estudo e 
aprovação do Poder Legislativo.

Nesse sentido, foi dirigido à Mesa da Câmara, no dia 19 de outubro, 
ofício em que pedíamos não só aquelas informações como cópia dos 
contratos de concessão e posteriores aditivos. Pedia-se, ainda no mesmo 
ofício, que a Mesa pusesse à disposição da comissão um taquígrafo para 
o apanhamento dos debates que, por acaso, se travassem no seio do ór-
gão a que pertencemos.

Posteriormente, ciente, por um ofício que a Mesa lhe endereçou, 
de que a comissão organizada pelo Poder Executivo para idêntica fi-
nalidade, em relação à estrada de ferro Ilhéus-Conquista, havia ofere-
cido seu concurso à comissão parlamentar, facilitando-nos a tarefa das 
investigações, inclusive pondo à nossa disposição os livros comerciais 
daquela empresa, a comissão apressou-se, na mesma data, em agradecer 
essa colaboração e no mesmo sentido se dirigiu à Mesa, a fim de que 
encaminhasse nossa resposta a quem de direito.

A comissão de inquérito que tenho a honra de presidir pedira, tam-
bém por intermédio da Mesa da Câmara, ao Sr. Ministro das Relações 
Exteriores, fizesse remeter, para nosso estudo, um exemplar do Financial 
Times que, segundo versões publicadas na imprensa do Rio de Janeiro, 
veiculara notícia a respeito do pagamento de gratificações a interme-
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diários que teriam advogado a encampação da estrada de ferro Ilhéus-
Conquista.

No mesmo ofício, de 11 de novembro, acrescentava um pedido ao Sr. 
Ministro da Viação e Obras Públicas, insistindo pela remessa da cópia 
dos contratos de concessões das três estradas já mencionadas.

Para conhecimento do Plenário e da opinião pública, devo informar 
que, até esta data, a comissão nada recebeu a respeito.

Estes esclarecimentos, é óbvio, eram necessários como base das in-
vestigações que a comissão de inquérito tem de proceder:

1º) cópia dos contratos de concessão;

2º) indicação das pessoas que, em nome do governo e daquelas compa-
nhias, entabularam as negociações.

Sem esses elementos, impossível àquele órgão técnico iniciar, sequer, 
sua tarefa, com o método  que se deve seguir em trabalhos de tal nature-
za. Nada adianta estarmos a convidar as pessoas, apontadas indiscrimi-
nadamente, para depor perante a comissão, se, por parte das autoridades 
do Executivo, não houver a necessária colaboração para esclarecimento 
dos assuntos dessa gravidade.

Os ofícios das comissões são dirigidos, de acordo com o Regimento, 
à Mesa da Câmara. Daí por diante, Sr. Presidente, não devo, não que-
ro apurar nem indagar de quem seja a responsabilidade de tal retarda-
mento. O que me compete, nesta altura, é comunicar à Casa, que nos 
honrou com sua confiança, por intermédio da Mesa, indicando a mim 
e aos meus colegas de comissão, o que se está passando, a fim de que, 
amanhã, a imprensa e a opinião não façam, a respeito do andamento 
dessas investigações, juízo que nós, membros da comissão, modéstia à 
parte, não merecemos.

O Sr. Café Filho – É de estranhar esteja acontecendo isso. O gover-
no, através de seus intérpretes, declarou interessar-se pelo esclarecimen-
to do fato, que tão mal impressionou a opinião pública.

O Sr. Acúrcio Torres – Eu próprio estou aqui recolhendo essas recla-
mações que faz o eminente Sr. Deputado Samuel Duarte e devo dizer 
que nem dez minutos decorrerão sobre a oração de S.Exa. e já estarei a 
me entender com os Srs. Ministros, a cujas secretarias o nobre deputado 
requereu informações para que sejam prestadas com a maior presteza, 
como necessário.
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O Sr. Costa Porto – O nobre deputado Samuel Duarte fala não so-
mente em seu próprio nome, o que já seria uma credencial, como em 
nome da comissão, que assim deliberou.

O SR. SAMUEL DUARTE – Não podemos, sequer, iniciar os 
trabalhos sem esses papéis. Mas eu não cometeria a leviandade de estar 
acusando nominalmente os Srs. Ministros da Viação e da Fazenda de 
retardarem as providências.

O Sr. Acúrcio Torres – Das palavras de V.Exa. não recolho sequer 
uma acusação. V.Exa. não está acusando ninguém. Trata-se de uma re-
clamação, direito que V.Exa. tem para bem organizar o órgão de apu-
ração de tais fatos.

O SR. SAMUEL DUARTE – É, sobretudo, para ressalvar nossa 
responsabilidade.

O Sr. Acúrcio Torres – V.Exa. sabe que tudo isso pode estar ocor-
rendo até sem responsabilidade alguma dos Srs. Ministros do Estado.

O SR. SAMUEL DUARTE – Não desconheço, Sr. Presidente, que 
o formalismo burocrático, não só de nossos trabalhos como do trabalho 
dos ministérios, muito concorre para que se entorpeçam as atividades 
do Poder Legislativo.

Não seria inoportuno citar o que ocorre com vários projetos, de 
grande interesse público, em que a responsabilidade pela falta de an-
damento deve ser distribuída entre os membros da Câmara, particu-
larmente os que integram as comissões técnicas. Não desconheço, por 
outro lado, os resultados, muitas vezes negativos, dos trabalhos de co-
missões de inquérito. E, se quisesse mencionar um exemplo, lembraria 
da comissão criada para apurar a aplicação dos fundos das entidades au-
tárquicas, particularmente do Sesi. Esta comissão encerrou seus traba-
lhos sem que a Câmara tivesse notícia dos resultados das investigações.

O Sr. José Romero – É muito lamentável.

O Sr. Lino Machado – Não é só lamentável como também criminoso.

O SR. SAMUEL DUARTE – Estabeleceu-se silêncio em torno 
do resultado dessas investigações a respeito da aplicação dos dinheiros 
do Sesi. Afirmo que, em relação ao meu estado, o Sesi tem admitido de 
preferência elementos de determinada facção política.

O Sr. Acúrcio Torres – V.Exa. agora há de me fazer a gentileza de 
permitir outro aparte. Em que pese a autoridade de V.Exa. de gran-
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de parlamentar, V.Exa. há de convir em que fatos não se passaram tal 
qual está narrando a Câmara. No tocante ao Sesi e ao Sesc, tenho de 
defender minha testada, porque fui presidente daquela comissão e sou 
tão cioso do cumprimento de meus deveres como os que mais o sejam. 
Aquela comissão de inquérito não terminou seus trabalhos com esse 
aspecto a que V.Exa. se refere, de quase clandestinidade, ou com o pro-
pósito de não apurar coisa alguma. Foi entregue à Mesa da Câmara, em 
tempo próprio, no momento em que se extinguiam, por força do novo 
Regimento, as comissões especiais, o relatório daquela comissão.

O Sr. Lino Machado – E a Mesa já o terá publicado?

O Sr. Acúrcio Torres – Se a Mesa não o publicou, se teve de atender 
a outro qualquer dispositivo regimental atinente à espécie, não é res-
ponsabilidade minha.

O SR. SAMUEL DUARTE – O nobre líder da Maioria tomou 
a si uma referência que não estava nem no meu propósito nem nas 
minhas palavras.

A sua defesa, por conseguinte, não tinha razão de ser neste ponto. O 
que declarei é que não desconheço que muitas vezes o resultado é falho. 
Isto não vem em desabono dos Srs. Deputados que provaram cumprir 
o seu dever. Nem afirmei que houvesse irregularidades e que deixaram 
de ser apuradas.

O Sr. Lino Machado – Aliás, V.Exa. já tinha feito esta declaração.

O SR. SAMUEL DUARTE – O que afirmei é que embora desco-
nheça os resultados pouco produtivos das comissões parlamentares de 
inquérito, por motivos que são do conhecimento de todos, fiz em par-
ticular alusão ao caso daquela que apurava a natureza da aplicação dos 
fundos das entidades autárquicas, porque, realmente, decorrido já perí-
odo bastante dilatado, o Plenário não teve conhecimento do resultado 
dessas investigações, o que é diferente em relação a afirmar que a comis-
são não cumpriu o seu dever. Longe de mim esse pensamento quanto à 
comissão presidida pelo ilustre colega Sr. Acúrcio Torres. Estranhei sim 
que, encerrados os seus trabalhos, até hoje não tivemos conhecimento 
dos resultados das investigações. Quanto à comissão a que presido, não 
estou formulando acusação a quem quer que seja, mas exponho fatos e 
espero da boa vontade e patriotismo dos titulares das pastas da Viação 
e Fazenda e da Mesa, da qual V.Exa. é um dos brilhantes membros, as 
necessárias providências para que possamos cumprir nosso dever.
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abono ao funcionalismo e atribuições  
do congresso
Publicado no DCD de 11/12/1949, p. 13350.

O SR. SAMUEL DUARTE (para encaminhar a votação) – Sr. Pre-
sidente, o que se tem dito da tribuna como justificativa à rejeição do 
abono aos funcionários públicos convence da necessidade de se mudar 
a orientação da política financeira até agora mantida. Toda a Câmara, 
creio eu, reconhece essa necessidade. E não vemos sinal algum, qual-
quer iniciativa da parte dos responsáveis pela condução dessa política 
indicando uma modificação nos seus rumos.

No regime presidencialista, o Congresso muitas vezes é levado a 
apoiar medidas que, de outro modo, não receberiam a sua aprovação, se 
certos interesses não vinculassem seus membros ao Poder Executivo. Co-
nhecemos as lições de dependência que os prendem ao poder que dispõe 
das mercês com que favorece os amigos e as facções políticas que o acom-
panham. É isso consequência natural do regime presidencialista.

O Sr. Aliomar Baleeiro – Pior do que isso. Depende ainda desse 
poder o cumprimento do orçamento em relação às verbas que repre-
sentam a vida dos estados. E mais: a disponibilidade de créditos para o 
desenvolvimento da economia desses mesmos estados. Tais fatos preju-
dicam muito mais a independência do Congresso do que mesmo essa 
capacidade de corromper de que dispõe o governo.

O SR. SAMUEL DUARTE – O aparte de V.Exa. é muito escla-
recedor.

O Sr. Aureliano Leite – Esse direito não é – como faz crer o nobre 
deputado Aliomar Baleeiro e parece que o nobre orador perfilha a opi-
nião de S.Exa. – do regime presidencial. É imperfeição da Carta Magna 
que elaboramos em 1946.

O SR. SAMUEL DUARTE – O que ocorre, entretanto, como 
um dos fatores dessa falta de coordenação entre os Poderes Executi-
vo e Legislativo – técnicas de coordenação que assinalei em discur-
so de encerramento de uma das nossas sessões legislativas – resulta 
do fato de não ter atingido o funcionamento dos partidos políticos, 
na sua experiência de partidos nacionais, aquele grau de maturidade  
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indispensável a que os partidos, agindo e funcionando com indepen-
dência e plena consciência de seus objetivos, pudessem dar a última 
palavra no seio das assembleias políticas.

O Sr. Creponi Franco – No regime presidencial não pode haver par-
tidos políticos, e sim meros sindicatos eleitorais.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, o resultado dessa 
falta de coordenação se ref lete perfeitamente na política orçamentá-
ria. O Congresso vota o orçamento e este se transforma em mera lei 
de autorização, que o presidente da República, executando necessi-
dades muitas vezes reconhecidas pelo Congresso e por ele aprovadas, 
deixam de ter aplicação. Depois chegam no Congresso mensagens 
em que se solicitam créditos especiais para determinados f ins, resul-
tando, af inal, confusa e dispersiva distribuição dos recursos f inan-
ceiros aqui votados.

Para esclarecer que se me coloco, nesse ponto de vista, em crítica sere-
na à situação econômico-financeira do país, é porque sinto, como todos, 
que a orientação adotada realmente não coincide com os anseios da nação.

O SR. SAMUEL DUARTE (Para uma questão de ordem) – Sr. 
Presidente, no fim da sessão ordinária tive oportunidade de ocupar 
a tribuna para suscitar questão de ordem no sentido de que a Mesa 
fizesse incluir na Ordem do Dia dos nossos trabalhos um dos projetos 
de resolução que cria comissões de inquérito. Tais projetos recebe-
ram, na Comissão de Constituição e Justiça, parecer opinando pela 
inconstitucionalidade, dada a circunstância de que aquela iniciativa 
não estava subscrita pelo número constitucionalmente exigido, ou 
seja, o quórum de um terço da Câmara para que as comissões ficassem 
regularmente constituídas.

Sou presidente de uma das comissões de inquérito que funciona nes-
ta Casa e desejaria que o Plenário se manifestasse a respeito da legalida-
de do funcionamento desses órgãos.

Assim, tenho a oportunidade de dirigir apelo à Mesa para que, tão 
cedo quanto possível, passe a figurar na Ordem do Dia um desses proje-
tos de resolução, a fim de que o Plenário se manifeste sobre a tese. Uma 
vez que o Plenário considera inconstitucionais as comissões de inquéri-
to organizadas sem iniciativa constitucionalmente exigida, então resta à 
Mesa declarar dissolvidas as comissões de inquérito que funcionam des-
sa maneira. Não é o intuito, absolutamente, de fugir à responsabilidade, 
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na qualidade de membro da comissão de inquérito a que tenho a honra 
de presidir: é o bem da ordem legislativa de nossos trabalhos.

Assim, espero que, na sessão de segunda-feira, já de nossa Ordem do 
Dia constem um ou todos os projetos de resolução que criam comissões 
de inquérito, para que a Câmara se manifeste sobre a preliminar de sua 
inconstitucionalidade.

O Sr. Presidente – A Mesa toma em consideração a questão levantada 
pelo Sr. Samuel Duarte. Neste caso, ficou, pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça, declarado inconstitucional um dispositivo do Regimento 
Interno da Casa. A Mesa, então, avocou o projeto para, oportunamente, 
opinar a respeito e incluí-lo em Ordem do Dia, a fim de que o Plenário 
possa decidir esclarecido.
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o problema das comissões 
parlamentares de inquérito
Publicado no DCD de 14/12/1949, p. 13318.

O SR. SAMUEL DUARTE (para uma questão de ordem) – Sr. 
Presidente, as observações que vou fazer, desta tribuna, nos termos do 
Regimento, têm, ao meu ver, toda a oportunidade e são mesmo de ca-
ráter de urgência, porque tratam do funcionamento das comissões par-
lamentares de inquérito.

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião realizada no dia 
9 do corrente, decidiu, pelo voto da maioria dos seus membros, pela 
inconstitucionalidade de alguns projetos de resolução que criam Co-
missões de Inquérito requeridas por deputados em número inferior a 
um terço da Câmara.

Ora, Sr. Presidente, discutia-se, naquele órgão técnico, uma ques-
tão que já havia sido ventilada desta tribuna, pelo Sr. Deputado Soares 
Filho, a respeito da interpretação que deve ser dada ao art. 53 da Cons-
tituição da República que declara:

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal criarão co-
missões de inquérito sobre o fato determinado, sempre que o 
requerer um terço dos seus membros.

O Regimento da Casa, dispondo sobre o assunto, estabeleceu no 
art. 30 e seu parágrafo o processo de constituição dessas comissões, 
admitindo que elas podem ser formadas por deliberação do Plenário, 
mesmo que requeridas por deputados em número inferior ao quórum 
constitucional.

Na qualidade de presidente de uma dessas comissões desejava eu 
solicitar providências da Mesa no sentido de ser, com toda urgência, 
submetido ao voto da Casa um dos projetos já examinados pela Co-
missão de Constituição e Justiça. Torna-se necessário que o Plenário 
decida de uma vez por todas acerca da regularidade da existência dessas 
comissões. Se o Plenário homologar o parecer da comissão, a consequ-
ência natural será a dissolução das comissões de inquérito constituídas 
na forma combatida por aquele órgão técnico, e, nesta hipótese, não 
haverá mais razão para que estejamos a trabalhar em pura perda, de vez 
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que todos os atos praticados pelas comissões assim criadas serão nulos 
de pleno direito.

 O Sr. Paulo Sarasate – Creio existir parecer da Comissão de Finan-
ças, elaborado pelo ilustre deputado Sr. Carlos Valdemar, no sentido de 
que seria inconstitucional o Regimento Interno da Câmara, quando 
admite a criação de comissões de inquérito mediante o voto do Plená-
rio, salvo as que, em tal hipótese, tivessem obtido o voto de um terço 
dos Srs. Deputados. Creio, portanto, que o Regimento está em desa-
cordo com o ponto de vista sustentado pela Comissão de Constituição 
e Justiça, pois eu, entretanto, estou de acordo com o ilustre orador.

O SR. SAMUEL DUARTE – Ainda não me manifestei sobre 
esse ponto.

O Sr. Paulo Sarasate – Aparteei V.Exa., modesto colaborador que 
fui do Regimento, por entender que a razão está com a nossa lei interna, 
e não com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A respeito, 
até ouvi a opinião de um dos nossos eminentes colegas, emérito jurista, 
Sr. João Mangabeira.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, registro, com prazer, 
o aparte do nobre colega Sr. Paulo Sarasate, cuja autoridade é reconhe-
cida, porque fez parte S.Exa. da comissão elaboradora do novo Regi-
mento da Câmara. Estou, entretanto, na preliminar, isto é, aludo apenas 
à existência do parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

O Sr. Paulo Sarasate – Data venia, errado.

O SR. SAMUEL DUARTE – Não estive presente à reunião da-
quele órgão técnico, em que se discutiu e deliberou sobre a matéria. 
Divergindo, embora, acato o pronunciamento daquela comissão e, sem 
entrar no mérito do assunto, quero pedir que o Plenário sobre ele se ma-
nifeste. Assim, solicito urgentes providências da Mesa, pois estamos no 
fim da sessão legislativa e é preciso esclarecer definitivamente a matéria.
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o mt na paraíba – perseguições  
e facciosismo
Publicado no DCD de 25/1/1950, p. 203.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, estive, durante alguns 
dias, no meu estado e pude verificar, sobretudo no município de Maman-
guape, os maus efeitos da atuação de um alto funcionário federal – o dele-
gado do Ministério do Trabalho. Esse funcionário, esquecido dos deveres 
do cargo, entrega-se a atividades facciosas, procurando colaborar na or-
ganização de determinada agremiação política e, com esse intuito, se tem 
colocado a serviço de poderosa empresa industrial que constitui, no muni-
cípio de Mamanguape, a Cia. de Tecidos Paulista, Fábrica Rio Tinto.

Desde o início de sua gestão, aquela autoridade procurou cercear a 
atuação do Sindicato dos Tecelões de Rio Tinto e inventou mil pre-
textos para substituir a diretoria, que vinha atendendo corretamente 
aos interesses dos sindicalizados, numa linha irrepreensível de conduta, 
dentro dos objetivos de sua missão.

Ocorre que a tentativa de intervenção naquele sindicato afinal se 
consumou em 26 de dezembro do ano passado. A Câmara estava fecha-
da, não tendo sido possível ao representante da Paraíba que ora fala ver-
berar desta tribuna o ato ou intervenção, praticado com a colaboração 
do Ministério do Trabalho.

Vou ler o telegrama que, a respeito, recebi do prefeito de Mamanguape:

Comunico prezado amigo que propalada intervenção Sindi-
cato Rio Tinto concretizou-se desde 26 do corrente acordo pelo 
Ministério do Trabalho pt Presidente escolhido é cabo eleitoral 
e funcionário Câmara Municipal sendo elementos toda nova 
diretoria subordinados interesses patronais pt Vigias fábrica e 
capangagem confraternizados policiais local edifícios soltaram 
bombas em profusão durante toda noite trazendo população em 
pânico pt Dia seguinte realizou-se enterro simbólico presidente 
destituído aos gritos e impropérios pt Levei fatos conhecimento 
chefia polícia que estou certo nada fará pt Assembleia verbera mi-
sérias praticadas no Rio Tinto cuja responsabilidade cabe minis-
tro Pereira Lyra. Abrs. – José Fernandes.
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Como dizia, o delegado do Trabalho, entregando-se a atividades 
político-partidárias, chegou a convocar altos funcionários federais para 
com eles regular assuntos do interesse dessa agremiação política, que 
procura firmar raízes na Paraíba, a serviço do chefe da Casa Civil do 
presidente da República.

Não sei quais as providências que o Sr. Ministro da Fazenda terá 
adotado em face dessas incursões do delegado do Trabalho no terre-
no da sua jurisdição. Ignoro o que fará S.Exa. ao saber que na Paraí-
ba se tenta afastar das suas atividades normais o representante do fisco 
federal, para interessá-lo na formação de um comitê político.

Gostaria de saber se o ministro Guilherme da Silveira vai reprimir 
como lhe cumpre a conduta abusiva de uma autoridade estranha a seu 
ministério, cujos servidores em meu estado se sentem receosos da força 
e do prestígio do delegado do Trabalho.

Aliás, o Sr. Ministro do Trabalho, que teria autorizado a interven-
ção absurda e ilegal da diretoria de um órgão de classe para substituí-la 
por elementos que vão servir, exclusivamente, contra os sindicalizados, 
deve chamar às contas o seu delegado no estado da Paraíba, ou melhor, 
deve substituí-lo por elemento idôneo.

Sei que é difícil conseguir o resultado do apelo que ora dirijo a 
S.Exa., porque o titular do Trabalho nada pode fazer no estado da Para-
íba. Pelas contingências do momento, é obrigatório servir aos interesses 
de quem pode mais e que atua junto ao Sr. Presidente da República, na 
qualidade de seu secretário.

Ocorre recordar, Sr. Presidente, que o atual delegado do Trabalho 
no meu estado foi substituir o Sr. Helvécio Feitosa, autoridade exemplar 
que serviu irrepreensivelmente naquelas funções. Jamais condescendeu 
com os abusos cometidos, em Rio Tinto, contra os preceitos da legis-
lação social trabalhista. Um funcionário assim precisava ser afastado 
do cargo. Foi o que se conseguiu despachando-se para ali o elemen-
to inidôneo, que até agora nada mais tem feito senão rebaixar o nível 
da administração pública, colocando mal as altas autoridades do país, 
a principiar pelo Sr. Presidente da República. Não creio que o general 
Eurico Gaspar Dutra, tendo conhecimento da veracidade desses fatos, 
consentisse, por mais um minuto sequer, na permanência de autoridade 
tão atrabiliária nas funções que está ocupando.

O Sr. Café Filho – Minha divergência com V.Exa. é apenas quanto 
ao “não creio”.
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O SR. SAMUEL DUARTE – Faço esta declaração porque acho 
difícil que, chegando alguém à presença de S.Exa. para relatar qual-
quer fato relacionado com a Paraíba, possa S.Exa. acreditar nessa 
informação preferindo, ao contrário, a palavra do seu secretário, que 
aspira ser chefe político no meu estado, à custa de trânsfugas do Par-
tido Social Democrático.

Denuncio estes fatos, Sr. Presidente, porque há quatro anos vota-
mos uma constituição democrática, a qual assegura, em um de seus 
dispositivos, a autonomia e a independência dos sindicatos profissio-
nais. Mas até agora, infelizmente, continua o regime de intervenção 
nesses órgãos profissionais, sem que haja para quem apelar. De uma 
feita, quando mais se manifestava o facciosismo do delegado do Tra-
balho do Sindicato dos Tecelões de Rio Tinto, tive oportunidade de 
levar ao conhecimento do Sr. Ministro certas ocorrências. S.Exa. pro-
meteu agir com rigor e, a propósito de um inquérito instalado a fim de 
apurar supostas irregularidades praticadas no seio daquela associação, 
prometeu designar um funcionário idôneo capaz de dirigir a sindi-
cância com isenção. Sucede, porém, que o ministro viajou até Mon-
tevidéu, e fui informado de que a autoridade despachada para presidir 
àquele inquérito estaria em inteligência com um advogado da Fábrica 
Rio Tinto, no sentido de conduzir as investigações de acordo com os 
interesses da empresa.

Reclamei perante o ministro Honório Monteiro, e S.Exa. me decla-
rou que, infelizmente, na sua ausência, haviam mandado um funcioná-
rio à revelia de sua indicação.

Faço este relato para que V.Exa., Sr. Presidente, e a Câmara f i-
quem sabendo como se passam certos fatos nas altas esferas da admi-
nistração pública, em detrimento do rigoroso cumprimento da lei e 
da ordem jurídica.
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retomando o estatuto dos funcionários 
públicos
Publicado no DCD de 17/2/1950, p. 970.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, em 1947, numa das 
primeiras reuniões da Comissão de Constituição e Justiça, da qual fazia 
parte, tive ensejo de propor àquele órgão técnico a elaboração de um 
anteprojeto do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, entendendo 
eu que a multiplicidade de iniciativas, regulando parcialmente situações 
referentes ao funcionalismo, não condizia com um bom regime admi-
nistrativo do pessoal.

Nesse sentido, acolhendo minha sugestão, a Comissão de Consti-
tuição e Justiça designou uma subcomissão para tratar da matéria. Fiz 
parte dessa subcomissão, dela só me retirando quando tive a honra de 
assumir a presidência desta Casa do Congresso.

A subcomissão designada para esse objetivo executou seu trabalho, 
posteriormente examinado pela Comissão de Serviço Público.

Algum tempo depois, a Comissão de Finanças era convidada a mani-
festar-se a respeito. E, agora, temos a satisfação de verificar que, enfim, a 
matéria figura na pauta dos nossos trabalhos.

Nunca é tarde, Sr. Presidente, para encarecer a importância dessa 
iniciativa, dada a preeminência, o vulto, o volume e as proporções que 
assume o serviço público do Brasil, pelas repercussões naturais que tem 
tomado o intervencionismo do Estado, dilatando a órbita de sua ação em 
correspondência com a natureza constitucional do Estado que modela-
mos na Carta de 1946.

A situação do pessoal dos serviços públicos, por conseguinte, tem 
que receber no estatuto o tratamento reclamado pelas relações do direi-
to administrativo moderno.

Uma situação especial desde logo se apresenta, Sr. Presidente, ten-
do-se em vista a proposição que vai ser discutida neste Plenário. É que o 
regime de pessoal foi encarado na Constituição de 1946 exclusivamente 
sob um aspecto, o que se refere ao pessoal que integra os quadros está-
veis da administração. Na Lei Fundamental, cogita-se exclusivamente 
dos titulares de funções públicas, dos que ocupam cargos criados em lei. 
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Ao lado, entretanto, daqueles que ingressam nos quadros quer pela in-
vestidura inicial das carreiras, quer ocupando cargos isolados, há grande 
massa de servidores cujo regime não foi disciplinado na Constituição 
em linhas gerais, como teria sido útil.

Trata-se, Sr. Presidente, da classe dos extranumerários do serviço 
público. Será interessante a revisão do projeto, por meio de emendas, 
a f im de que o estatuto passe a configurar, a contemplar a sorte dos 
extranumerários. Torna-se necessária uma disciplina jurídica geral 
que regule as relações entre a administração pública e o pessoal da 
categoria mencionada.

Assim, o estatuto passará a ser o Estatuto dos Servidores Públicos. A 
primeira parte compreenderia tudo que dissesse respeito ao funcionário 
propriamente dito e a outra parte consideraria a situação do pessoal mó-
vel, do pessoal provisório, dos que não ocupam função permanente nos 
quadros, ou seja, o pessoal extranumerário.

Membro da Comissão de Constituição e Justiça, tenho experiência 
desses fatos. São frequentes as iniciativas regulando situações pessoais, 
situações de determinada classe, o que, evidentemente, não correspon-
de a uma disciplina sistemática do pessoal administrativo.

Vez por outra o Congresso é chamado a decidir da sorte dessas pro-
posições. O ideal será, portanto, que, quanto antes, a Câmara vote o 
estatuto, para que possamos integrar, num corpo de regras gerais, tudo 
que disser respeito às relações do poder público com o pessoal a seu 
serviço. Dessa maneira, teremos melhor assegurado o funcionamento 
do regime administrativo do pessoal, teremos regras mais ou menos es-
táveis sobre as várias modalidades pelas quais se manifestam os direitos 
e os deveres do servidor do Estado.

É tendo em vista a presença de um desses projetos na pauta dos nos-
sos trabalhos, aliás, todos inspirados no propósito de melhorar a situação 
dos servidores públicos, que venho à tribuna fazer um apelo à Câmara. 
Esse apelo é no sentido de que, estudando o Estatuto dos Funcioná-
rios, tenha em consideração a necessidade de acautelar os interesses do 
regime. O que convém é um estatuto em que se condensem normas 
gerais, ao invés de estarmos a aprovar, a cada passo, projetos que visam 
situações pessoais, alterando, muitas vezes, aquilo que a experiência já 
consagrou como adequado às necessidades da ordem moral e material 
da República.
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Poderia recordar, por exemplo, o que ocorre em relação aos concur-
sos, que têm provado a sua excelência no tocante ao recrutamento do 
pessoal para os serviços públicos.

A Constituição estabeleceu o concurso de provas ou de títulos, aberto 
a todos os brasileiros, mediante as condições que a lei ordinária estabe-
lecer. O estatuto em vigor é o Decreto-lei no 1.713, de 1938. Precisa ser 
revisto, porque não corresponde à realidade do regime constitucional. 
Entretanto, a respeito de concurso, consagra normas salutares que, com 
ligeiras modificações, podem ser mantidas no estatuto que se vai votar.

Tenho ouvido opiniões segundo as quais, Sr. Presidente, o concurso 
pode ser restrito aos ocupantes interinos das funções públicas. Sempre 
me insurgi contra esse critério, porque, quando a Constituição deter-
mina que os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, não 
podemos restringir as provas de seleção àqueles que já ingressaram na 
função pública interinamente, porque seria dar ao Poder Executivo a 
faculdade, o arbítrio de decidir do ingresso nas carreiras do funciona-
lismo. Quem quisesse ser funcionário de carreira, teria de passar, pri-
meiro, pela porta da nomeação interina. O concurso, então, ficaria re-
duzido a uma formalidade inexpressiva, porque, de qualquer maneira, 
só seriam admitidos à inscrição aqueles que apresentassem, na hora da 
matrícula, o título de nomeação interina. Aliás, a Comissão de Justiça, 
consagrando a melhor doutrina, teve o cuidado de firmar esse critério: 
o concurso, seja de provas, seja de títulos, será acessível a todos, desde 
que satisfeitas as condições estabelecidas na lei. Mas o que não se pode 
estabelecer na lei ordinária como condição indispensável é a nomeação 
interina, porque seria de subtrair ao concurso uma das vantagens com que 
a Constituição regulou o recrutamento do pessoal do serviço público.

O Sr. Dolor de Andrade – Aliás, seria violar a Constituição.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sem dúvida nenhuma.

Num regime democrático, nada se impõe tanto quanto esse prin-
cípio seletivo que abre as portas dos quadros a todos os brasileiros que 
estejam em condições de aspirar aos cargos públicos.

Eram essas, Sr. Presidente, as considerações que, de momento, me 
lembro formular da tribuna, às vésperas da discussão que se vai travar 
em torno do projeto do Estatuto dos Funcionários Públicos. Terei opor-
tunidade de apresentar emendas no sentido de contemplar na discipli-
na do mesmo Estatuto, em apêndice às normas relativas ao funcionário  
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público, aquelas que devem reger a situação do extranumerário, a fim 
de que se fixem princípios dentro de uma boa solução jurídica a respeito 
da situação desses servidores.

A legislação existente é tumultuária e fragmentária. A Câmara deve, 
portanto, aproveitar o final da sessão extraordinária que nos reuniu para 
dar ao país uma prova de que os signatários da convocação não a fize-
ram senão com o bom propósito de prestigiar, pelo trabalho eficiente, a 
função do Congresso Nacional.
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os partidos políticos e o Brasil
Publicado no DCN de 25/2/1950, p. 1099.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, a circunstância de 
não se encontrarem presentes vários companheiros de representação 
fez com que V.Exa. me convocasse para ocupar a tribuna nesta opor-
tunidade, e eu o faço sem os elementos com que pretendia ilustrar as 
considerações que desejo expor a respeito de um problema por todos 
reputado fundamental na organização do Estado e sobretudo do Esta-
do brasileiro – o da organização e funcionamento dos partidos políticos.

A Câmara elabora, em concurso com o Senado da República, desde 
algum tempo, a nova lei eleitoral, que, emendada, está sofrendo outro 
estudo da Comissão de Constituição e Justiça. Desejaria, Sr. Presidente, 
formular um apelo ao nobre relator do projeto, o Sr. Deputado Gustavo 
Capanema, para que, tão breve quanto lhe seja possível, apresente o pare-
cer às emendas sugeridas pelo Plenário. Se há uma necessidade de todos 
reconhecida para a perfeita integração dos órgãos políticos no seu papel 
constitucional, essa necessidade é a da vocação da nova lei eleitoral, que, 
aproveitando os resultados da experiência vivida nas pugnas eleitorais, 
há de traduzir a orientação julgada necessária à realização de um regime 
em condições de corresponder aos anseios do povo brasileiro. Quem 
observa o panorama político nacional, a evolução experimentada pelos 
nossos partidos, depois da configuração que lhes deu a Lei de 46, há de 
concluir que se torna indispensável um grande esforço de boa-fé e de 
sinceridade da parte dos responsáveis pela condução de nossos destinos 
políticos, a fim de que se cumpra em nosso país o funcionamento das 
instituições dentro daquele ideal objetivado pelos doutrinadores desse 
regime, a partir da evangelização cívica de Ruy Barbosa.

Só assim poderão os partidos representar, numa cena pública bra-
sileira, o papel de legítimos coordenadores da opinião pública, funcio-
nando como intermediários entre o corpo eleitoral e os órgãos de re-
presentação e direção de vida pública. Não digo Sr. Presidente, que os 
partidos políticos fundados sob o signo da Lei de 1946 e com o caráter 
que lhes atribuiu a Constituição de 18 de setembro tenham falhado à 
sua missão, porque a vida dos partidos deve ser muito longa, tão longa 
quanto a sobrevivência ou a existência do próprio regime democrático 
que estruturam e de que são instrumentos indispensáveis. Aliás, entre 
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os povos devotados aos princípios democráticos, a interrupção do fun-
cionamento normal das instituições livres só se dá temporariamente, 
nos períodos de grave crise, quando se impõe uma concentração de po-
der nas mãos das autoridades a fim de enfrentar sérias emergências da 
vida interna. O tempo é curto para se avaliar os resultados dessa experi-
ência, mas sem querer deixar transparecer uma nota de pessimismo na 
análise que estou realizando desse fenômeno, confesso que certas falhas 
subsistem, comprometendo os princípios que conformam a estrutura 
dessas organizações. Poderia, de passagem, fazer referência à abundân-
cia dos programas, à opulência verbalista que se observava na feitura dos 
programas dos nossos partidos, a partir da agremiação a que estou filia-
do, o Partido Social Democrático. Longe de mim formular uma crítica 
ao prevalecer seus pontos de vista nos autores desse programa, que fize-
ram no seio da convenção que aprovou esse corpo de doutrina. Sempre 
me pareceu, entretanto, que o programa dos partidos políticos, afora 
o ordenamento geral que compreende questões de maior tomo, tem 
de visar certos objetivos concretos em face da realidade nacional. Esta 
abrange uma tal seriação de itens a respeito de política geral, de pro-
blemas constitucionais sociais, econômicos e financeiros, que se pode 
dizer que o seu programa condensa o programa da própria civilização. 
Seria mister que esses programas fossem mais sucintos, mais concretos 
e, por conseguinte, mais realizáveis. Os programas teóricos, abundan-
temente teóricos, que propõem a solução de todos os problemas susci-
tados no cenário da vida pública, correm sempre o risco de não serem 
executados. Se quiséssemos exemplificar concretamente esses fracassos 
programáticos, bastaria citar a ação do Congresso Nacional em torno 
dos itens dos programas partidários.

A ação do Congresso tem sido dispersiva e não vai nisso censura ou 
recriminação que importe em desapreço às duas Casas do Parlamento. 
A verdade, porém, é que, se os programas dos partidos políticos ob-
jetivam a posição que as câmaras legislativas devem tomar em face de 
determinados pontos de vista, de determinados problemas, seria reco-
mendável que a ação dos partidos se fizesse sentir no recinto do Con-
gresso, através de uma coordenação disciplinada das respectivas banca-
das quanto ao estudo dos projetos, obtendo-se a formação de tendências 
e opiniões em sentido constante, coerente, de maneira a que a legislação 
pudesse ser o ref lexo médio das aspirações dos programas políticos. À 
parte esse aspecto, Sr. Presidente, não deixa de ser interessante notar ou 
nunca alcançaremos o funcionamento tão perfeito quanto possível se no 
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seio dos partidos políticos não imperarem as mesmas normas que orde-
nam a estruturação dos órgãos de representação e direção que resultam 
da ação combinada dos partidos. Quero dizer, com isso, que, dentro da 
organização e funcionamento dos partidos, seria desejável, para evitar 
os abusos e as falhas que têm comprometido as ações das agremiações 
políticas, que na própria estruturação dos órgãos partidários se adotas-
sem processos análogos aos que a lei exige para a constituição dos órgãos 
de direção da vida pública. Seria um meio de se coibir, tanto quanto 
possível, a inf luência do personalismo.

O Sr. Aliomar Baleeiro – E do caciquismo.

O SR. SAMUEL DUARTE – Do caciquismo, como bem diz o 
ilustre deputado Aliomar Baleeiro, ou do mandonismo, que tem sido 
um dos fenômenos responsáveis pela deformação do destino e da vida 
das organizações partidárias. Sei que, nesse terreno da ciência social 
propriamente dita, não é possível desejar a regularidade das leis de na-
tureza física porque os fenômenos de ordem social, por sua própria ca-
tegoria, estão sujeitos às inconstâncias e às oscilações que derivam da 
própria variedade da natureza humana. Mas a experiência dos povos 
americanos, a partir dos Estados Unidos e da República Argentina, está 
a nos sugerir uma mudança de rumos quanto à nossa política legislativa, 
na consideração desse assunto de tanta relevância. Dentro em poucos 
dias votaremos a nova lei eleitoral, que consagra normas referentes à 
estruturação e ao funcionamento dos partidos políticos. Essa matéria 
deveria constituir um corpo de princípios, à parte, um estatuto próprio 
que estabelecesse regras e condições acerca da fundação do funciona-
mento, inscrição de filiados, constituição de seus órgãos e direção, fi-
nalmente, para que se estabelecessem todas as diretrizes necessárias à 
estrutura democrática dos partidos.

As preocupações, entretanto, que nascem da presença do problema 
da sucessão presidencial, a pressa, naturalmente, que é necessária, para 
acudir aos reclamos da opinião pública, ansiosa para que o Parlamento 
vote, desde já, essa lei, as discussões que, com certeza, se suscitariam 
em torno de problemas teóricos, as divergências de doutrina, concor-
reram para que na elaboração dessa lei se consagrassem apenas alguns 
princípios de ordem geral, referentes aos organismos partidários. É de 
desejar, porém, que o Congresso, quando as vicissitudes da vida públi-
ca lhe permitirem, considere esse assunto com mais vagar, de modo a 
dotar o país de um estatuto que corresponda ao estado de espírito, ao 
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grau de adiantamento político já atingido pelo povo brasileiro. Não sou 
daqueles que pensam que devemos abrir diante dos olhos a legislação 
estrangeira assimilando dela tudo que nela se possa conter de aparen-
temente aceitável, porque é de boa prudência considerar as correlações 
que devem existir entre normas teóricas e as nossas próprias realidades. 
Mas, há princípios já consagrados na legislação estrangeira que não há 
razão alguma que aconselhe a sua rejeição, tal a sabedoria política que 
inspira esses preceitos, sobretudo quando visa a independência do sufrá-
gio, o resguardo da liberdade do eleitor. Toma vulto a matéria quando 
o cidadão, investido do poder do voto, para não dizer do exercício do 
direito de votar, se acha vinculado aos quadros das administrações pú-
blicas. No Brasil, a experiência das campanhas políticas tem mostrado 
o erro de práticas antidemocráticas nas relações entre o poder público e 
o pessoal dos quadros da administração. O funcionalismo público tem 
sido vítima dessas autoridades facciosas que, pela sua prepotência, pelos 
interesses que os ligam no momento a este ou àquele partido, a esta ou 
àquela facção política, visam conduzir o eleitorado dos quadros das re-
partições públicas de acordo com suas preferências. Sempre se clamou e 
se tem clamado contra os vícios da violência, da opressão, da corrupção 
em campanhas eleitorais. A lei especial, ora em preparo, é um tanto tí-
mida na consideração das garantias ou nas sanções que devem assegurar 
as suas normas e disposições imperativas quanto a esse problema.

Quando estudamos as instituições políticas norte-americanas, para 
citar o exemplo que tem sido sempre invocado como modelar para o 
caso brasileiro, observamos a preocupação do legislador em resguardar, 
através de disposições prolixas e detalhadas, a independência desse elei-
torado que, pela sua própria ligação com o Estado e com a adminis-
tração pública, não está em condições de exercer a plenitude dos seus 
direitos se a lei não vem em seu socorro, mediante providências capazes 
de gerar, no espírito de seus superiores hierárquicos, aquele respeito que 
se deve, mais do que qualquer outro principio, ao principio da indepen-
dência do eleitor nos regimes democráticos. A lei americana, que con-
sidera as atividades políticas perniciosas, além de disposição enérgica 
punindo os responsáveis pelos abusos de violência e coações à vontade 
do funcionário público nas campanhas eleitorais, também encerra san-
ções severas em relação à corrupção eleitoral, às manobras tendentes a 
viciar a vontade do eleitor, à compra de votos, ao fornecimento de tudo 
aquilo que pode servir materialmente ao eleitor, colocando-o, assim, na 
dependência das chefias políticas [...].
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partidos, federação e parlamentarismo
Publicado no DCN de 25/2/1950, p. 1101.

O SR. SAMUEL DUARTE – Não vinculo a forma do regime pre-
sidencial aos insucessos que possam ter ocorrido na vida dos partidos 
políticos. O que há é questão de tomarem os líderes os elementos com-
ponentes desses partidos, a responsabilidade de os fazerem funcionar 
dentro das normas democráticas. E nos Estados Unidos – exemplo cita-
do muito bem pelo nobre deputado Costa Neto – os partidos políticos 
funcionam de maneira diferente do que se processa em nossas organi-
zações partidárias.

Desde 1831, funcionam os partidos americanos no regime das con-
venções, não, porém, no das convenções coordenadas, como se procede 
no Brasil. Lá as organizações primárias, os órgãos, que constituem a 
base da pirâmide e formam a estruturação dos partidos, bem como cada 
um dos membros componentes desses órgãos, exercem inf luência des-
conhecida no Brasil, relativamente às deliberações tomadas pelos órgãos 
superiores. Só essa diferença é suficiente para assinalar a distância que 
ainda nos separa do ideal americano.

Voltando, porém, ao tema que af lorei e que não posso desenvolver 
dada a advertência da Mesa de que o tempo regimental se acha esgo-
tado, devo antecipar meu pensamento.

Por muito tempo, Sr. Presidente, mantive certo alheamento com 
referência à questão do presidencialismo e do parlamentarismo. Mas 
estou vendo que é preciso mesmo uma experiência nova em nossa 
organização de governo, e, por isso já dei minha adesão à emenda do  
Sr. Raul Pila. Estou convencido Sr. Presidente, de que, apesar da boa 
vontade do alheamento dos comandantes eventuais do Catete em rela-
ção ao problema sucessório, este assume grande dramaticidade no regi-
me presidencialista e toma aspectos que intimidam os mais corajosos, 
prevendo-se até o surto de aventuras, de golpes, comprometidos com a 
própria sobrevivência do regime.

O Sr. Aliomar Baleeiro – Ainda hoje, o brilhante publicista José 
Maria dos Santos, cuja História da política brasileira é por demais divulga-
da, conhecida e apreciada, num artigo do Diário de Notícias, expõe preci-
samente essas mesmas dúvidas do ex-presidente desta Casa, do político 
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e, em razão dos estudos que fiz, acaba de apontar como solução única 
para o caso do Brasil: a emenda Pila.

O SR. SAMUEL DUARTE – Lamento não ter lido essa contribui-
ção a que V.Exa. se refere, mas me regozijo verificar que um pensador 
político da estatura do lembrado por V.Exa. houvesse suscitado as mes-
mas dúvidas que exponho à Câmara, embora sem o brilho do autor men-
cionado. (Não apoiados.)

O Sr. Aliomar Baleeiro – Partindo do ponto diferente, o articulista 
esposa tese idêntica. Seria até interessante que, ao lado do discurso de 
V.Exa. figurasse nos Anais o trabalho por mim referido.

O SR. SAMUEL DUARTE – Agradecido a V.Exa.

Srs. Deputados, o problema – dizia eu – assume proporções tais, 
pondo em vibração todo o organismo nacional, suscitando questões de 
excepcional delicadeza em relação ao pleito sucessório da democracia 
frágil como a nossa, para lembrar a frase do governador Otávio Man-
gabeira, de que a democracia brasileira é uma plantazinha tenra não 
devendo ser exposta aos vendavais, o problema assume tais proposições 
que não desejo concorrer para que persista no Brasil um sistema de go-
verno responsável, outrora de quatro em quatro anos e, agora, de cinco 
em cinco, por tempestades, abalos, temores, inquietações e crises capa-
zes de redundar na implantação de regimes totalitários.

O Sr. Raul Pila – O nobre orador há de permitir não deixe passar sem 
uma reativação o que acaba de afirmar o nobre deputado Costa Neto. 
Realmente, os Estados Unidos têm dois partidos. Das repúblicas ameri-
canas é o único país que conta com partidos; mas é preciso não esquecer 
a grande diferença que há entre os dois grandes partidos políticos ame-
ricanos e os partidos políticos no sentido europeu. Tal diferença foi bri-
lhantemente defendida por um publicista, esclarecendo que os partidos 
americanos são eleitorais, isto é, constituem grandes consórcios eleitorais, 
são organizações que se destinam apenas a eleger, ao passo que os partidos 
europeus, os partidos das democracias parlamentares, são representativos, 
exprimem de fato uma corrente de opinião, de ideias, uma tendência, ao 
contrário dos partidos americanos que são duas organizações meramente 
eleitorais. Nada mais que isso. E esta diferença é fundamental.

O Sr. Costa Neto – Mas V.Exa. deve ter em vista que, mesmo com 
esse fundo ideológico duvidoso, aqueles partidos conseguiam manter 
uma Constituição durante 163 anos, coisa que jamais aconteceu em 
qualquer parte do mundo.
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O Sr. Presidente – Lembro ao nobre orador que está terminando o 
tempo de que poderia dispor.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, sempre fui respei-
tador do Regimento, e, por isso, V.Exa. há de me conceder mais dois 
minutos apenas, a fim de proferir as minhas considerações finais.

Uma prova da vitalidade do regime parlamentar, para não entrar em 
outras apreciações teóricas sobre o ponto de vista que adotei acompa-
nhando uma brilhante parcela da representação nacional, é o espetáculo 
oferecido nas eleições que acaba de realizar a Inglaterra.

 Na hora em que se diz que é preciso fortalecer a autoridade para de-
ter o comunismo, a Inglaterra, que sofreu a inf luência direta da guerra 
com repercussões materiais as mais profundas no seu patrimônio, na sua 
riqueza pública e particular, realiza um pleito em que o Partido Tra-
balhista conseguiu expressivo êxito, seguido do Partido Conservador, 
sendo que os comunistas foram fragorosamente derrotados. É o exem-
plo de um país em que os sentimentos, as aspirações públicas se proces-
sam através de um regime em que os partidos representam a verdade 
popular! Provando-se desse modo que quando a democracia se estrutu-
ra em termos de moralidade pública, não é necessário acudir a medidas 
de violência, de compreensão, a manobras facciosas, com a intervenção 
nos órgãos de classe, para que se resguardem as tradições da civilização 
ocidental ou da civilização cristã, a cada passo invocadas em discursos 
e plataformas. Quando observo essa insinceridade, lembro a estranheza 
de Ruy Barbosa quanto à diferença de conduta de um político eminente 
antes e depois de se investir no Executivo: dizia o grande doutrinador 
liberal que seu ingresso no Parlamento foi um hino ao direito; a inves-
tidura no poder, a glorificação da legalidade. 

Termino aqui as considerações que tinha a formular, Sr. Presiden-
te, nesta oportunidade, aguardando que V.Exa. me permita em outro 
ensejo, continuar a expor os argumentos com que pretendo justificar 
minha adesão à reforma constitucional, propiciada pelo nobre deputado 
Sr. Raul Pila, no sentido da adoção do regime parlamentarista.
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câmara e senado em incidente 
de inconstitucionalidade
Publicado no DCN de 2/3/1950, p. 1262.

O SR. SAMUEL DUARTE (para uma questão de ordem) – Sr. 
Presidente, o Senado, apreciando o Projeto no 1.266-E, impugnou atra-
vés de emendas supressivas, os artigos 15 e 16 do texto aprovado pela 
Câmara, sob o fundamento de inconstitucionalidade. 

A Mesa, recebendo os autógrafos do Senado, deixou de autorizar a 
audiência da Comissão de Constituição e Justiça relativamente à maté-
ria sobre a qual foi ouvida a Comissão de Finanças naquele órgão técni-
co pois, o parecer foi no sentido da rejeição da emenda do Senado.

Tenho para mim que, sobre o assunto, se torna indispensável a audi-
ência da Comissão de Constituição e Justiça nos termos do Regimento 
da Casa.

O Regimento, no art. 50. declara:

“Não cabe a qualquer comissão manifestar-se:

I – Sobre a constitucionalidade de proposição em contrário ao pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça”.

Embora esse texto não se aplique rigorosamente ao caso tendo órgão 
de competência específica do Senado se manifestado sobre a inconsti-
tucionalidade desses dispositivos, vindo o projeto à Câmara impõe-se a 
audiência da comissão que dentro desta Casa do Congresso tem com-
petência específica para dizer sobre assuntos de ordem constitucional.

Ademais, é expresso o nosso Regimento em seu art. 27, 1o 
número:

1. Quando da Comissão de Constituição e Justiça ocorrer atri-
buição para opinar sobre o aspecto constitucional legal ou 
jurídico das matérias que lhe forem distribuídas a respeito, 
pode-se invocar também o art. 107, que declara:

“Nenhuma proposição será sujeita a discussão ou votação, 
sem que seja interposto parecer escrito pela comissão compe-
tente, exceto nos casos previstos neste Regimento”.

Essa disposição então torna imperativa a audiência da Comissão de 
Constituição da República.
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Nesta fase da tramitação do projeto em vias de votação, torna-se 
perfeitamente cabível requerimento à Mesa para que seja ouvida a Co-
missão de Constituição e Justiça sobre esse assunto. E é sustentando a 
procedência dessas razões que suscito a decisão da Mesa sobre a opor-
tunidade e legitimidade desse procedimento, porque nesta hipótese en-
viarei à Mesa requerimento a fim de que a Comissão de Constituição 
e Justiça se pronuncie sobre a constitucionalidade das emendas que o 
Senado aprovou.

A Comissão de Finanças não justificou seu parecer, nem poderia 
fazê-lo porque não pode entrar na apreciação do aspecto constitucional 
das proposições. Isso lhe é vedado pelo Regimento já que a competência 
desse órgão técnico é para manifestar-se exclusivamente sobre o caráter 
financeiro das medidas a respeito das quais tem de pronuciar-se.

Destarte, e como seja perfeitamente cabível em face do art. 107 do 
Regimento o requerimento que enviarei à Mesa, espero que V.Exa., 
Sr. Presidente, com seu esclarecido senso de jurista, de intérprete ex-
perimentado do Regimento e a cuja autoridade cabe a salvaguarda do 
respeito à Lei Interna, espero que V.Exa., atendendo a essas razões, sub-
meta à Casa o requerimento em questão.
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No falecimento de Dom Joffily
Publicado no DCD de 26/4/1950, p. 2796.

O SR. SAMUEL DUARTE (para uma comunicação) – Sr. Presi-
dente, é com pesar que comunico a V.Exa. e à Casa o falecimento, hoje, 
de D. João Irineu Joffily, que foi bispo da Diocese de Manaus, arcebispo 
do Pará e bispo coadjutor de Olinda, em Pernambuco.

Esse digno paraibano foi uma das figuras que ilustraram a minha 
terra e que se constituiu um ornamento do clero brasileiro pelas qua-
lidades do seu saber e pelas suas virtudes de sacerdote.

Dirigiu, também, D. João Irineu Joffily o Colégio Diocesano Pio X, 
na Paraíba, casa que guarda as melhores tradições do ensino secundário 
do meu estado, donde tantos valores saíram para colaborar nos vários 
setores da cultura nacional.

O Sr. Dioclécio Duarte – O arcebispo D. João Irineu Joffily não 
prestou grandes serviços somente à Paraíba e ao Pará, mas também ao 
Rio Grande do Norte, onde, à frente de notável estabelecimento de 
ensino, educou algumas gerações norte-rio-grandenses, que com ele 
aprenderam a admirar a virtude e a amar a pátria.

O SR. SAMUEL DUARTE – Em todos os postos em que exerceu 
serviços de sua Igreja, D. João Irineu soube ser um apóstolo e a socie-
dade brasileira contou sempre nele um servidor dedicado aos melhores 
ideais de reforma social.

Ao prestar essa homenagem à memória do ilustre paraibano, eu o 
faço, Sr. Presidente, em nome de todas as classes sociais da minha terra 
e, particularmente, em nome da bancada do PSD da Paraíba.
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Um perfil de Marques dos Reis
Publicado no DCD de 18/4/1950, p. 2583.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente! A Paraíba, pela voz 
de um de seus representantes nesta Casa, vem associar-se às homena-
gens que estão sendo prestadas a um dos brasileiros que mais honraram 
as nossas tradições de inteligência e de cultura e à figura de um político 
que, no seio da Assembleia Constituinte de 1934, foi uma das expres-
sões mais legítimas de nosso pensamento democrático.

João Marques dos Reis está ligado à minha terra por um gesto de 
solidariedade humana que o trará sempre lembrado às instituições de 
assistência da Paraíba: quando, na presidência do Banco do Brasil, 
acudiu generosamente às necessidades af litivas que cercavam o Or-
fanato D. Ulrico e o Asilo de Mendicidade Carneiro da Cunha, de 
João Pessoa.

Não era possível que, agora, nós paraibanos, silenciássemos a respei-
to desse carinhoso gesto que partiu de um homem em cujo caráter se 
acentuava, antes de tudo, o sentimento de compaixão e de piedade para 
com os humildes.

Na presidência do Banco do Brasil, João Marques dos Reis teve 
oportunidade de demonstrar as suas qualidades excepcionais de admi-
nistrador, numa especialidade que talvez não constituísse a sedução de 
suas inclinações profissionais. Mas aquela casa, constituindo como que 
a espinha dorsal da economia, deixou então de ser um organismo que 
pautava a sua norma de ação por estreitos limites, para consagrar-se a 
uma obra de difusão do crédito, estimulando as forças de nossa econo-
mia rural, pois foi sob a gestão de João Marques dos Reis que começou 
o desenvolvimento das atividades da carteira agrícola e industrial do 
Banco do Brasil.

É tal o critério, tal a inteligência, tal a compenetração dos proble-
mas ligados àquela organização, revelados pelo espírito clarividente de 
Marques dos Reis, que aquele estabelecimento de crédito conseguiu es-
tender nos largos horizontes do território nacional muitas e numerosas 
agências e filiais, levando a assistência do crédito e o estímulo às fontes 
econômicas de maneira a contribuir, poderosamente, para o progresso 
das atividades agropecuárias da nação.
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Prestando homenagem à memória do grande baiano, que em tantas 
oportunidades honrou e distinguiu as tradições da inteligência da terra 
de Ruy Barbosa, associo-me, em nome de minha bancada, a esse preito 
de justiça à figura do grande brasileiro, cujos testemunhos de fidelidade 
à causa pública constituem o melhor título com que se apresenta à gra-
tidão de seus contemporâneos e da posteridade.
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sobre vencimentos de governador e 
desembargadores nos estados
Publicado no DCN de 21/4/1950, p. 2679.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, pelo Sr. Deputado 
Café Filho foi há tempos apresentada uma emenda à Constituição, que 
tomou o número 7, na qual se determina um critério para fixação dos 
vencimentos dos magistrados das Justiças estaduais.

Tendo eu recebido de alguns membros da magistratura paraibana 
apelos no sentido de dar meu apoio àquela emenda, vim à tribuna, nesta 
oportunidade, para declarar a V.Exa. e à Câmara que estou de acordo com 
o pensamento que inspirou o ilustre representante potiguar e espero que 
a comissão designada pela Mesa para emitir parecer a respeito encontre 
uma solução razoável a fim de que não perdure a situação de dificuldades 
em que se acha, pelo menos, a magistratura paraibana, tendo em vista os 
exíguos proventos que está recebendo em remuneração de seus serviços.

Os que se consagram à Justiça não se podem entregar a outros quais-
quer trabalhos. O critério estabelecido para a remuneração dos que ser-
vem à Justiça, infelizmente, ainda muito deixa a desejar. Basta atentar 
para o que ocorre, por exemplo, na Paraíba: enquanto o chefe do Poder 
Executivo percebe os vencimentos mensais de doze mil cruzeiros, os 
desembargadores continuam a receber metade dessa remuneração, o 
que visivelmente não corresponde à proporcionalidade que devia exis-
tir entre os membros dos dois poderes, isto é, Executivo e Judiciário.

O Sr. Café Filho – No Rio Grande do Norte, os desembargadores 
percebem quase um terço do subsídio do governador.

O SR. SAMUEL DUARTE – Como vê V.Exa., pelo aparte do no-
bre deputado Café Filho, faz-se sentir a necessidade de uma correção, 
porquanto o que se verifica é o desnível de vencimentos, em desarmonia 
com a posição que desempenham nas respectivas esferas do Poder Públi-
co Executivo local.

Não direi que, dando parecer a essa emenda, a comissão opine pelo 
critério que importe em grande sacrifício para o Tesouro dos estados, 
mas o que se torna imprescindível é que se adote orientação que po-
nha os membros da Justiça a cavaleiro de dificuldades, evitando-se-lhes 
maiores sacrifícios no desempenho de suas funções.
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municipalismo e discriminação tributária 
Publicado no DCN de 28/4/1950, p. 2887.

O SR. SAMUEL DUARTE (para uma comunicação) – Sr. Pre-
sidente, a Constituição da República, no intuito de assegurar a inde-
pendência financeira desse município, traçou novas normas em re-
lação à discriminação tributária e, com esse propósito, recomendou 
distribuição proporcional do produto da arrecadação do imposto so-
bre combustíveis.

Ocorre, porém, que uma lei ordinária regulamentou a entrega des-
sas cotas. Entretanto, essa lei não está sendo observada no estado da 
Paraíba. Tenho recebido insistentes telegramas do prefeito da cidade de 
Campina Grande, denunciando a impontualidade dessa entrega, senão 
a inobservância da lei.

Estive em contato com o Departamento Nacional de Estradas de Ro-
dagem, órgão incumbido, pela lei, de coordenar e fiscalizar a distribuição 
das cotas destinadas aos municípios. Tive informação de que as cotas do 
exercício de 1949 já foram todas entregues aos estados da União. Todavia, 
o município de Campina Grande continua no desembolso daquilo que 
lhe pertence, porque o governador do estado – não sei se por motivo de 
dificuldade financeira, que não é o caso de apreciar no momento, ou por 
qualquer outra circunstância – teima em não fazer entrega àquela edili-
dade das cotas que lhe pertencem em virtude de lei federal.

O Sr. João Botelho – Como se vê, há uma lei, sancionada pelo  
Sr. Presidente da República, encontrando resistência por parte daqueles 
que deveriam ser os primeiros a dar o exemplo de obediência à Cons-
tituição e às leis!

Ocorre, ainda, que o município de Campina Grande, além de ser 
umas das colunas mais importantes do norte do país, com serviço bem 
organizado em relação à construção e conservação de estradas, está 
na impossibilidade material de prosseguir no programa de melhora-
mentos municipais, em virtude do desembolso em que se encontra 
quanto a essas cotas.
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uso de difusoras e liberdade  
de pensamento
Publicado no DCN de 26/5/1950, p. 3854.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente. Quero, antes, agrade-
cer a meu nobre colega da representação amazonense, deputado Mourão 
Vieira, a gentileza de seu gesto, concedendo-me o restante do tempo para 
algumas considerações.

Infenso, Sr. Presidente, a utilizar a tribuna da Casa para o debate de 
incidentes ou fatos relacionados com a política do meu estado, não pos-
so, entretanto, nesta oportunidade, deixar de fazê-lo a respeito de um 
ato que acaba de ser baixado pela Secretaria do Interior da Paraíba, pre-
tendendo nada mais nada menos que regular o exercício de uma garan-
tia constitucional, qual seja a que assegura a liberdade de pensamento.

Essa portaria, que tomou o número 4, datada de 29 de abril passado, 
refere-se ao licenciamento de amplificadores e alto-falantes. Subme-
tendo-o ao placet dos delegados de polícia, no interior, e, na capital, ao 
Departamento de Segurança Pública, ou seja, à chefia de polícia.

O Sr. Lino Machado – Acabo de receber telegrama do senador José 
Neiva, comunicando que foi o próprio delegado de polícia, no seu mu-
nicípio, quer dizer, no alto sertão do Maranhão, quem inutilizou, a tiros 
de carabina, os amplificadores existentes na localidade. Veja V.Exa. que 
venho chegando agora e, mal tomo conhecimento do discurso, natu-
ralmente brilhante, de V.Exa., passo a interrompê-lo, para esclarecer 
esse ponto.

O SR. SAMUEL DUARTE – O aparte do nobre deputado Lino 
Machado é suficientemente esclarecedor para que a Câmara, nesta altu-
ra em que se inicia a campanha sucessória com dois candidatos oficial-
mente conhecidos, sinta necessidade de velar pela segurança da propa-
ganda política em todo o território nacional.

Mas, como vinha dizendo, a portaria submete à formalidade do li-
cenciamento os amplificadores e alto-falantes, sem distinção alguma, o 
que importa em restrição inconstitucional e ilegal a uma garantia que 
transcende mesmo o limite do direito público interno, porque é, como 
diz Pontes de Miranda, um direito supraestatal.
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Diz a Constituição no artigo 141, parágrafo 5o:

É livre a manifestação de pensamento, sem que dependa de 
censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, res-
pondendo cada um, nos casos e na forma que a lei preceituar, 
pelos abusos que cometer. Não é permitido o anonimato. É 
assegurado o direito de resposta. A publicação dos livros e pe-
riódicos não dependerá de licença do poder público. Não será, 
porém, tolerada propaganda de guerra, de processos violentos 
para subverter a ordem política e social, ou de preconceitos de 
raça ou de classe.

Ora, Sr. Presidente, uma única restrição a Constituição estabele-
ceu. Foi quanto a espetáculos e diversões públicas. Mesmo aí o en-
tendimento dos doutos, dos intérpretes da Lei Suprema, é no sentido 
de que compete à autoridade municipal o licenciamento dos alto-fa-
lantes quando se destinem a espetáculos e diversões públicas, cabendo 
apenas à polícia a censura desses espetáculos e diversões. Isso, entre-
tanto está longe de se confundir com o direito de propaganda ou de 
emissão do pensamento.

A portaria cerebrina da Secretaria do Interior e Segurança da Paraí-
ba, depois de disciplinar – numa minudência casuística que releva bem o 
intuito de cercá-la de todos os entraves e dificuldades, quando lhe con-
venha – o uso desse instrumento de propaganda, declara no inciso XVI:

A utilização do alto-falante para o fim de detratação pessoal 
ou partidária constituirá infração grave, passível de cassação da 
licença e apreensão de amplificadores.

As demais infrações serão processadas na forma regulamentar.

Pela primeira vez no Brasil atribui-se a um secretário de Estado o di-
reito de qualificar crimes e infrações, quando, evidentemente, em pleno 
funcionamento do regime democrático, só o Congresso Nacional, com 
a sanção do presidente da República, pode legislar sobre direito penal.

Ainda mais não podemos fugir ao imperativo de resolução expres-
sa do Tribunal Superior Eleitoral que assegurou a plena liberdade de 
utilização de alto-falantes e amplificadores, independentes de licença e 
pagamento de taxas, desde que destinados a propaganda política.

A portaria, depois de aludir à Resolução no 3.353 de 27 de janeiro 
último daquele órgão da Justiça eleitoral, determina:
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“São extensivas aos amplificadores ou alto-falantes pertencentes aos 
partidos políticos as exigências quanto ao volume de som e localização 
estabelecida para os amplificadores em geral”.

Que significa o disposto no item XIX da portaria que estou dis-
cutindo? Sempre que convier a um simples delegado de polícia criar 
dificuldades à corrente partidária que não for do agrado da situação, o 
uso desse instrumento de propaganda fica a depender do arbítrio de au-
toridade subaltiva. Não lhe faltarão pretextos para impedir a instalação 
ou o uso de amplificadores e alto-falantes.

Não estou de acordo com as disposições restritivas, inconstitucionais 
e ilegais desses documentos que servem de espelho da maneira como no 
estado da Paraíba se conduzem as autoridades em relação a um proble-
ma ligado visceralmente à existência do regime democrático, qual seja a 
liberdade de propaganda política.

Já na cidade de Souza, recentemente, quando realizava um comí-
cio, a autoridade policial interveio para proibir o uso do amplificador. 
Foi preciso recorrer-se à autoridade judiciária, e o juiz, cumprindo seu 
dever, concedeu o mandado de segurança. Entretanto, não será pos-
sível que, a cada passo, as agremiações políticas estejam a apelar para 
o Poder Judiciário, porque muitas vezes a concessão do remédio legal 
chega muito tarde e o mal já foi produzido. É preciso que os responsá-
veis pelo funcionamento normal das instituições se compenetrem de 
que estamos sob regime de uma Carta que assegurou a plena liberdade 
de pensamento e de imprensa, e o Tribunal Federal já tomou providên-
cia radical contra a violência. O uso de amplificador ou alto-falante, 
para fins de propaganda política, não depende de licença de autoridade 
alguma, nem está sujeito ao pagamento de imposto ou qualquer taxa. 
Exigir-se, como se faz nessa portaria, que os interessados recorram a um 
delegado da polícia é desconhecer a Constituição de 1946, é querer cer-
cear, de maneira ostensivamente infratora das normas que nos regem, 
um direito à existência do regime.

O Sr. Lino Machado – Apoiado. É impedir a liberdade de pensamento 
da maneira mais terrível possível. V.Exa. sabe o que são os delegados por aí, 
na Paraíba e em todos os outros estados.

O SR. SAMUEL DUARTE – A censura a que se refere a Consti-
tuição, a respeito de espetáculos e diversões públicas, não guarda ana-
logia nem afinidade alguma com o uso de amplificador ou alto-falante, 
sobretudo nos casos de propaganda política. Essa restrição já vem da 
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Constituição de 1934, em que se permite à polícia censurar espetáculos 
ou diversões públicas simplesmente como norma de proteção à mora-
lidade pública, que pode ficar exposta ao uso irregular daquele direito, 
ao uso anormal daquela prerrogativa. É o caso dos filmes que atentam 
contra a moral e os bons costumes, é o caso dos espetáculos teatrais, em 
cujo decurso podem ocorrer infrações às normas da ética; nessa hipó-
tese a polícia exerce, tanto quanto possível, em regime de discreção, a 
faculdade fiscalizadora que defende os bons costumes. Mas, sob a capa 
de proteção aos bons costumes, o que há de mais antagônico com as 
franquias em vigor é cercear a liberdade de propaganda política. Não 
compreendo, Sr. Presidente, como o governo da Paraíba, a cuja frente se 
encontra um bacharel em direito, nome respeitado nos círculos do seu 
partido e de quantos com ele conviveram nos bancos escolares, como o 
orador que neste instante se dirige à Câmara e conhece a sua formação, 
um chefe de governo que já teve ocasião de frequentar um curso públi-
co numa das universidades dos Estados Unidos, endosse a ilegalidade 
cometida. Não se concebe que um secretário de Estado se atribua esse 
arbítrio que nem a Constituição concedeu ao Congresso Nacional. Pois 
é certo que nós, congressistas, não poderemos votar lei alguma que ul-
trapasse os limites da Carta Magna, onde se preceitua a regra ampla da 
liberdade de pensamento, apenas com a restrição mencionada.

Por aí veem V.Exa. e a Câmara o clima que se está criando em meu 
estado, clima de insegurança, de ameaças para todos aqueles que diver-
girem dos dominadores da hora. Contra isso se manifestam os que en-
xergam na Constituição uma simples fórmula, um documento para ser 
louvado e aplaudido nas orações cívicas dos comícios, mas que constitui 
instrumento de governo que deve ser cumprido e respeitado, sob pena 
de realizarmos uma propaganda política cercada de reações e restrições 
cujos frutos já podemos prever.

Sr. Presidente, aproveito o ensejo para um apelo às autoridades da 
República. Esse apelo é no sentido de que, dentro dos limites de suas 
atribuições, protejam as garantias do cidadão, porque o eleitorado da 
minha terra, as correntes políticas com as quais não simpatiza o governo 
paraibano se sentem ameaçadas com a aplicação, que já começou a ser 
feita, dessa portaria, contra a qual lanço o meu protesto e contra a qual 
protesta a opinião pública do meu estado.
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eleições e garantias do funcionalismo
Publicado no DCN de 24/6/1950, p. 4854.

O SR. SAMUEL DUARTE (para uma comunicação) – Sr. Pre-
sidente, a necessidade de assegurar um ambiente de garantias ao fun-
cionalismo público, em face das coações político-partidárias que, in-
felizmente, ainda se fazem sentir, pelo menos de maneira manifesta e 
ostensiva, no meu estado, inspirou-me a ideia de apresentar projeto de 
lei que, embora pelas dificuldades de sua tramitação não possa mais ser-
vir a esse objetivo no próximo pleito de 3 de outubro, constituirá, sem 
dúvida, um elemento de segurança se merecer aprovação do Poder Le-
gislativo, para os pleitos que se sucederem a esse.

Com essa iniciativa, nada mais desejo que, mediante ato do Poder 
Legislativo, garantir aquilo que a Constituição pretendeu instituir em 
um de seus dispositivos e que tem sido posto de lado ultimamente no 
meu estado – que nenhum cidadão seja privado de qualquer dos seus 
direitos por motivo de crença religiosa ou ideia política. Passo às mãos 
de V.Exa. o projeto em apreço.
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política paraibana – uma discussão  
com fernando nóbrega
Publicado no DCN de 11/4/1950, p. 2367.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, pela primeira vez este 
ano um representante do PSD da Paraíba vem focalizar alguns aspectos 
relacionados com a política daquela unidade da federação, e o faz sob a 
pressão de acontecimentos cuja gravidade não é possível disfarçar. Já antes 
de entrar a seção pessedista paraibana em ententimentos com elementos 
políticos que dissentiram da UDN local, começou a fazer-se sentir con-
tra os nossos correligionários a ação hostil de autoridade que ocupa a alta 
função de chefe da Casa Civil do Sr. Presidente da República. Por muito 
tempo, vínhamos, pacientemente, suportando essas hostilidades e provo-
cações, atendendo ora a conselho de amigos, ora a razões de certa con-
veniência política, no pressuposto de que, uma vez resolvido o problema 
da sucessão presidencial, com a indicação das candidaturas, cessasse esse 
estado de coisas. Era o que se esperava em nome da pacificação dos espí-
ritos, que foi a linha essencial do programa anunciado pelo Sr. Presidente 
da República, quando assumiu o exercício de seu posto.

Afastados dos seus cargos o delegado do Trabalho e os delegados 
das autarquias filiados ao PSD paraibano, seguiram-se remoções e mais 
remoções de funcionários dos Correios e Telégrafos, até que nós, os 
pessedistas da Paraíba, após uma série de peripécias e episódios provo-
cados por manobras e intrigas, nos vimos em dificuldades para seguir-
mos coerentes com o princípio da disciplina partidária, a apoiar, como 
estamos apoiando, a candidatura do ilustre pessedista por Minas Gerais, 
o Sr. Deputado Cristiano Machado.

O Sr. Fernando Nóbrega – Desejava esclarecer a V.Exa. que a mu-
dança do delegado do Trabalho e de dois dirigentes de autarquias, na 
Paraíba, data de muito tempo, sendo seus substitutos correligionários 
de V.Exa., naquela época filiados ao Partido Social Democrático.

O SR. SAMUEL DUARTE – É oportuna a intervenção do meu no-
bre colega Sr. Fernando Nóbrega, da UDN paraibana.

O Sr. Ruy Almeida – Pensei que a defesa da Paraíba viesse a ser feita 
por um pessedista, mas está sendo por um udenista. As coisas, nesta 
Casa, estão cada vez mais embrulhadas.
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O SR. SAMUEL DUARTE – Tão identificado se encontra o Sr. 
Deputado Fernando Nóbrega com os sentimentos políticos e as dire-
trizes do Sr. José Pereira Lyra que se torna oportuna a intervenção de 
V.Exa. no debate.

O Sr. Fernando Nóbrega – Temos com o Sr. Pereira Lyra uma alian-
ça no estado da Paraíba, como V.Exa. a tem com o Sr. José Américo.

O SR. SAMUEL DUARTE – Acentuei que, muito antes dos en-
tendimentos entre o PSD e a ala que obedece à orientação do nobre se-
nador José Américo, já se fazia sentir a ação desagregadora do Sr. Pereira 
Lyra, nos quadros políticos do meu estado. E poderia acrescentar que 
essa ação não se limitou ao PSD da Paraíba.

O Sr. Fernando Nóbrega – O ministro Pereira Lyra procurou justa-
mente congregar a todos.

O SR. SAMUEL DUARTE – Se eu fosse relatar, desta tribuna, 
os episódios que compuseram o drama da sucessão presidencial, não 
precisaria de testemunhos para demonstrar que o PSD sentiu de perto a 
ação desagregadora das dependências baixas do Catete, em detrimento 
de uma linha de independência na qual esse partido pudesse escolher 
livremente o candidato à sucessão do eminente Sr. General Dutra.

O Sr. Fernando Nóbrega – O que V.Exa. chama de “baixas depen-
dências” do Catete?

O SR. SAMUEL DUARTE – Falei nas dependências do andar tér-
reo que V.Exa. frequenta.

O Sr. Fernando Nóbrega – Frequento o palácio do governo, mas 
não as dependências baixas. Frequento aquelas que V.Exa. também 
frequentou.

O SR. SAMUEL DUARTE – V.Exa. pretende desviar o curso das 
minhas considerações, mas não o conseguirá.

Como ia dizendo, Sr. Presidente, lançada a candidatura do Sr. Cristia-
no Machado, tudo fazia crer que cessassem as hostilidades e perseguições 
ao funcionalismo federal, porque o Sr. Presidente da República Eurico 
Dutra é presidente de honra do PSD. Proclama ser correligionário desse 
partido, a cujos quadros o Sr. Pereira Lima integrava até há pouco.

Os elementos que estão suportando o peso dessas hostilidades e per-
seguições são filiados ao PSD, que, na Paraíba, acompanha lealmente, 
disciplinadamente, as diretrizes dessa organização política. Do ponto 
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de vista partidário, portanto, tudo fazia acreditar que não fossem víti-
mas dessas hostilidades e perseguições.

Mas eu me abstenho do quadro puramente partidário para me trans-
por ao plano elementar das garantias que devem ser asseguradas a to-
dos os cidadãos. Num regime de livre opinião, são punidos aqueles que 
escolhem espontaneamente essa ou aquela direção política, dentro dos 
quadros partidários do Estado. Acredito, Sr. Presidente, que toda essa 
onda de hostilidades e coações decorre da circunstância de não poder o 
Sr. José Pereira Lyra contar com as simpatias dos nossos correligionários 
para a sua candidatura a senador da República.

O Sr. Fernando Nóbrega – Tenha V.Exa. um pouco de paciência e 
verá o resultado das urnas.

O SR. SAMUEL DUARTE – Pois, S.Exa., nos quarenta muni-
cípios do estado, conquistou apenas a adesão de um só chefe, que foi 
o chefe do PSD de Caiçara, afora alguns elementos esparsos, que, de-
sesperançados de contar com vantagens políticas e materiais no seio da 
nossa agremiação, procuraram atrair as benemerências do chefe da Casa 
Civil do presidente da República.

O Sr. Fernando Nóbrega – Eu desejaria esclarecer à Câmara que o 
estado da Paraíba é dividido em 41 municípios. Nesses municípios, a 
UDN fez, no pleito municipal, 36 prefeitos, e o PSD, 5. Ocorrido, ago-
ra, o desentendimento, na UDN, entre o Sr. José Américo e o deputado 
Argemiro de Figueiredo, o senador José Américo ficou com 4 prefeitos 
e o Sr. Argemiro de Figueiredo com 32. Logo, V.Exa. devia esclarecer 
que o PSD tinha apenas cinco situações municipais.

O SR. SAMUEL DUARTE – Devo dizer que V.Exa. não alcançou 
o meu pensamento ou se faz de ingênuo para criar confusão, o que não 
honra a inteligência de V.Exa. Eu me referi, meu prezado colega, aos 
diretórios municipais...

O Sr. Fernando Nóbrega – Não ouvi V.Exa. falar em diretórios 
municipais.

O SR. SAMUEL DUARTE – ... do partido, que funcionam em 
cada um dos municípios. Pouco importa que várias destas prefeituras 
estejam entregues à corrente que V.Exa. representa. O que vai somar 
em 3 de outubro é o número caudaloso de votos que há de consagrar a 
vitória dos candidatos da coligação.

O Sr. Fernando Nóbrega – Vamos esperar.
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O SR. SAMUEL DUARTE – Lançada oficialmente a candidatura 
Cristiano Machado, que ocorreu, Sr. Presidente? Seguiu-se, imediata-
mente, a demissão do Dr. Antônio Carneiro, delegado fiscal do Tesouro 
Nacional e, há três dias, a remoção de quatro coletores federais para lo-
calidades dos estados de Minas, Pernambuco e Bahia. Foram eles os Srs. 
Alexandre da Silva Brito, da cidade de Monteiro; Octávio Mesquita, de 
Alagoa Grande; José, da cidade de Batalhão; Dias de Azevedo, da cidade 
de Sousa. O primeiro desses funcionários tem treze filhos e todos eles 
possuem folhas de serviços exemplares da Fazenda Nacional. Nenhum 
cometeu qualquer falta que justificasse sequer a mínima pena de ordem 
disciplinar. Entretanto, como se trata de elementos que não obedecem à 
orientação pessoal do chefe da Casa Civil do Sr. Presidente da Repúbli-
ca, mereceram tal castigo da Senatoria pelo Partido Republicano e pelA 
União Democrática Nacional da Paraíba, pois o único caminho para con-
seguir maioria eleitoral é praticar a política que sempre ameaçou aos seus 
correligionários por intermédio de criaturas suas que não deixam de estar 
atentas às manifestações da vontade do Sr. Pereira Lyra. É dessa política 
de compressão, ameaças e violências que está sendo teatro o meu estado.

O Sr. Plínio Lemos – O coletor federal da cidade de Areia foi re-
movido pelo seguinte fato: há dias recebeu um ofício do delegado do 
Trabalho em João Pessoa com instruções no sentido de que na Coleto-
ria de Areia unicamente fosse habilitado como pessoa autorizada para 
receber os auxílios-família o advogado Carneiro da Cunha, apresen-
tado como pessoa de sua confiança. O coletor recusou-se a obedecer a 
tal destinação, dizendo que as procurações trazidas seriam respeitadas. 
Toda vez que um beneficiário viesse receber seu auxílio, seria atendido 
imediatamente, com o pagamento do mesmo. Declarou ainda que do 
representante do ministro do Trabalho não recebia ordens que, como 
aquela, contrariassem disposições legais.

O Sr. Janduhy Carneiro – Os outros três restantes foram removidos so-
mente porque não se submeteram à orientação política do Sr. Pereira Lyra, 
secretário da Presidência da República.

O SR. SAMUEL DUARTE – Perfeitamente. Sempre que S.Exa. o 
chefe da Casa Civil, se compromete a fazer um benefício de ordem po-
lítica ou pessoal, mediante transferência ou nomeação, costuma exigir 
previamente um telegrama ou uma cartinha de solidariedade.

O Sr. Fernando Nóbrega – V.Exa. está sendo profundamente injus-
to com o Sr. Ministro Pereira Lyra.
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O SR. SAMUEL DUARTE – Isso é fato conhecido e confessado 
por várias vítimas.

O Sr. Fernando Nóbrega – Quanto ao aparte do Sr. Deputado Plí-
nio Lemos, acredito que S.Exa. esteja equivocado. Não creio que o de-
legado do Trabalho tenha assim procedido, mas se assim procedeu será 
apurada sua responsabilidade.

O SR. SAMUEL DUARTE – O Sr. Evilácio Feitosa, que exercia 
com irrepreensível correção suas atribuições no estado da Paraíba...

O Sr. Fernando Nóbrega – Aliás, nessa parte dou meu testemunho 
a V.Exa.

O SR. SAMUEL DUARTE – Agradeço a V.Exa. fazer justiça a 
um dos melhores elementos do ministério do Trabalho. O Sr. Evilácio 
Feitosa, dizia, era funcionário exemplar.

O Sr. Fernando Nóbrega – Mas exerce cargo em comissão e apenas 
perdeu esta, voltando à função efetiva.

O SR. SAMUEL DUARTE – Esse será sempre o pretexto: cargo 
em comissão, conveniência do serviço. Sempre se invocam tais motivos 
para justificar esses e outros atos que não recomendam a moral política 
do governo.

O Sr. Fernando Nóbrega – Como nunca recomendaram o governo 
ao qual V.Exa. serviu e que foi useiro e vezeiro nesses atos.

O SR. SAMUEL DUARTE – V.Exa. vai provar isso da tribuna.

O Sr. Fernando Nóbrega – É fato público e notório em nosso estado.

O SR. SAMUEL DUARTE – Por que o delegado do Trabalho foi 
afastado da função que exercia?

O Sr. Pereira Lyra visitou a Paraíba em companhia do então titular 
da pasta do Trabalho, o saudoso ministro Morvan Dias de Figueiredo. 
Esperava, naturalmente, uma dessas manifestações ruidosas, que con-
siderava como tributo, como justa homenagem aos seus altos méritos 
de professor de direito e de ocupante de um dos cargos mais elevados 
na hierarquia administrativa. E não só isto: devido, também a suas 
pretensões políticas, como candidato a senador pelo meu estado. Mas, 
porque não houvesse grande entusiasmo por parte da população da 
capital e, sobretudo, da massa trabalhadora, não foi possível reunir ele-
mentos nas proporções esperadas. O fato desagradou profundamente 
ao Sr. Pereira Lyra. Há mais. O rigoroso cumprimento das leis sociais 
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afetava os interesses de uma poderosa companhia sediada em Rio Tin-
to para que aquele funcionário saísse das graças do poderoso secretário 
da Presidência.

O Sr. Fernando Nóbrega – Lamento que V.Exa. esteja sendo tão 
aceso nas acusações ao secretário da Presidência da República, deixan-
do escapar essas mesmas acusações ao Sr. Presidente da República.

O SR. SAMUEL DUARTE – Não conclui meu discurso. O Sr. 
Pereira Lyra recebe o apoio do chefe do governo. Não ocultei nunca 
minha desaprovação à política do Sr. Presidente da República em re-
lação ao estado da Paraíba, política essa que no momento recebe meu 
formal protesto.

O Sr. Fernando Nóbrega – V.Exa. está sendo profundamente injus-
to com o Sr. Ministro Pereira Lyra.

O SR. SAMUEL DUARTE – Quando me coloco em linha de 
oposição, faço-o sincera e desassombradamente.

O Sr. Fernando Nóbrega – Faço essa justiça a V.Exa., que, como 
adversário, costuma agir pela frente, embora seja homem apaixonado...

O SR. SAMUEL DUARTE – Apaixonado pelas boas causas que 
merecem minha adesão e solidariedade.

O Sr. Fernando Nóbrega – ... como foi apaixonado quando defen-
deu o ministro Pereira Lyra dos lamentáveis fatos do Largo da Carioca, 
desta mesma tribuna.

O SR. SAMUEL DUARTE – V.Exa. pode dizer que eu sou apai-
xonado, mas não sou precipitado ou leviano. Estive com o Sr. Ruy 
Carneiro e a minha bancada em presença do Sr. Presidente da Repú-
blica, mostrando os erros dessa orientação e pleiteando de S.Exa. um 
tratamento de justiça, de consideração e de apreço para os paraibanos 
que se aliavam ao senador José Américo, não visando fazer oposição 
mesquinha nem assumir atitude de deslealdade para com a situação 
federal, mas porque melhorando e recebendo apoio da corrente que se 
separava do Sr. Argemiro, nós o fazíamos em correspondência a um 
movimento espontâneo que se processava em vários municípios do 
estado onde os nossos correligionários se uniram aos partidários do 
Sr. José Américo.

V.Exa. portanto, político do estado há muitos anos, sabe que nós, repre-
sentantes do povo que militamos nos quadros superiores dos partidos, não 
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podemos fugir à imposição de consciência dos correligionários que inte-
gram os quadros inferiores.

Sr. Presidente, por que apoiamos a candidatura do Sr. José Américo? 
Não há ninguém nesta Câmara ou fora dela que recuse ao ilustre sena-
dor as qualidades que o distinguem para a investidura de governador, 
porque já o recomendam aos postos mais altos da República.

Seria porém de esperar que o chefe da nação, proclamado presi-
dente de todos os brasileiros, em face dessa divergência na família 
política de nosso estado, tivesse para o caso uma conduta de equi-
líbrio capaz de harmonizar os elementos em divergência, porque, 
assim, estaria coerente com os propósitos que teriam inspirado o 
acordo interpartidário.

Agora estamos vendo que o acordo representou apenas um flatus vocis. 
O acordo interpartidário acabou desmoronando pelo que ocorreu na 
Paraíba como em várias seções do PSD de outros estados. Nessas seções 
surgiam sempre elementos de perturbação quando se tratava de resolver 
casos ligados à administração federal.

A política da sucessão processou-se, como se vê, através de núme-
ros de verdadeiro sensacionalismo, sem que os partidos do centro con-
seguissem encontrar uma fórmula que os unisse para a solução desse 
magno problema. Porque, quando se estava em véspera de se chegar 
a um resultado conciliatório, aparecia como que por encanto um fato 
negativo, um imponderável, que acabava por lançar o desânimo e esta-
belecer dúvidas e vacilações, até que a UDN e o PSD saíram a campo, 
cada um com seu candidato. Sentimos, agora, dentro dos partidos, um 
ambiente de dúvidas e de temores, em face da outra candidatura que 
vem dos Pampas, em nome das chamadas forças populares, vindicar 
também seus direitos às eleições de 3 de outubro. E essa perplexidade e 
essa dúvida poderiam estar resolvidas se presidisse à política do acordo 
interpartidário um alto espírito de sinceridade e coerência.

O certo, Sr. Presidente, é que os erros cometidos, o crédito ilimitado 
que o Sr. Presidente da República abriu ao seu auxiliar, o chefe da Casa 
Civil, estão produzindo seus frutos. Nós, da Paraíba, os colhemos bem 
amargos, através de violências e coações sobre nossos correligionários.

Enfim, Sr. Presidente, estou aqui em nome da seção do PSD da Pa-
raíba, para formular um protesto veemente contra essas perseguições e 
esses abusos, que prejudicam menos os interesses partidários de nossa 
organização do que o próprio nome do governo, que permite a um seu 
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auxiliar graduado controlar os ministérios e fazer sentir o peso de sua 
autoridade sobre os ministros.

O Sr. Hermes Lima – Tudo que V.Exa. está dizendo poderia, fi-
nalmente, ser referido como um dos aspectos da política no sistema 
presidencial e, particularmente, no sistema presidencial brasileiro. A 
desarticulação dos partidos, a incapacidade de os partidos terem uma 
vida autônoma, a irresponsabilidade política – tudo isso, verá V.Exa., 
examinando com seu esclarecido espírito, decorre de um mal funda-
mental: o da forma de governo.

O SR. SAMUEL DUARTE – Estou de pleno acordo com a opinião 
do meu talentoso colega professor Hermes Lima. Foi considerando essa 
circunstancia que aderi à emenda do Sr. Raul Pila, pretendendo, em oca-
sião oportuna, expor os argumentos que me levaram a essa convicção.

Os partidos, neste regime, realmente não podem funcionar com 
independência de ação, com autonomia de deliberação que seria justo 
esperar deles, para melhor rendimento do regime democrático, a não 
ser que o presidente da República fosse modelo ideal de clarividência, 
de desambição, dotado de qualidades e predicados excepcionais, tão ex-
cepcionais que é difícil vê-los reunidos num homem público, na atua-
lidade da política brasileira.

Seria desejar o impossível. E o presidencialismo, com a expansão 
crescente das atividades do Estado na órbita econômica, em todos os se-
tores da vida civil, vai-se tornando uma forma perigosa para os destinos 
da democracia, porque o presidente da República enfeixa em suas mãos 
o Tesouro, a Força Armada, os serviços, as obras e os empregados, toda 
a organização burocrática, todo o conjunto de autarquias que f lorescem 
em torno da organização centralizada da administração pública. Com a 
legislação de controle econômico, com os aparelhos de regulamentação, 
de tabelamento dos preços, tendo à sua disposição essa poderosíssima 
máquina de crédito que é o Banco do Brasil, dispondo ainda de outras 
organizações que querem negar seu caráter de autarquias para fugir à 
prestação de contas nas instâncias competentes – porque o Sesi arreca-
dando dinheiro em virtude de decreto do Poder Executivo e dispondo 
de ação executiva para cobrar taxas e contribuições não se lhe pode ne-
gar o caráter de autarquia...

O Sr. Hermes Lima – Muito bem.

O SR. SAMUEL DUARTE – ... com todo esse vasto mundo na 
dependência direta de um homem só, de uma só autoridade, que é a 
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suprema providência na República presidencialista, o chefe do Executi-
vo, não se pode esperar a realização de um regime em harmonia com a 
Constituição que o informa.

Faço ao general Eurico Dutra a justiça de reconhecer que ele não re-
cebeu em sua formação profissional as inspirações da política. É natural 
que S.Exa. esteja inclinado a errar, no manejo das funções de tamanha 
responsabilidade. Mas o que não se compreende é que S.Exa. confie em 
alta medida, tanto a maior repercussão pública à disposição de determi-
nadas figuras que só têm um lema diante de si – a sua ambição pessoal.

O Sr. Janduhy Carneiro – Creio que essa não é somente uma ques-
tão de regime: é também de homens. V.Exa. viu ontem o testemunho 
que foi dado, colhido no Catete. O Sr. Ministro da Fazenda, quando 
se despedia do Sr. Pereira Lyra, lhe teria dito: “Professor, mais algum 
ato de sua presidência lá para a Paraíba?” Isso depois de haver removido 
quatro coletores federais. Vê V.Exa. que é questão também de homem 
e não só do regime.

O SR. SAMUEL DUARTE – Uma e outra coisa. Porque, como 
V.Exa. verifica através desse episódio, que deixa de ser humorístico para 
ser deplorável, é um ministro de Estado que se põe à disposição da chefia 
da Casa Civil para fazer o que este deseja, perturbando a vida administra-
tiva em nosso Estado!

O Sr. Fernando Nóbrega – Os atos de remoções foram publicados 
há quase oito dias, entretanto o deputado Janduhy Carneiro cita como 
verificados ontem e invoca detalhes que nunca teriam ocorrido. Faça-
mos justiça à compostura do Sr. Ministro da Fazenda.

O Sr. Janduhy Carneiro – Mas só foi dado à publicidade ontem.

O SR. SAMUEL DUARTE – Li no Correio da Manhã essa passa-
gem, que, naturalmente, corre por conta do testemunho que revelou 
o fato. O que está patente é que o ministro da Fazenda, recebendo as 
instruções do chefe da Casa Civil não discute: manda lavrar os atos e os 
leva à assinatura do Sr. Presidente da República. Enquanto prossegue a 
campanha política em meu estado, chegam também notícias alarmantes 
sobre a maneira como se estão comportando elementos oficiais e oficio-
sos na Paraíba.
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O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, é com o mais legíti-
mo sentimento de revolta, de indignação e de protesto que ocupo hoje a 
tribuna para denunciar um ato de selvageria, um brutal atentado ocor-
rido na cidade de Campina Grande, na noite de ontem, após o comí-
cio ali realizado, pelo Sr. José Pereira Lyra, secretário do presidente da 
República.

Realizado o comício, correligionários nossos procuravam levar a 
efeito uma passeata, em atitude pacífica, quando a polícia aparecceu e 
utilizou suas armas contra o povo. Dessa selvageria, resultou a morte de 
três amigos nossos, saindo feridos onze, entre os quais o meu parente e 
amigo Sr. Jovino Sobreira, membro do Diretório do PSD daquela cida-
de e comerciante que ali goza da melhor reputação.

O Sr. Lino Machado – Veja V.Exa. a gravidade desse atentado. Tem-
se a impressão de que está sendo dirigido pelo alto funcionário, ou coisa 
que o valha, do gabinete do Sr. Eurico Gaspar Dutra.

O Sr. Plínio Lemos – Pelo jeito é a reprodução do que se verif i-
cou no Largo da Carioca: a chacina de uma população indefesa.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, quando os líderes 
da coligação paraibana realizaram, o mês passado, uma excursão por 
todo o estado, os Srs. José Américo e Ruy Carneiro, candidatos a go-
vernador do estado e a senador, percorrendo os principais municípios, 
dirigiram a campanha em moldes rigorosamente democráticos. Assim, 
a conduta de nossos amigos, sob a liderança daquelas eminentes figuras, 
não importou em provocação de natureza alguma. Apenas, na véspera 
da chegada do Sr. José Américo à cidade de Areia, houve um conf lito 
provocado por nossos antagonistas.

Agora, porém, uma alta autoridade da República, que utiliza na sua 
propaganda os meios oficiais...

O Sr. Lino Machado – E os processos do Largo da Carioca.

O SR. SAMUEL DUARTE – ... e empresas de publicidade inti-
mamente ligadas ao oficialismo, chega à cidade de Campina Grande e, 
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já pelo apoio que recebe essa autoridade, já pelas ameaças anteriormente 
anunciadas por seus áulicos e amigos, não podia ser outro o ambiente 
capaz de favorecer atentados como o que estou denunciando.

Mais uma vez faço um apelo ao Sr. Presidente da República...

O Sr. Lino Machado – Responsável por todas essas carnificinas, o 
único talvez.

O SR. SAMUEL DUARTE – ... no sentido de que faça descer so-
bre o espírito de seu secretário um conselho e uma advertência, a fim 
de coibir nos seus aliados da Paraíba a pratica de excessos dessa natureza, 
que depõem contra nossos foros de civilização.

Nossa campanha no estado é inspirada em sentimentos muito al-
tos, de respeito aos adversários. Em troca disso, que acontece, Sr. Pre-
sidente? Os fatos de Campina Grande são a primeira demonstração dos 
métodos que agradam ao Sr. Chefe da Casa Civil na propaganda de sua 
candidatura ao Senado Federal.

Não me venham dizer que S.Exa. nada tem com as ocorrências. 
Bastaria a consideração do cargo que ocupa o Sr. Pereira Lyra: bastaria 
que os seus aliados sentissem da parte do Sr. Pereira Lyra e do oficia-
lismo que o apoia uma atitude de isenção, de serenidade, de respeito às 
garantias do regime, para que a polícia se detivesse. Fosse outra a sua 
conduta e não seriam atingidos nos seus métodos e nas suas liberdades 
cidadãos pacíficos, que apenas cometem o delito de opinar num regime 
de livre opinião.

O Sr. Lino Machado – Prática que vem desde o início deste governo – é, 
bom não esquecer. Foi isso mesmo que se viu no Largo da Carioca, quando 
o Sr. Pereira Lyra estava na chefia de polícia. O inquérito ainda está sendo 
esperado. Foi, então, assegurado a esta Casa, pelo mesmo líder que aí está, 
que teríamos conhecimento dos responsáveis por aquela carnificina. Até 
hoje, entretanto – quase cinco anos decorridos –, nada chegou a ocorrer.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, telegrama de um dos 
membros mais destacados do diretório do PSD municipal de Campina 
Grande dá notícias sumárias dos acontecimentos. Até agora, não rece-
bemos maiores detalhes, porque o telégrafo se tem mantido silencioso 
a respeito do assunto, o que não deixa de causar estranheza, dado o 
espaço de tempo decorrido desde a hora das ocorrências. Não constitui, 
entretanto, surpresa para nós, que participamos da política paraibana, o 
que está acontecendo.
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A superioridade eleitoral é de nossa causa, da causa da coligação. 
Grande é a impopularidade de que desfruta o auxiliar do Sr. Presidente 
da República – o que é lamentável porque se trata de um conterrâneo 
que ocupou duas altas posições neste governo e teve oportunidade de 
grangear no estado um ambiente de simpatias, de solidariedade e de 
apoio. À última hora S.Exa. até se retirou das fileiras do nosso partido, 
porque fomentando uma dissidência, somente conseguiu a adesão de 
um chefe de diretório municipal. De 41 diretórios municipais só um 
acompanhou na sua aventura o Sr. Pereira Lyra.

E, lançando-se nos braços do Sr. Argemiro de Figueiredo, que 
perdeu as eleições municipais no seu principal reduto, o município 
de Campina Grande, o mais importante do interior do país, não lhe 
resta agora senão o caminho da compressão e da violência para tentar 
arrebatar-nos uma vitória que nos está assegurada pela solidariedade 
da maioria do povo paraibano.

Registrando esses tristes acontecimentos, Sr. Presidente, encareço 
mais uma vez a atenção das altas autoridades da República para o pano-
rama, que se está desenrolando na Paraíba, para as cenas de selvageria e 
brutalidade, que a polícia do estado está praticando contra nossos corre-
ligionários. Dirijo, ao mesmo tempo, um apelo ao atual governador do 
estado, Sr. José Targino, de quem espero providências enérgicas, a fim 
de que sejam apuradas as responsabilidades dos crimes e rigorosamente 
punidos os culpados.
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Na campanha de 1950 – o conflito  
de campina
Publicado no DCN de 18/7/1950, p. 5514.

O SENHOR SAMUEL DUARTE (para uma comunicação) – Sr. 
Presidente, ainda repercutem no espírito público os tristes acontecimen-
tos de que tem sido teatro a Paraíba, em face das violências criminosas 
praticadas contra a população inerme de Campina Grande e de outros 
atentados à liberdade dos cidadãos e aos direitos individuais.

O Sr. Ernani Satyro – Permita V.Exa. um aparte. Os fatos da Pa-
raíba serão suficientemente esclarecidos e a opinião pública brasileira 
verá então, esclarecida, ter sido o que se passa naquele estado provocado 
pela Coligação Democrática Paraibana, a que pertence V.Exa., coliga-
ção que temendo, como teme, o destino das urnas prepara toda sorte de 
perturbações para justificar a derrota que o povo livre e consciente da 
Paraíba lhe deverá inf ligir. Terei oportunidade de esclarecer suficiente-
mente os fatos paraibanos, para que a nação brasileira veja com justiça e 
serenidade com quem está a razão.

O SR. SAMUEL DUARTE – É irrisória a afirmativa do Sr. 
Deputado Ernani Satyro de ter havido provocação por parte dos ele-
mentos da coligação...

O Sr. Ernani Satyro – Os fatos de Campina Grande, por exemplo, 
ocorridos no dia em que nós da Aliança Republicana realizávamos a nossa 
festa – por sinal a maior que já houve naquela cidade –, mostram, de modo 
suficiente, que não poderíamos ter interesse em promover perturbação de 
ordem, precisamente na data em que efetuávamos uma grande concentra-
ção cívica. Tal perturbação foi originada por uma passeata acintosa, realiza-
da pela coligação, sem ordem da polícia, sem licença para comícios.

O SR. SAMUEL DUARTE – Peço ao nobre deputado Ernani Sa-
tyro me permita continuar as considerações que vinha fazendo.

O Sr. Ernani Satyro – Pedi permissão para apartear V.Exa.

O SR. SAMUEL DUARTE – Consentirei nos apartes de V.Exa., 
mas depois de concluir o meu pensamento.

Causa irrisão – repito – a afirmativa do nobre deputado Ernani 
Satyro, quando em todo noticiário, as informações das fontes mais  
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insuspeitas sobre os acontecimentos em Campina Grande, estabelecem 
a realidade do que se passou.

O Sr. Ernani Satyro – Tratei o depoimento da imprensa pernambu-
cana, que é insuspeita no caso. Por aí, se verá que os acontecimentos não 
ocorreram como V.Exa. está divulgando.

O SR. SAMUEL DUARTE – A divulgação não é minha, é das 
fontes mais insuspeitas. Quando a comissão judiciária – dizem – o go-
vernador requereu se reunir...

O Sr. Ernani Satyro – Dizem, não. O governador requereu e o tribunal 
negou, porque não julgou necessária essa comissão.

O SR. SAMUEL DUARTE – Peço ao nobre colega que, dentro das 
normas de cortesia e de serenidade, que devem presidir aos nossos deba-
tes, dê um pouco de tempo para desenvolver o meu pensamento. Depois 
V.Exa. ocupará a tribuna para contestar, se puder. Permitirei os apartes, 
contanto que V.Exa. não interrompa o prosseguimento de minha oração.

Como eu ia dizendo, se a comissão judiciária se instalar, terá natu-
ralmente de ouvir as testemunhas que presenciaram não o conf lito mas 
o ataque inopinado da polícia à passeata que se estava realizado.

O Sr. Plínio Lemos – V.Exa. diz bem: houve um ataque precipitado 
da polícia.

O SR. SAMUEL DUARTE – Tanto houve conf lito que não se ve-
rificaram mortes nem ferimentos entre os partidários da corrente que o 
nobre deputado Ernani Satyro representa.

É depoimento do advogado Aloísio Campos, presidente da seção do 
Partido Socialista Brasileiro, elemento equidistante das facções em luta, 
primo do Sr. Argemiro de Figueiredo, que, numa carta ao governador, 
descreve os fatos e afirma que viu a polícia atirar sobre a população.

O Sr. Plínio Lemos – É o depoimento que o Sr. Acácio Figueiredo, 
irmão do Sr. Argemiro de Figueiredo, secundou.

O Sr. Ernani Satyro – Irmão, porém separado do Sr. Argemiro de 
Figueiredo. Quanto ao Dr. Afonso Campos, é um aliado de V.Exa.

O SR. SAMUEL DUARTE – Contesto V.Exa. formalmente. Não 
houve entendimento político algum entre minha organização e o Par-
tido Socialista Brasileiro, até esta data.

O Sr. Ernani Satyro – Mas sabe-se que ele será aliado de V.Exas., 
como candidato a deputado.
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O SR. SAMUEL DUARTE – Evoco, ainda, o apelo dirigido ao 
Sr. Ministro da Guerra por D. Anselmo Pietrulla, bispo de Campina 
Grande, para que essa alta autoridade militar faça destacar ali elementos 
do Exército a fim de assegurar a ordem naquela cidade.

O Sr. Ernani Satyro – Tenha V.Exa. a bondade de ler o documento, 
a fim de ver se ele afirma tratar-se de um ataque policial ou se foi um 
choque entre grupos exaltados de ambos os lados.

O SR. SAMUEL DUARTE – Se a alta autoridade eclesiástica fez 
um apelo à Força Federal para que destaque em Campina Grande, é 
porque não existe confiança na polícia local e mais grave, nesta altura, é 
que o delegado de polícia, um oficial da Força Pública, ainda continue 
no seu posto, quando o primeiro dever do governo, pelo menos em sa-
tisfação à opinião pública estarrecida, seria afastar a autoridade suspeita, 
substituindo-a por elemento capaz de inspirar confiança ao povo.

Sr. Presidente, ainda ressoam em nossos ouvidos os ecos dos tristes 
acontecimentos e chegam mensagens a respeito de violências noutros 
pontos do estado. O telegrama, que passo a ler, recebido pelo Sr. Ruy 
Carneiro, presidente da Comissão Executiva do PSD paraibano, é con-
firmado pelo deputado Tertuliano Brito e reza o seguinte:

 “Acabo de receber notícias Serra Branca... (Serra Branca é um dis-
trito do município de São João do Cariri)

... de violências praticadas pela polícia contra nossos correligioná-
rios. Cidade cheia de capangas armados. Reina clima de terror. Acabo 
dirigir novo apelo governador, pedindo providências. Saudações Ter-
tuliano Brito”.

O outro despacho dá notícia da passagem pelo município de Pombal do 
que o signatário chama de “A caravana da morte”.

O Sr. Ernani Satyro – “Caravana da morte” foi a que esteve  
em Areia.

O SR. SAMUEL DUARTE – Quem diz é o signatário:

Ruy Carneiro – R. Ouvidor 90.

Comunico eminente conterrâneo Caravana da Morte pernoi-
tou anteontem fazenda Osório Cabeludo, passando dia seguinte 
Pombal. Testemunham-se ali dentro automóvel, armas automáti-
cas, bem como bolsa aberta, exibindo pacotes numerário.
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O Sr. Ernani Satyro – Isto é até irrisório, V.Exa. em vez de apontar um 
fato concreto, vem dizer que a caravana conduzia armas e pacotes. Carava-
na da morte foi a que passou em Patos, armada até de metralhadoras.

O Sr. Presidente – Atenção! Peço ao nobre deputado permita ao ora-
dor concluir suas considerações.

O Sr. Ernani Satyro – A coligação está perturbando a ordem na Pa-
raíba: não confia nos destinos das urnas e procura dar a impressão de 
um clima de insegurança no estado. A verdade deve ser anunciada a 
toda a nação brasileira.

O SR. SAMUEL DUARTE – Consenti no aparte ao telegrama.

O Sr. Presidente – Advirto ao nobre aparteador que a presidência 
tem muito prazer em lhe conceder a palavra, logo após o discurso do  
Sr. Deputado Samuel Duarte...

O Sr. Ernani Satyro – Muito obrigado a V.Exa.

O Sr. Presidente – ... por se tratar de questão de palpitante interesse 
para a política nordestina.

O SR. SAMUEL DUARTE – Consenti no aparte ao telegrama que 
estou lendo.

Continuarei, Sr. Presidente:

Corre sangue, corre dinheiro.

Componentes caravanas ostentavam acintosamente armas 
cinturas. Salve nossa estremecida Paraíba desta onda de cangacei-
ros e o nosso país das garras sangrentas deste bando selvagem – José 
Fernandes Vieira.

Sr. Presidente, já tive oportunidade, desta tribuna, de fazer um 
apelo ao governador do estado, traduzindo, nesse apelo, os sentimen-
tos da população paraibana que aguarda providências enérgicas contra 
essa onda de violências criminosas. Ao mesmo tempo dirigi, em nome 
da minha bancada, apelo ao Sr. Presidente da República para que con-
tenha o seu secretário nesta campanha, para que ele não estimule a 
prática de atentados à Constituição que nos rege: que tenha um pouco 
de consideração para com a sorte dos paraibanos ou os que limitam no 
campo oposto ao de S.Exa., pois bastou a presença do chefe da Casa 
Civil na Paraíba para que recrudecesse o ambiente de terror que está 
martirizando a minha terra.
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Estamos reunindo o dossiê de tudo que se relaciona com esses acon-
tecimentos. Se as autoridades administrativas nos falharem com as ga-
rantias elementares que devem ser dispensadas aos nossos correligioná-
rios, bateremos às portas do Poder Judiciário, como último apelo, para 
que faça reinar o império da Constituição no estado da Paraíba.
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convocação extraordinária, extensão  
de mandatos e imunidades
Publicado no DCD de 19/12/1950, p. 9889.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, como é natural não 
esperava ser convidado à tribuna nesta oportunidade, entretanto, va-
lendo-me da chamada que V.Exa. acaba de fazer, desejo tecer algumas 
considerações a propósito da convocação do Congresso Nacional para 
funcionar do dia 16 de dezembro até o dia 9 de março de 1951.

Estamos numa hora em que devemos firmar atitudes e fixar pontos 
de vista, quer no campo doutrinário, quer no campo político.

Apesar do aparente alheamento que a Câmara vem assumindo em 
face dessa questão – poucos foram os representantes que tiveram de ver-
sá-la da tribuna – ela se reveste de grande importância, dadas as cir-
cunstâncias excepcionais que cercam o ato de convocação firmado pela 
maioria dos membros desta Casa. Há que considerar ainda a intercor-
rência de fator da maior relevância, qual seja controvérsia sobre o texto 
da Constituição, determinando categoricamente que o mandato dos 
deputados e senadores eleitos em 1947 coincide com o do atual presi-
dente da República.

A convocação do Congresso Nacional por 1/3 de uma das Casas não 
suscitaria, está claro, qualquer controvérsia se não estivéssemos em fase de 
transição, prevista no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Por ocasião de outra convocação extraordinária do Congresso, le-
vantou-se dúvida quanto à validade da convocação em si, isto é, se fir-
mado requerimento por 1/3 dos membros da Câmara, operava auto-
maticamente ou se estaria sujeito à deliberação do Plenário. A Mesa da 
Câmara [...] firmou um precedente, observado daí por diante no sentido 
de que a faculdade outorgada no art. 39, parágrafo único, da Constituição  
independia da aprovação do Plenário, por entender-se que aquele texto 
representava uma das garantias da minoria parlamentar. Estivesse a maté-
ria sujeita à deliberação do Plenário, podia acontecer que essa prerrogativa 
fosse frustrada, desde que o Plenário se manifestasse contra a convocação.

O Sr. Crepony Franco – Anteriormente ao fato citado por V.Exa. 
quando estava na Presidência e considerou o Congresso automaticamente 
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convocado, houve uma convocação extraordinária. Era então presidente da 
Câmara o deputado Honório Monteiro que, a pedido do líder da maioria, 
quis mandar o requerimento à Comissão de Justiça. Travou-se discussão 
acalorada neste plenário, e a Casa, pela sua maioria, resolveu que não se 
devia mandar o requerimento à Comissão de Justiça, porquanto a convo-
cação era automática. Uma vez firmado por 1/3 dos deputados, nada mais 
tinha a fazer a Mesa senão comunicar o fato ao presidente do Congresso, a 
fim de que S.Exa. providenciasse a instalação da sessão extraordinária. É, 
portanto, resolução tomada pela Câmara, pelo Plenário e não apenas pela 
Mesa. Essa, a interpretação autêntica, vamos dizer, do texto constitucional.

O SR. SAMUEL DUARTE – A matéria, portanto, era pacífica, em 
se tratando de período normal das sessões legislativas do Congresso, ou 
seja, entre o final de uma sessão e o começo de outra. Ocorre, entretanto, 
que estamos no fim de uma legislatura e, apresentando o instrumento 
convocatório para que o Congresso funcione até 9 de março de 1951, 
levantou-se dúvida, esposada por alguns signatários do próprio requeri-
mento quanto à extensão dos poderes desta Assembleia, isto é, a extensão 
do mandato dos atuais deputados, além do dia fixado pelo Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias.

Sr. Presidente, de acordo com o pensamento de vários membros desta 
Casa e considerando o que dispõe o art. 2o e seus parágrafos daquele tex-
to, entendemos que depois de 31 de janeiro não é possível terem assento 
neste recinto os que não foram sufragados vitoriosamente pelas urnas de 
3 de outubro.

Rendo minhas homenagens à cultura e à inteligência do nobre rela-
tor da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Afon-
so Arinos, que acaba de conquistar, com grande brilho, uma cátedra na 
Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, na disciplina 
que tem estreita relação com esta matéria, que é a cadeira de direito 
público. Rendo essa homenagem com tanto maior sinceridade quanto 
reconheço que S.Exa. para chegar à conclusão a que chegou no sentido 
de que o Congresso convocado é o atual, ou seja, para chegar à con-
clusão de que os mandatos dos atuais deputados e senadores, eleitos em 
1947, se prolongam até 15 de março vindouro, foi preciso que S.Exa. 
não reconhecesse no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
a validade que lhe é inerente. S.Exa. entende que esse ato não tem 
o valor, não tem a virtude, não tem a categoria de uma lei constitu-
cional – achando que é lei ordinária, subordinada ao texto permanente 
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da Constituição, sustenta que, não sendo possível a vacância do Poder 
Legislativo e não sendo possível antecipar a inauguração da nova legis-
latura, se deve negar eficácia ao artigo que estou comentando.

Ora, partindo dessa premissa, seria natural e até certo ponto co-
erente a conclusão esposada por S.Exa.; mas outros, entre os quais o 
deputado Gustavo Capanema, que colaborou na formação do texto 
controvertido, opina que esse texto participa da mesma natureza da 
Constituição. Não tenho dúvidas em acompanhar essa corrente, por-
que a circunstância de ter sido o ato expedido, separadamente, não lhe 
tira absolutamente o valor que lhe é atribuído. A expedição em apenso 
correspondeu a uma técnica que vem da Constituição austríaca. Foi, se 
não me engano, o Professor Hans Kelsen quem se valeu, pela primeira 
vez, desse método de estabelecer, em instrumento à parte, aquelas dis-
posições destinadas a regular matérias de direito intertemporal e outras 
que não coibissem no texto permanente da Constituição.

O Ato das Disposições Transitórias – está dito no seu preâmbulo – é 
um conjunto de normas constitucionais. Foi expedido pela mesma As-
sembleia convocada para elaborar a Constituição e na mesma data em 
que foi promulgada a Constituição Federal! O argumento de que não 
se pode chocar com disposições permanentes da Constituição, a meu 
ver, não tem a substância que se lhe quer reconhecer, porque exata-
mente está destinado a regular assuntos de caráter excepcional. Aí está 
sua própria razão de ser. Havia, naturalmente, questões que deviam 
ser resolvidas na transição de um regime para outro. Todas as Cons-
tituições contêm, no final, regras destinadas à solução exatamente das 
matérias em trânsito. E não seria essa circunstância em si mesma que 
lhe tirasse o caráter de lei constitucional para assumir, então, o papel de 
simples lei ordinária. Tanto mais quanto, promulgada que foi a Cons-
tituição, o próprio ato estabeleceu que, uma vez encerrada essa tarefa, 
a Câmara e o Senado se separassem para funcionar como Congresso 
ordinário. Foi o que ocorreu imediatamente e o Congresso passou a 
colaborar com outros poderes na expedição das tarefas de competência 
que a Constituição lhe atribui. Se essas normas, se essas regras tivessem 
de regular matérias da competência do Congresso ordinário, seria o 
caso de se ter deferido todo o plano desse trabalho para a Ordem do 
Dia das duas Casas do Congresso, que, no dia imediato ao da pro-
mulgação da Constituição, encetariam suas tarefas na sessão legislativa 
inaugurada na primeira legislatura.
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Sr. Presidente, na Comissão de Justiça, ventilada a questão da con-
vocatória, um ponto de vista desde logo ficou assente e em torno dele 
aquele órgão técnico se manifestou, por unanimidade de votos. O Con-
gresso está efetivamente convocado para funcionar de 16 de dezembro a 
9 de março, porque no espírito de todos prevaleceu a convicção de que 
o Congresso é realidade permanente na estrutura do regime represen-
tativo. É órgão que corresponde a um poder efetivo – ficando banida a 
ideia da vacância do Poder Legislativo. Verifica-se que a Constituição 
de 46 cometeu um lapso, não prevendo, como não previu, a ocorrên-
cia da dificuldade aqui lembrada, há cerca de um ano, pelo deputado 
Ruy Almeida, quando formulou perante a Mesa a questão de ordem 
cuja matéria está conexa com o ato da convocação do Congresso. De-
clarando as Disposições Constitucionais Transitórias que os mandatos 
dos atuais deputados e senadores eleitos em 1947 coincidem com o do 
atual presidente da República, ou seja, terminando no dia 31 de janeiro 
de 1951 esses mandatos, e dispondo a Constituição, no seu texto per-
manente, que o Congresso se reúne ordinariamente a 15 de março e 
funcionaria até 15 de dezembro, surgiu aparentemente, então, a dúvida 
sobre o que ocorreria nesse período de 31 de janeiro a 15 de março. 
Seria possível aceitar-se a inexistência do Congresso, a elipse de um dos 
poderes constitucionais?

Mas anuir a hipótese seria admitir a mutilação do próprio regime, 
pela ausência de um dos poderes soberanos.

Desde logo, foi essa ideia afastada por absurda e, então, as opiniões 
se dividiram quanto à hipótese da terminação dos mandatos, entenden-
do uns que, não sendo possível antecipar a inauguração da legislatura 
aquém da data determinada na Constituição, a única saída seria a pror-
rogação dos mandatos atuais além de 31 de janeiro de 1951.

Nenhum texto da Constituição, entretanto, declara que a legislatura 
se inaugura com o começo aos mandatos, a 15 de março de cada ano. 
O que ela diz é que o Congresso se reúne nessa data. Mas aí se refere às 
sessões ordinárias.

A questão teórica do nascimento ou da extinção dos mandatos legisla-
tivos tem sido versada pelos tratadistas, com diversas condições. No direito 
positivo constitucional de alguns países há referência expressa ao começo e 
ao fim de cada legislatura.

Entende-se, em doutrina – e essa é a opinião de Carlos Maximiliano 
comentando a Constituição de 1891 –, que, em tese, os mandatos nascem 
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com as eleições e morrem com as eleições. Inquire o ilustre constitucio-
nalista: “Quem confere os mandatos? É o povo. De que maneira? Votan-
do”. Por conseguinte, é no dia das eleições que, rigorosamente, nascem 
e terminam os mandatos. Em face, porém, dos preceitos constitucio-
nais, não podemos adaptar essa afirmação à circunstância do exercício 
dos mandatos, porque se os mandatos são conferidos pelas eleições, se os 
mandatos nascem com as eleições, confirmam-se pela expedição dos di-
plomas, depois que a Justiça Eleitoral verifica a legitimidade do pleito. Fi-
cam, então, os candidatos de posse dos diplomas e em condições de entrar 
em exercício, na oportunidade constitucional em que forem convocados.

Em face dessas considerações temos de chegar à seguinte conclusão:

Estamos diante de uma Câmara cujos poderes, por determinação 
expressa de um ato constitucional, expiram no dia 31 de janeiro de 
1951. Por outro lado, não é possível admitir a vacância do Poder Legis-
lativo. Temos, então, de aceitar que o Congresso pode ser convocado 
para funcionar até 15 de março futuro, tomando parte nos trabalhos, a 
partir de 1 de fevereiro, os membros do novo Congresso.

Esta a solução. Pergunto: ofende expressamente algum texto perma-
nente da Lei Fundamental? Não.

Quando a Constituição, prevendo as reuniões do Congresso, decla-
ra que se realizarão na capital da República a 15 de março de cada ano 
e se estenderão até 15 de dezembro, evidentemente regula as sessões 
ordinárias das duas Casas. É claro, também, que, sendo permitido ao 
Congresso reunir-se extraordinariamente, só estará em condições de 
fazê-lo no período chamado das férias parlamentares.

Ora, temos aí um fato positivo: o Congresso foi convocado extra-
ordinariamente para funcionar até o dia 9 de março de 1951. Não dou 
muita importância ao rigorismo de certas afirmações, em caráter dog-
mático, de que o que está convocado é o Congresso atual. O Congres-
so, como afirmei, existe permanentemente, enquanto estivermos sob o 
regime representativo, enquanto funcionarem nossas instituições de-
mocráticas. Ele pode renovar-se, renovando-se a Câmara de quatro em 
quatro anos, como o organismo se renova através de suas células, porque 
o Congresso é um corpo vivo dentro da realidade constitucional. Sus-
tento, pois, que funcionarão os atuais representantes até 31 de janeiro e, 
a partir dessa data, deverão participar dos trabalhos aqueles que forem 
diplomados para a nova legislatura. Afinal, entre admitir a prorrogação 
de mandatos extintos a 31 de janeiro e preferir a fórmula de antecipar o 
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funcionamento da nova legislatura, julgo mais coerente com o espírito 
da Constituição a fórmula sugerida.

Era de recear, Sr. Presidente, no desenvolvimento dessa questão que 
entre o Plenário da Câmara e o do Senado Federal, também interes-
sado, surgisse um atrito prejudicial ao prestígio do Poder Legislativo. 
Por esse motivo, a comissão resolveu sobrestar no exame da questão dos 
mandatos, mas admitiu a convocação como pacífica.

Agiu assim a comissão por se tratar de assunto de certa complexida-
de, tais os argumentos aduzidos nos pareceres Afonso Arinos e Gustavo 
Capanema. E suscitou-se, mesmo, dúvida quanto à pertinência da deli-
beração do Plenário com relação à matéria. Porque se o ato da convoca-
ção constituía expediente automático e não dependente de decisão des-
ta Casa, como não depende de decisão do Plenário do Senado Federal, 
o mesmo não se afirma quanto à prorrogação dos mandatos. Ora, uma 
questão implica a outra, porque o ato da convocação pretende que os 
atuais deputados funcionem até 9 de março, mas o presidente desta Casa 
apressou-se em enviar ao Senado o instrumento da convocação sem in-
cluir em ordem do dia a matéria para nossa deliberação.

Não tenho dúvidas quanto à correção do ato da Mesa. Não se tratava 
de projeto de resolução ao projeto de lei: o assunto escapa, pela sua na-
tureza, à regulamentação comum do trabalho legislativo.

Acredito que o presidente do Congresso, ao publicar o edital de 
convocação, se orienta pelas normas constitucionais vigentes. Não pode 
ser outro o caminho que S.Exa. tomará. Não pretendo formular suges-
tões sobre ato que o ilustre presidente da outra câmara praticará dentro 
da consciência de suas prerrogativas.

Sr. Presidente, estou certo de que, a esta altura da vida constitu-
cional brasileira, em que precisamos velar cuidadosamente pela dig-
nidade das instituições democráticas, nem uma nem outra Casa do 
Congresso estará desejosa senão de observar o texto que os atuais re-
presentantes, reunidos em Assembleia Constituinte, votaram com o 
pensamento claro e resoluto de o impor à nossa própria obediência. 
Não recebemos do povo delegação de poder além dos limites que nós 
mesmos fixamos.

Sendo assim, tenho como conhecido e antecipado o meu voto no seio 
da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara sobre o assunto. Re-
ceio, em matéria desta delicadeza e gravidade, o risco dos precedentes.
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O deputado Hermes Lima, em favor de uma das expressões culmi-
nantes da atual representação nacional, pela sua cultura e inteligência, 
declarou melancolicamente talvez com certo exagero, que este Con-
gresso tem a vocação da inconstitucionalidade.

Não sei se tem razão o meu colega do Distrito Federal, mas se há um 
poder que represente diretamente a soberania nacional, que deva estar 
empenhado na observância da Lei Fundamental do país, esse poder é o 
Legislativo, pelo seu órgão do Congresso Nacional.

Não estamos raciocinando em torno de expressões capazes de mere-
cer interpretação diversa. As palavras são muito claras.

O Sr. Oswaldo Lima – V.Exa. envereda por essas considerações e 
chega a tal conclusão partindo do pressuposto de que as Disposições 
Constitucionais Transitórias se chocam com o texto permanente da 
Constituição. Não fôra isso e não chegaria até lá.

O SR. SAMUEL DUARTE – Exatamente, o que contesto é o cho-
que entre as Disposições Constitucionais Transitórias e o texto perma-
nente da Constituição. É claro que as Disposições Transitórias têm sua 
razão de ser, que é regular matéria que não pode ser disciplinada em dis-
posição permanente.

O Sr. Oswaldo Lima – Ela permite a permanência de imunidades 
parlamentares depois de extintos os mandatos. Afirma a Constituição 
que as imunidades permanecem até a instalação da nova legislatura.

O SR. SAMUEL DUARTE – Até a instalação da legislatura se-
guinte. Entendo que a presente legislatura terminará a 31 de janeiro.

O Sr. Oswaldo Lima – Apesar disso, continuam as imunidades de 
Deputados que já não são mais representantes do povo.

O SR. SAMUEL DUARTE – Não há absolutamente imunidades 
desde a extinção do mandato. Eu não poderia chegar a conclusão a que 
alude V.Exa. Perdoe-me prezado colega. A Constituição declara que 
a imunidade começa com a expedição dos diplomas e vai até a inau-
guração da legislatura seguinte. É o que está no texto permanente da 
Constituição. Aliás, é fácil consultar o dispositivo.

O Sr. Oswaldo Lima – A primeira sessão da nova legislatura começa 
a 15 de março.

O SR. SAMUEL DUARTE – Em março começa a sessão legisla-
tiva ordinária.
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O Sr. Oswaldo Lima – Exato. A primeira sessão da legislatura que 
se instala.

O SR. SAMUEL DUARTE – Diz o artigo 45 da Carta Magna:

Desde a expedição do diploma até a inauguração da legisla-
tura seguinte, os membros do Congresso Nacional não pode-
rão ser presos, salvo em f lagrante de crime inafiançável, nem 
processados criminalmente, sem prévia licença de sua Câmara.

É evidente que essa disposição alcança o deputado, uma vez diplo-
mado. Tem suas imunidades na qualidade de representante da nação e 
as conserva até a extinção da legislatura. Isso não se contesta. Afirmo 
que a atual legislatura terminará a 31 de janeiro de 1951.

O Sr. Oswaldo Lima – O nobre orador se coloca em ponto de vista 
diferente do sustentado pelo ilustre deputado gaúcho, Sr. Eusebio Ro-
cha, que enveredou por outro caminho asseverando que uma coisa é 
imunidade e outra o mandato.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sou de parecer que, extintos os 
mandatos, desaparecem os acessórios, todas as prerrogativas que se liga-
rem à ideia de mandato. Imunidades, prerrogativas, incompatibilidade, 
tudo cessa.

O Sr. Owaldo Lima – O ilustre colega Eusebio Rocha sustenta tese 
diversa.

O SR. SAMUEL DUARTE – Não tive a fortuna de ouvir o dis-
curso do representante do Rio Grande do Sul.

O Sr. Oswaldo Lima – S.Exa. admite a permanência das imunida-
dos, apesar de extintos os mandatos.

O SR. SAMUEL DUARTE – Não concordo com essa tese, por-
que, repito, as incompatibilidades estão ligadas à existência do mandato.

Assim, para conciliarmos os textos, a consequência é admitir que 
começando uma legislatura onde a outra termina, esta legislatura acaba 
a 31 de janeiro, e na mesma data começa a nova legislatura.

Esta, a conclusão a que chego.

Não pretendo, Sr. Presidente, o monopólio das convicções absolu-
tas. Pode ser que não me anime maior razão, mas os argumentos que 
podem ser aduzidos em favor desta tese me parecem muito mais razo-
áveis, mais dignos de consideração do que aqueles que querem forçar o 
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texto das Disposições Constitucionais Transitórias para permitir a ex-
tinção de poderes além dos limites ali determinados.

O Sr. Crepony Franco – Permita V.Exa. um aparte. Cada legislatura 
se compõe de quatro sessões anuais ordinárias. Parece que até aí não há 
qualquer dúvida. São quatro sessões anuais ordinárias que formam uma 
legislatura. Quando é que começa a primeira legislatura, portanto? A 15 
de março, de acordo com a Constituição. Assim se as nossas imunidades 
vão até o início da outra legislatura, estas imunidades continuarão até 
15 de março de 1951. Fora daí não há fugir.

O SR. SAMUEL DUARTE – A questão simplifica sem este perí-
odo de transição, sem o lapso que foi criado pelas Disposições Consti-
tucionais Transitórias. Toda a dificuldade reside aí; toda controvérsia 
nasce daí. Não estaríamos discutindo esta matéria, como estamos fa-
zendo, se aquelas disposições, por um erro da Constituição, não tives-
sem criado o impasse.

O que sustento é que estamos entre duas soluções a adotar, nesta 
oportunidade. Encontramo-nos entre duas alternativas e temos de nos 
decidir por uma delas. Num ponto estamos todos de acordo, qual o 
de não ser possível admitir a vacância do Legislativo, que é um poder 
contínuo, de atividade permanente no regime representativo. Não po-
demos deixar o Executivo e o Judiciário agindo sozinhos na esfera de 
sua competência, sem a colaboração do Legislativo. Surgem duas alter-
nativas para a solução de um caso concreto de inegável importância e 
gravidade, diante do qual não nos devemos perder em argumentações 
sutis, numa dialética de colorido acadêmico. Devemos vencer a realida-
de com a qual nos defrontamos.

O Sr. Crepony Franco – Todo este imbróglio a que V.Exa. está se 
referindo resulta da tese da coincidência dos mandatos. Confesso que 
fui um dos causadores disso, chegando a ser apelidado, na Constituinte, 
de líder da coincidência, tal o ardor com que me bati pela coincidência 
dos mandatos. Apresentei, nesse sentido, emenda assinada por 164 Srs. 
Representantes, mas esta emenda não é a que figura nas Disposições 
Constitucionais Transitórias. Ela visava modificar o dispositivo do tex-
to permanente, o qual declara que cada legislatura durará quatro anos. 
A emenda alterava da seguinte maneira: Em vez disso, diga-se: o man-
dato dos Deputados coincidirá com o do Sr. Presidente da República, 
realizando-se na mesma data as eleições. Houve, entretanto, oposição 
do líder da maioria, oposição tenaz, corroborada pela oposição surgida 
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também do Sr. Deputado Agamenon Magalhães. Da luta tremenda que 
se travou o resultado foi o seguinte: não quiseram a coincidência como 
disposição permanente na Constituição e foram dar a nós, unicamente, 
porque tínhamos sido eleitos constituintes, essa coincidência de manei-
ra espúria, absurda. O que aconteceu e o que se deduz dos debates é o 
seguinte: a primeira Legislatura ordinária começou a 15 de março de 
1947 e de 18 de setembro a 15 de março houve uma espécie de prorro-
gação antecipada. V.Exa. dirá que isto choca, uma prorrogação anteci-
pada, mas é só como a posso qualificar. Foi uma forma de congraçar, 
de pacificar a luta travada dentro do nosso próprio partido a respeito da 
coincidência dos mandatos. Lendo-se, com atenção, os Anais da Cons-
tituinte, há de se deduzir que o nosso mandato foi também de quatro 
anos, começando a 15 de março de 1947. De 18 de setembro a 15 de 
março houve uma excrescência, vamos dizer, uma prorrogação ante-
cipada desse mandato. Daí este imbróglio, esta dificuldade com que 
estamos lutando. Perdoe-me V.Exa. ter-me alongado no aparte, mas 
creio que servirá para ilustrar os debates.

O SR. SAMUEL DUARTE – Ouvi, com toda atenção e prazer, o 
aparte de V.Exa., que concorda que a legislatura atual não tem quatro 
mas foi além de cinco anos.

O Sr. Crepony Franco – Discordo de V.Exa.

O SR. SAMUEL DUARTE – É uma questão de saber contar o tempo.

Os poderes de uma Assembleia Constituinte são amplos. Ela é sobe-
rana. Por isso é que, respeitando o texto de uma disposição que nós, em 
Assembleia Constituinte, votamos – respeito quase supersticioso à letra 
e ao espírito desse ato promulgado na mesma data pela Constituinte –, 
discordo, perdoe-me V.Exa., da conclusão a que chegou.

O texto aliás não diz claramente que os mandatos terminam a 31 de 
janeiro. Mas não importa: é a mesma coisa. E é exatamente por causa 
da ligação que o ato faz do nosso mandato com o do Sr. Presidente da 
República que receio as consequências de uma interpretação que não re-
conheça a validade do preceito. A ligação que o preceito estabelece entre 
os mandatos dos atuais Congressistas e o do presidente da República é 
tão estreita que, se negarmos validade a esse dispositivo, que autoridade 
terá amanhã o Congresso para deixar de reconhecer que o mandato do 
presidente da República está prorrogado? É a pergunta que faço a V.Exa.

O Sr. Crepony Franco – São coisas diferentes.
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O SR. SAMUEL DUARTE – ... em face da coincidência dos mandatos.

O Sr. Crepony Franco – Não, porque o texto formal da Constitui-
ção diz que o presidente da República exercerá o cargo por cinco anos.

O SR. SAMUEL DUARTE – V.Exas. invocam sempre o texto 
permanente da Constituição quando discutimos o texto transitório. 
Não estou sustentando uma tese. Dou às palavras da lei o valor que elas 
revelam. Se vamos, à revelia dos textos, na sua evidência meridiana, 
alongando mandatos, estendendo poderes, como poderemos, amanhã, 
recusar ao chefe do Poder Executivo a extensão do seu mandato?

O Sr. Crepony Franco – Que texto da Constituição autorizaria isso?

O SR. SAMUEL DUARTE – Não quero dar às minhas palavras 
nenhum sentido faccioso. Estou apenas descobrindo mais um aspecto 
dessa controvérsia. Estamos numa assembleia democrática para ventilar 
todos os temas que se relacionam com a interpretação de um dispositivo 
constitucional.

Perguntaria: transitada em julgado essa interpretação, qual a conse-
quência quanto ao mandato do atual presidente da República?

Encerro minhas considerações, Sr. Presidente, aguardando outra 
oportunidade para continuar o debate do assunto.

O Sr. Flores da Cunha – O Sr. Presidente Samuel Duarte, como 
sempre brilhantíssimo, defendeu, perante o Plenário, a mesma tese que 
sustentou na Comissão de Constituição. Entretanto, seu colega naquela 
comissão, quero declarar que S.Exa., em relação à Câmara velha, está se 
mostrando um brilhante avocatus diaboli.

O SR. SAMUEL DUARTE – O aparte com que me honra o meu 
digno amigo e brilhante parlamentar, deputado Flores da Cunha, me 
obriga a uma homenagem aos meus colegas da atual representação. No 
debate de um tema doutrinário, não poderia alimentar qualquer senti-
mento subalterno quanto a meus companheiros da atual Câmara. Eu 
lhes rendo a homenagem de meu respeito e admiração. A todos rendo 
o meu apreço pela capacidade e pelo devotamento que deram aos tra-
balhos desta Casa. Mas de que se trata é de firmar um critério não se 
cogitando de ser contra ou a favor dos atuais membros da Câmara. En-
tre eles conheço muitos que sustentam a mesma opinião ora defendida.

Estou convencido, Sr. Presidente, de que nenhum colega atribuirá 
ao meu discurso qualquer intenção que lhe seja desprimorosa.
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O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, a posição dos proble-
mas que se relacionam com a economia nordestina tem sugerido uma 
série de estudos das iniciativas e de projetos, tendo em vista a situação 
dos serviços públicos ligados ao sistema de defesa daquela região contra 
os efeitos das secas no nível necessário a um rendimento correspondente 
às aspirações regionais.

Não tive, Sr. Presidente, ao submeter à consideração da Câmara 
mais um projeto sobre este assunto a preocupação de resolver de uma 
vez por todas o problema, por sua natureza de difícil equação no que lhe 
devem caber. Eu ignorava as dificuldades que se antolham ao legislador 
ao encarar toda a perspectiva que esse problema sugere.

O combate aos efeitos das secas, que começou com a organização da 
Inspetoria em 1909, tem tido alternativas de maior ou menor intensida-
de quanto às iniciativas governamentais. Foi no governo Epitácio Pessoa 
que tomou grande incremento e verdadeiramente se desenvolveu a orga-
nização de um sistema de combate àquela calamidade cíclica que tanto 
compromete a riqueza pública e particular de uma vasta região do país.

O Sr. Adahil Barreto – V.Exa. permite um aparte?

O SR. SAMUEL DUARTE – Com prazer.

O Sr. Adahil Barreto – Louvo e aplaudo o projeto de V.Exa., que é 
mais uma tentativa de um nordestino para combater, com eficiência, o 
angustiante problema das secas. Infelizmente porém o que está faltando 
sobretudo ao Nordeste, nesse particular, é a boa vontade em imprimir 
continuidade aos serviços. Os homens do Nordeste sempre conseguem 
leis e dispositivos constitucionais à região. Entretanto, na hora de apli-
cá-los, falta sempre a boa vontade para a destinação do crédito. Dou 
exemplo frizante: agora mesmo, depois de luta tremenda, conseguimos 
crédito para o Ceará e outros estados nordestinos, mas poucos dias de-
pois uma ordem telegráfica do diretor da Despesa suspendeu a execução 
dessa distribuição. Foi preciso nova luta, novo trabalho para que a or-
dem fosse revogada. É sempre assim em nosso país, infelizmente.
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O SR. SAMUEL DUARTE – O aparte de V.Exa. vem esclarecer 
um dos ângulos da questão, que eu ia abordar no curso de minha oração.

Mas, dizia, depois do governo de Epitácio Pessoa, cuja benemerên-
cia é justo encarecer, porque foi aquele grande brasileiro que deu extra-
ordinário impulso ao serviço de combate à seca, chegamos a outra fase, 
no governo provisório instituído pela Revolução de 1930 sob a presi-
dência de Getúlio Vargas, sendo ministro da Viação o Sr. José Américo. 
Então as soluções tomaram outro caráter e maior amplitude.

Seria longo enumerar a série de realizações levadas a efeito durante 
esse período e que trouxeram alento novo à economia do Nordeste. O 
certo, porém, é que o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, 
lutando com dificuldades de natureza burocrática, criadas pela própria 
legislação que o informa, tem sido obstáculo ao desenvolvimento que é 
necessário imprimir à solução do problema.

Além disso, circunscrever as soluções aos açudes e estradas não me pa-
rece adequado ao problema e que esse esgote toda a série de providências 
que é preciso integrar no sistema de defesa da região semiárida, porque, 
considerando na sua perspectiva geral a situação econômica do Nordeste, 
não podemos esquecer um fator fundamental, que repousa nas próprias 
relações do proprietário territorial com aqueles que trabalham a terra. Na 
ocasião das calamidades, o deslocamento das populações sertanejas para 
as zonas úmidas do litoral ou para as fazendas do sul indica que faltam 
elementos de fixação dessas populações e a carência desses elementos re-
side exatamente na precariedade do regime de relações que vinculam os 
proprietários aos seus dependentes. Aí reside um dos fatores que explicam 
esse deslocamento súbito, expresso no fenômeno das retiradas, tão trági-
cas no seu aspecto e nas suas consequências.

Um estudo mais profundo da sociologia nordestina revelaria a delica-
deza da propriedade territorial. Por isso, espero que a Câmara, atenta às 
solicitações da nova ordem social que se anuncia em discussão de reforma 
agrária que se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, para que 
possamos conciliar, dentro do Brasil, essas duas forças em conf lito – a 
força conservadora do capital com a força produtora de trabalho, que têm 
seus ref lexos, suas repercussões não somente nas organizações industriais 
que puseram nos centros urbanos, mas sobretudo, de uma maneira aguda, 
no sistema de exploração da terra, no sistema de nossa organização rural.

O Sr. Tenório Cavalcanti – Para isso – V.Exa. há de me permitir –, 
indispensável é promover meios no sentido de aumentar a ocupação hu-
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mana nas regiões do Nordeste, ponto de vista inteiramente contrário 
àquele que V.Exa. pensou estivesse eu sustentando da tribuna.

O SR. SAMUEL DUARTE – Agradeço o esclarecimento de V.Exa. 
e lamento o equivoco em que incorri involuntariamente, porque, no mo-
mento, eu chegava ao recinto e me pareceu que V.Exa. sustentava aquela 
tese, aliás, já defendida no Parlamento, ou fora dele, por uma das maiores 
autoridades em assuntos econômicos – o Sr. Cincinato Braga.

Sr. Presidente, quem conhece o potencial de energia do Nordeste e 
suas possibilidades econômicas, suas reservas de força, as contradições e 
o temperamento de sua população não poderia jamais sustentar ponto 
de vista tão oposto ao progresso da própria nação brasileira.

Quando, inicialmente, no meu projeto, autorizo o Poder Executivo 
a entrar em acordo com os governos estaduais, para elaboração e exe-
cução do plano de assistência econômica e social à região batida pelas 
secas, tenho em vista conjugar, articular a ação do governo central com 
a dos estados, porque somente assim será possível atingir um resultado 
satisfatório no sistema de providências que esbocei no meu projeto.

Vivemos em uma federação. Não desconhecemos que os estados têm 
capacidade para se organizarem, para regularem, em leis próprias, os seus 
serviços. Cada um deles, cada administração local tem a sua maneira 
de encarar os problemas relacionados com suas atividades rurais. Se não 
empreendermos uma articulação perfeita entre a ação do governo federal 
e a dos governos estaduais, teremos muitas vezes possibilitado até a exis-
tência de conf litos e rivalidades entre os dois poderes, com sacrifício das 
populações que se deviam beneficiar da ação conjugada de todos eles.

O Sr. Dolor de Andrade – Nesse sentido, vou mais além. O acordo 
pode ser feito até com os próprios municípios e seria muito proveitoso.

O SR. SAMUEL DUARTE – Obrigado a V.Exa.

Sr. Presidente, há certos aspectos no projeto relacionados em servi-
ços de rotina. Outros, porém, determinam providências novas – novas 
no sentido objetivo e prático – e já aconselhadas desde muito, pela ex-
periência e pela técnica.

A região nordestina, em alguns setores, apresenta densidade de po-
pulação que obrigou, dadas as condições precárias da política de apro-
veitamento de energia, a devastação de suas matas. Meu estado, a Paraí-
ba, por exemplo, sob esse aspecto apresenta situação singular de pobreza 
de reservas f lorestais. É das unidades federativas a que se encontra em 
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penúltimo lugar nessa classificação, porque – parece-me – Sergipe, nes-
se ponto, ocupa o último lugar.

O Sr. Tenório Cavalcanti – Permita-me V.Exa. um aparte. Não 
veja em minhas intenções impertinência, mas intenção de colaborar. 
V.Exa. confessa que desaparecem as matas do estado de V.Exa. Há ne-
cessidade imperiosa – afirma V.Exa. – de ref lorestar o Nordeste. Nesse 
sentido devemos focar nosso binóculo, porque o nordeste é uma das 
grandes riquezas da árvore do Brasil. Os empobrecimentos das terras 
nordestinas contribuíram para que a raiz desta árvore escasseasse; os 
galhos, que são a indústria e o comércio – motivo de progresso e de 
grandeza do Brasil –, começam a secar também. É preciso fortalecer a 
grande raiz que é o Nordeste brasileiro.

O SR. SAMUEL DUARTE – As imagens invocadas por V.Exa. 
enriquecem meu discurso, pelo menos do ponto de vista literário. Mas 
a exposição que estou fazendo visa o aspecto econômico do proble-
ma em foco. A devastação das matas tem provindo de dois fatos, pelo 
menos na região a que me referi: a necessidade de novas culturas para 
a subsistência das populações e o aproveitamento intensivo da lenha 
como combustível.

É provável que, dentro de alguns anos, tenhamos aproveitamento da 
Cachoeira de Paulo Afonso. Se não escassearem os recursos necessários 
nem a boa direção técnica naquela empresa ou não faltar aos homens 
responsáveis pelo empreendimento o patriotismo, a capacidade e o es-
pírito de colaboração, teremos então a região atingida pela expansão 
daqueles serviços inteiramente em condições de alcançar um grande 
desenvolvimento capaz de contribuir, em escala apreciável, para o pro-
gresso industrial do país.

O Sr. Tenório Cavalcanti – A par desse problema – permita-me 
V.Exa. – não podemos de modo algum desprezar o ref lorestamento do 
Nordeste, porque a verdade é que a orla das matas residuais desapareceu 
do Nordeste e, tendo desaparecido, podemos usar aquela expressão de 
um crítico pessimista: O Mundo Novo já não é mais novo. O Mundo 
Novo está envelhecido. Precisamos rejuvenescer o Mundo Novo e só o 
rejuvenesceremos se cuidarmos do ref lorestamento do Nordeste.

O SR. SAMUEL DUARTE – Mas o ref lorestamento, evidente-
mente, só será viável em determinadas regiões não afetadas por certo 
fator de grande inf luência, que é o sistema da divisão da propriedade.
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O Sr. Tenório Cavalcanti – Podemos cuidar do ref lorestamento de 
todas as regiões do Nordeste, porque cada uma delas tem sua finalidade.

O Sr. Presidente – Lembro ao nobre orador de que dispõe apenas de 
cinco minutos para encerrar sua oração.

O SR. SAMUEL DUARTE – V.Exa. me adverte, Sr. Presidente, 
de que disponho de poucos minutos, e apenas estou na fase liminar de 
minha exposição. Fiel à observância do tempo, entretanto, vou encer-
rar essas considerações aguardando outra oportunidade para melhor 
desenvolvê-las.

Antes de deixar a tribuna, desejo pedir a atenção da Casa para outra 
parte desse projeto, pertinente à maneira de aplicar os recursos distri-
buídos pela Constituição, visando à defesa ao amparo, à assistência da 
região nordestina.

Infelizmente, as nossas Constituições, quanto a determinados dis-
positivos, têm sido inoperantes, porque o poder competente não os tem 
executado rigorosamente.

O Sr. Tenório Cavalcanti – Pediria V.Exa. um último aparte...

O SR. SAMUEL DUARTE – Lembro ao nobre colega que dispo-
nho de poucos minutos.

O Sr. Tenório Cavalcanti – ... para incluir no seu discurso – já que o 
nobre colega falou em literatura, referindo-se aos meus apartes – que 
o Nordeste queimou o docel de folhagens que servia para conservar a 
umidade das chuvas e fortalecer a terra. O hábito das coivaras é um dos 
grandes responsáveis pelo empobrecimento das terras do Nordeste.

O SR. SAMUEL DUARTE – Dizia eu, Sr. Presidente, que os 
recursos pela Constituição distribuídos não têm sido aplicados dentro 
do pensamento da Lei Maior, por descuido das autoridades respectivas 
na observância deste preceito ou pela impossibilidade técnica de fazê
-lo, uma vez que o Departamento Nacional de Obras contra as Secas 
está submetido a uma legislação que limita, burocraticamente, o po-
der de iniciativa de seus dirigentes. Refiro-me à capacidade que lhes 
falta para ministrar os meios necessários à execução de seus planos, 
porque sempre ouvimos dos responsáveis por aquele departamento a 
declaração de que não dispõem de pessoal habilitado a dar expansão a 
iniciativas, e não dispõem porque a lei restringe os índices de remu-
neração do seu pessoal. Basta esclarecer que, nesta altura, com o atual 
encarecimento da vida, com a queda do poder aquisitivo da moeda, o 
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Departamento Nacional de Obras contra as Secas somente pode admi-
tir engenheiros até à base de remuneração correspondente a Cr$ 150,00 
diários. É bem de ver que, com esse sistema coercitivo, impeditivo, proi-
bitivo, mesmo com relação às faculdades daquele departamento, não se 
pode cogitar de programas de trabalho em condições de atender às dispo-
sições constitucionais.

Formulei, por isso, no meu projeto, a sugestão de se dar caráter de 
autarquia ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas. A pa-
lavra “autarquia”, a princípio, pode fomentar umas tantas desconfianças, 
por causa da experiência que tem sido desse regime de descentralização 
institucional no país.

Infelizmente, certas autarquias, abusando dos seus poderes, não 
têm correspondido ao rendimento que se devia esperar desse processo 
moderno de administração do Estado, de administração indireta. Não 
seriam, entretanto, essas considerações sobre a contingência de deter-
minados fatos que condenariam a instituição autarquia. Ela é necessá-
ria e só ela corresponde ao dinamismo do Estado moderno, do Estado 
intervencionista, do Estado que cresce dia a dia e se multiplica nas suas 
atividades, porque, exatamente, a administração direta, a administra-
ção burocrática está sujeita às exigências de um código de contabilida-
de arcaico e anacrônico.

O Sr. Heitor Beltrão – Exatamente.

O SR. SAMUEL DUARTE – Uma administração desta categoria 
está condenada a fracassar, pois, em virtude do seu entorpecimento, não 
produzirá resultados reclamados pelo dinamismo do Estado moderno.

É por isso que postulo a organização autárquica. É necessário, en-
tretanto, que o governo conte com elementos eficientes em matéria de 
fiscalização e de responsabilidade.

Torna-se preciso instituir o regime de responsabilidade na adminis-
tração pública, porque a sua ausência tem conduzido aos maiores escân-
dalos, aos maiores desastres na administração das autarquias.

Sr. Presidente, não desenvolvi o meu pensamento sob esse aspecto 
da organização da autarquia; deixei, apenas, esboçada a questão para 
que, com melhor estudo do assunto, nas condições competentes, possa-
mos elaborar um substitutivo em condições de armar o Departamento 
Nacional de Obras contra as Secas com o aparelhamento indispensável 
à execução das suas finalidades.
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Outro ponto do projeto é o que se refere à utilização do produto 
da arrecadação das rendas tributárias aplicáveis ao sistema de obras 
contra as secas.

O Sr. Presidente – Atenção. O tempo está esgotado.

O SR. SAMUEL DUARTE – Vou encerrar as minhas considera-
ções, Sr. Presidente, pois V.Exa., naturalmente, precisa utilizar o restante 
da sessão para outros fins regimentais.

O produto dessa arrecadação, segundo o que dispõe a própria Cons-
tituição, pode ser aplicado em empréstimos aos agricultores e criadores 
da região.

Li, há poucos dias, que o Sr. Ministro da Fazenda teria tido a ideia, 
em uma rápida visita que fez ao Nordeste, da criação de um banco espe-
cializado para atender às necessidades da região.

Não quero discutir por ora a oportunidade dessa iniciativa.

Aguardo-me para fazê-lo quando vier à Câmara tão importante assunto.

De qualquer maneira, é louvável que ao Sr. Ministro da Fazenda, 
preocupado com o programa de recuperação financeira, preocupado 
em cortar despesas, resolvido a empreender o saneamento das finanças 
públicas, com a mentalidade que já conhecemos pela sua brilhante pas-
sagem por esta Casa, tenha ocorrido tal lembrança.

De qualquer maneira, congratulo-me com meus conterrâneos da-
quela região por se ter S.Exa. lembrado daquela iniciativa, cuja oportu-
nidade não discuto no momento.

Poderia, apenas, aduzir que o Banco do Brasil, pela sua seção espe-
cializada, já capitulou experiência que serviria de diretriz à nova enti-
dade que se pretende criar.

O Sr. Armando Falcão – O Sr. Ministro da Fazenda daria grande 
demonstração prática de sua boa vontade para com o Nordeste se, antes 
de pensar na criação do Banco do Nordeste, determinasse, sem demora, 
a liberação das verbas destinadas àquela região. Aliás, V.Exa., não estava 
presente quando tive ocasião de abordar este ponto ao comentar a juste-
za do seu brilhante projeto a respeito do problema das secas.

O SR. SAMUEL DUARTE – Aí é que entra em consideração o fe-
nômeno dos canais competentes e do excesso de burocracia que entor-
pece as atividades oficiais, porque, se V.Exa. já tem tido a oportunidade 
de frequentar as nossas repartições, no sentido de imprimir andamento 
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a processos relativos ao Estado que representa, terá a imagem viva do 
futuro do Brasil, se prevalecer esse sistema anacrônico amarrado ao Có-
digo de Contabilidade.

Temos de nos insurgir contra isso. Precisamos dar ritmo diferen-
te às atividades do governo, ajudando o Executivo a libertar-se desse 
aparelhamento envelhecido que está matando, na sua descorrelação 
com as necessidades do Estado moderno, os ideais de uma Câmara, 
como esta que se concentra com boa vontade para resolver os proble-
mas brasileiros.
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Laudo camargo e a evolução do direito
Publicado no DCN de 20/5/1951, p. 3018-3019.

O SR. SAMUEL DUARTE (lê o seguinte discurso) – Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados, Sr. Ministro Laudo de Camargo, se o depoi-
mento dos contemporâneos acerca de homens e fatos perde em força 
de convicção na medida em que sofre a inf luência emocional de certas 
circunstâncias, dessa reserva não padece o testemunho unânime quan-
do exalta menos a pessoa de um magistrado do que a projeção de seus 
méritos e serviços à causa do direito.

O sentido desta homenagem foge à rotina dos panegíricos. Quem 
a recebe acaba de deixar o posto, em virtude de imposição legal que 
marcou limite à sua carreira.

Não vem triunfante exercer uma alta investidura; ao contrário, após 
o desempenho de tantas e com renovado brilho, despede-se da vida 
pública nesse rumor de aclamações cuja nota de desinteresse lhes realça 
a espontaneidade.

Do poder ele se afasta, tendo do poder ocupado a zona mais agreste, 
aquela em que não se criam dedicações nem se formam clientelas. Do 
poder, ele só conheceu a força dos julgados e decisões, porque, de sua 
natureza, o Judiciário se esquiva ao jogo material dos interesses para 
submetê-los imparcialmente à disciplina.

Daí a sinceridade das manifestações a que se associa a Câmara dos 
Deputados. É o preito dos parlamentares a quem fez do direito, em lon-
ga experiência de investigações e estudos, um instrumento da cultura, 
projetando-se na história política do país, com relevo singular.

O bandeirante que abriu as rotas da expansão civilizadora se revê, or-
gulhoso, na figura do descendente votado a outro plano de conquistas.

Este ampliou os horizontes de sua ciência e construiu, para a gló-
ria da nação, monumentos que enriquecem as bibliotecas, iluminam 
os pretórios, instruem as universidades. Seu tirocínio se exerceu numa 
ascensão contínua; e esse itinerário gradualmente percorrido, de mo-
desto promotor a ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, 
se desdobra em 46 anos de estudo e de trabalho.
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Exige a função de juiz altos padrões de cultura. A tradição consti-
tucional brasileira, a partir de 1891, impõe, na composição do Supre-
mo Tribunal, o notável saber e a reputação ilibada. E a Constituição 
vigente, confirmando o preceito, determina a regra do concurso de 
provas para o ingresso na magistratura vitalícia. Aos outros poderes, 
dependentes do sufrágio popular, o acesso é limitado a provas de idade, 
nacionalidade e cidadania.

Não será, entretanto, nesse traço que iríamos distinguir as virtudes 
do Poder Judiciário em nosso regime, conquanto se assinale o cuidado 
da Lei Maior na organização desse poder.

Na teoria constitucional, tal como se inspirou nas práticas ameri-
canas, uma de suas características essenciais é funcionar como força de 
contenção de outros Poderes. É ao mesmo tempo asilo das liberdades 
individuais e no uso discreto da grande prerrogativa, expressa no con-
trole dos atos da legislatura e do Executivo, realiza um dos postulados 
do regime democrático, mais afirmativo na divisão das competências 
do que na própria declaração de direitos, forma residual e romântica dos 
textos revolucionários do século XVIII.

Política é a missão desse poder, quando, ao aplicar um texto con-
troverso, percebe, atingida pelas consequências do aresto, a imagem da 
nação, sob a forma de interesses que ultrapassam a esfera patrimonial 
dos litigantes. Aí é que se revela a capacidade do julgador. A velha con-
cepção “fiat justitia pereat mundis”, advogada por Montesquieu, que 
amarrava o juiz à rigidez morta dos textos, transforma o magistrado em 
legislador distante dos dramas da vida.

Sendo a lei a expressão mínima do direito, a função de julgar ad-
quiriu uma latitude que a evolução das instituições torna dia a dia mais 
ampla. O caráter eminentemente social da norma jurídica deu maior 
densidade a essa delicada tarefa, que é adaptar o conteúdo da regra aos 
fatos. Então, por mais que argumentem os expositores da escola posi-
tiva, à consciência do jurista não escapa o sentimento de certas insti-
tuições que se encontram na base da existência da regra objetiva. Sem 
renovar o debate acadêmico, entre partidários do positivismo jurídico 
e do jusnaturalismo, mas aceitando a doutrina de Del Vechio, Le Fur 
e Herman Heller, para quem a ordem jurídica não se compreende sem 
os pressupostos morais que devem condicionar a atividade do Estado, 
repetiríamos a lição de Jèze:
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Depois de haver comprovado a regra em vigor, o jurista deve 
averiguar se esta regra se harmoniza com o meio social, econô-
mico e político; entendendo por isso, em primeiro lugar, o meio 
objetivo, mas também as ideias sociais, econômicas e políticas 
que prevalecem em determinado país, em certo momento, os 
sentimentos de justiça e tal qual são experimentados pela grande 
maioria da população do país considerado, qualquer que seja o 
pensamento pessoal do jurista (Princípios generales del derecho admi-
nistrativo, 1948, v. 1, p. 40).

Não dou muito pelos espíritos enregeladamente científicos. O ju-
rista, o juiz, para ser culto, há que libertar-se dos limites da ciência, 
que aprisiona, e penetrar nas relações da vida, cuja força criadora supera 
aqueles limites. É Ortega Y Gasset quem proclama:

En nuestra época, el contenido de la cultura viene en su mayor  
parte de la ciencia. Pero lo dicho basta para hacer notar que la 
cultura no es la ciencia. (Obras, 1943, v. 1, p. 1350)

Pelo dito se reconhece a importância da vocação do juiz no fun-
cionamento do Estado, cujo poder, segundo Laski, atua com o fim de 
proporcionar aos homens, pelo menos em forma potencial, a capaci dade 
necessária para aperfeiçoar sua existência. Por isso o Estado aparece sub-
metido a uma prova moral de aptidão e suficiência, não sendo justas,  
a priori, suas decisões.

Dar satisfação ao conteúdo da norma positiva é alguma coisa que 
transcende o contorno das soluções formais. Quando não vê senão o 
imediato, o contingente, o ocasional, o transitório; quando a lógica abs-
trata prende, em sua rede, o intérprete; quando o juiz só escuta os ecos 
da tradição hostil às expansões criadoras do meio social; quando receia 
misturar-se na torrente revolucionária dos fatos; quando se sente estra-
nho a um mundo onde se afirmam, contra fórmulas caducas, os valores 
da produção e do trabalho, onde os privilégios do monumento e da 
fortuna ruíram e continuam cedendo aos passos do homem comum; ele 
procede como servo do Evangelho que restituiu intactos, sem multipli-
cá-los, os dons recebidos. É uma forma de prevaricar, pecando contra 
a inteligência. Esse justificará a cruel ironia de Crainquebille, ao dizer 
que “a injustiça é a sanção das injustiças estabelecidas”.

Mas Laudo de Camargo seguiu a melhor direção. Seguiu fiel aos 
apelos de seu compromisso, atento aos princípios que fazem do Juiz, 
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não o órgão da lei, mas o construtor de caminhos por onde a sociedade 
marcha segura de seus destinos. Fez da verdade a sua paixão, do direito 
um instrumento sensível às necessidades da vida. Por isso a Câmara dos 
Deputados saúda nele a expressão alta e lúcida de um juiz.

A história conservou, para a posteridade, a concisão de uma frase 
que encerra a mais eloquente das definições.

Foi de Napoleão a Goethe, quando o viu pela primeira vez. O gênio 
da ação só encontrou, para exprimir-se, este conceito: “Eis um homem”.

Sim, um homem. Um homem que somava os valores humanos. Um 
homem que interpretava as angústias e as esperanças d os outros ho-
mens. Um homem que abria sobre o mundo a perspectiva de seu largo 
pensamento.

Ora, em cada profissão, o problema é ser homem. É submeter o instinto 
ao espírito. É manter-se no compromisso de servir à felicidade dos outros.

Na função judiciária, esse compromisso tem a santidade das renún-
cias ungidas pelos votos da probidade e da sabedoria. É nas horas de 
crise, quando o terror, a violência, as forças do instinto, as demasias da 
ambição, as garras da cobiça avançam sobre a inocência e o desamparo, 
que a sociedade sobrevive na reparação dos tribunais.

Para tê-los ao nível de um regime que aspira à correção das desigual-
dades econômicas, fonte de miséria e rebaixamento da pessoa humana, 
cumpre dar-lhes juízes acessíveis às inf luências renovadoras do mundo. 
Juízes que façam amar à justiça pela utilidade social de sua irradiação. 
Intuitivo, entretanto, que cumpre também oferecer-lhes, numa legis-
lação adequada, o meio de proteger a comunhão contra os interesses 
antissociais. Esse programa prévio cabe ao Legislativo.

Nunca se careceu tanto de homens que se disponham a semelhante 
tarefa. Em todos os setores, sua presença, a presença de homens assim 
será um sinal de redenção. Será uma força para deter a vaga de materia-
lismo que ameaça os valores de nossa cultura.

Sr. Ministro Laudo de Camargo: a palavra pouco exprime, dizendo 
dos propósitos desta cerimônia. A democracia vive de símbolos: símbo-
los respondem à nossa tendência de representar, por imagens, ideias e 
conceitos. O fato significativo é, aqui, o encontro da Câmara com um 
expoente do Judiciário, como ref lexo do reconhecimento aos serviços 
prestados por V.Exa. ao país.
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Legisladores modificadores da lei, colaborando, em comum, na in-
tegração da ordem jurídica, somos diferentes uns dos outros, nas raízes 
de nossa formação política, pela natureza de nossos encargos, pela marca 
de nossos métodos. Um só objetivo, entretanto, nos reúne, um ponto de 
convergência harmoniza nossas ações; a realização do bem social.

Nos pretórios de São Paulo, no Supremo Tribunal, nos círculos do 
foro, V.Exa. terá as homenagens de quantos recordarem a limpidez de 
suas sentenças e de seus votos. Terá o culto de uma elite mental que admi-
ra, na dicção de seus julgados, a transparência de forma perfeita. Fora des-
ses setores, terá o aplauso dos que creem na Justiça servida com devoção.
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por uma nova política para o nordeste
Publicado no DCN de 7/9/1951, p. 7667-7668.

O SR. SAMUEL DUARTE (não foi revisto pelo orador) – Sr. 
Presidente: no momento em que do Nordeste partem vozes af litivas, 
clamando por providências do governo federal para assistência àquela 
região, em face de não terem cessado as irregularidades climáticas que 
se acentuaram no verão deste ano, pareceu-me oportuno pedir a aten-
ção da Câmara para as diversas iniciativas que surgiram deste Plenário 
no sentido de organizar, noutros moldes, o sistema de medidas oficiais 
até agora adotado em relação aos problemas da região semiárida.

Fui autor de um projeto, que tomou o no 312, ora em estudos na 
Comissão do Polígono das Secas. A tomar tal iniciativa, lembrei-me de 
que a organização em vigor dos serviços compreendidos no Departa-
mento Nacional de Obras contra as Secas, já se acha superada pelas con-
dições impostas a um regime que deve abranger não somente o sistema 
de açudagem, perfuração de poços tubulares, construções de rodovias, 
mas também um estudo de conjunto, que abarque os fundamentos da 
economia da região.

O projeto que tive a honra de submeter à consideração dos meus pa-
res postula um regime de acordo com os governos dos estados incluídos 
na área do polígono, no sentido da adoção de um plano de assistência 
econômica e social à zona seca, no qual estão concretizadas as normas 
fundamentais, os princípios básicos dessa assistência.

Não pretendo ter dito, nesse projeto, nem a primeira nem a última 
palavra sobre o assunto. Tive apenas o intuito de colaborar, na medida 
do meu entendimento daqueles problemas, para a solução das iniciati-
vas que devem redundar, antes de tudo, na defesa das populações, pela 
valorização de seu trabalho e, sobretudo, pelas condições de fixação do 
homem nordestino ao seu habitat.

Sempre me impressionou o drama do êxodo das populações rurais 
nordestinas. As causas são conhecidas, mas os remédios ainda não foram 
adotados, com o objetivo imediato de sanear essa grave irregularidade 
que pode trazer as mais fundas repercussões à economia brasileira, pois 
o Nordeste seco alcança uma área de 835.000 km quadrados, com uma 
população aproximada de 8 milhões de habitantes.
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Não cabe somente à engenharia o papel de atender às soluções apre-
sentadas, porque se as obras realizadas no polígono em parte obtiveram 
resultados satisfatórios, longe estão de ir ao encontro das necessidades 
de conjunto da região.

O problema, portanto, não deve ser situado simplesmente na constru-
ção de barragens e de estradas nem tampouco na execução de obras com-
plementares de irrigação. É preciso dar ao agrônomo, ao economista, ao 
técnico suas oportunidades na solução desses problemas, porque essa vasta 
área do Nordeste não apresenta fácies uniforme. O complexo do solo, água 
e clima, de um lado, e o homem, no seu meio de interrelações biológicas, 
de outro, constituem os termos de uma difícil equação a considerar.

A princípio, os açudes ocorreram como medida indispensável ao 
represamento das águas para a fixação das famílias dos retirantes, por 
ocasião da incidência do f lagelo. Dão oportunidade à cultura nas suas 
vazantes. Mas, mesmo sob esse aspecto, essas culturas têm compreen-
dido, precipuamente, as chamadas plantas industriais, quando um dos 
fatores mais dramáticos da vida do Nordeste é exatamente a falta de 
alimentação quando se desencadeia a calamidade.

 Em consequência faz-se mister alterar o sistema até agora adotado nas 
culturas das bacias dos grandes açudes, submetidas ao regime de irriga-
ção, aproveitamento de área bem apreciável para as plantas alimentares. 
Não me quero deter somente sobre este ângulo da questão. Esta apresenta 
aspectos tão complexos que, realmente, se torna indispensável fixá-la em 
bases mais gerais, a fim de que a ocorrência de novas secas não venha en-
contrar desprevenida aquela gente sofredora a ponto de, numa civilização 
já de certo modo adiantada como a nossa, estarmos a assistir vez por outra, 
a tragédia das retiradas das populações perseguidas pela fome.

Sr. Presidente, não desejo reviver, a respeito do drama das secas, o 
colorido de certas interpretações de que se valeram figuras do maior 
destaque das nossas letras, encontrando nesse fundo de quadro miste-
rioso e trágico as forças de maior resistência de nossa raça. Através a 
literatura de ficção, como na publicidade cotidiana, da imprensa, habi-
tuamo-nos a compreender o martírio dos nordestinos, quando feridos 
pela violência da crise. É preciso, porém, seja o problema encarado 
quanto a seus aspectos econômicos e sociais, porque apenas por meio 
de obras de assistência material não se realiza uma política em con-
dições de assegurar ao povo nordestino a posição que deve ocupar no 
desenvolvimento de nossa civilização.
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Antes de tudo, torna-se necessário utilizar providências que consis-
tam na instituição de uma assistência efetiva pela educação técnica e sa-
nitária; organizar um plano capaz de criar uma consciência dos valores 
regionais em função da defesa do solo e do equilíbrio biológico que nos 
cumpre manter nas relações entre a população, o solo, a fauna, a f lora, 
a água e o clima.

Pediria à Câmara que, no estudo a realizar, por intermédio de suas 
comissões, sobretudo a Comissão do Polígono das Secas, atentasse para 
as conclusões dos estudiosos, notadamente daqueles agrônomos que 
tanto têm dado do seu devotamento, da sua capacidade de trabalho, 
dos seus conhecimentos relativos aos problemas locais, a fim de bem 
examinar os fenômenos e as soluções a serem adotadas.

O Ministério da Viação e Obras Públicas mantém, ao lado do Depar-
tamento Nacional de Obras Contra as Secas, o Serviço Agroindustrial – 
dirigido por um dos valores notáveis da agronomia nacional, o Sr. Guima-
rães Duque, que acaba de publicar interessante estudo focalizando soluções 
eficientes para o combate ao f lagelo. Para essa obra solicitaria a atenção de 
meus colegas daquele órgão, pois seria aconselhável, antes de qualquer so-
lução ao meu projeto, termos presentes as conclusões dessa brilhante mo-
nografia intitulada Solo e água no polígono das secas. 

Ao lado das providências ali sugeridas, seria oportuno que o poder pú-
blico considerasse a necessidade de enquadrar, no plano de assistência eco-
nômica e social do Nordeste, o sistema de cooperativismo, de instalação 
de postos agropecuários, em condições de auxiliar o pequeno lavrador, 
com empréstimos e fornecimento de animais, máquinas, sementes, adu-
bos, vacinas, inseticidas, além da colaboração de pessoal técnico e da orga-
nização do aprendizado rural, a fim de que aos filhos dos nossos sertanejos 
não se ministre simplesmente o currículo primário, mas conhecimentos 
os quais lhes proporcionem um mínimo das habilitações profissionais.

Outras medidas poderiam ser tomadas, através um sistema racional 
de crédito ao pequeno agricultor, porque uma das maiores dificuldades 
com que se defronta o produtor nordestino é exatamente a da valoriza-
ção das suas culturas por não contar com auxílio, em razão do que teria 
de sujeitar-se muitas vezes às imposições da agiotagem devoradora e 
criminosa, e na atividade naquela região

As grandes empresas econômicas do Nordeste, que operam com 
produtos de exportação, costumam fazer financiamento aos seus resga-
tes, mas de molde a não deixar ao produtor a oportunidade de prosperar.
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Daí a necessidade da intervenção dos organismos oficiais de crédito, 
no sentido se assegurarem, a juros módicos e prazo longo, essa assistên-
cia tão necessária ao desenvolvimento da região.

Não estou afirmando novidades desta tribuna. O que digo já constitui 
como que um truísmo para os familiarizados com os problemas do Nor-
deste. Torna-se porém, cada dia, mais oportuno chamar a atenção dos 
poderes públicos, em particular do Legislativo, para o que ocorre naquela 
zona, sob pena de comprometer-se a política sábia adotada no art. 198 da 
Constituição ao determinar uma contribuição das rendas federais para 
ser aplicada no desenvolvimento do programa de assistência ao Nordeste.

Sr. Presidente, não tenho a pretensão de haver sugerido, no meu 
projeto, providências de todo em todo acertadas quanto ao ponto de 
vista técnico; V.Exa. e a Câmara sabem que as iniciativas, sujeitas à re-
visão dos órgãos competentes, recebem substitutivo dos relatores, que, 
através da sua experiência, dos seus estudos e acolhendo emendas do 
Plenário, podem, então, dar aos projetos a feição recomendada, pela ne-
cessidade dos objetivos nele considerados.

Incluí, entre as normas do plano, o estudo da f lora nordestina, como 
condição imprescindível ao aproveitamento ecológico das plantas de 
valor exportável.

Seria de acrescentar, entretanto, que esses centros não se limitas-
sem ao estudo da f lora do Nordeste, mas também ao da sua fauna. Os 
familiarizados com os assuntos econômicos sabem muito bem que os 
problemas econômicos de uma região só se estudam em bases estáveis, 
quando se levam em consideração os fatores biológicos, as relações en-
tre esses fatores, o estudo da zoologia, da f lora, em conjunto com o da 
defesa do solo e da defesa contra o clima.

Por isso, entendo que merece realmente revisão essa parte do proje-
to, a fim de que se ampliem as providências, alcançando outras frontei-
ras cientificas capazes de, através de medidas concretas, realizar então 
um plano ideal, sustentando, no futuro, a economia da região.

O problema do latifúndio, que muitas vezes é encarado sob um sig-
no da prevenção contra essa forma de exploração da terra, não pode 
ter decisões drásticas como a muita gente se afigura. Sabemos que, nas 
regiões mais áridas do Nordeste, a exploração da terra tem que tomar o 
aspecto extensivo das grandes fazendas, sob pena de sacrifício integral 
de sua produtividade.
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A divisão em lotes, recomendada para certas terras de natureza mais 
produtiva, já não poderá oferecer à zona sertaneja os mesmos resultados 
porque as condições do solo não permitem produtividade exuberante 
das terras cansadas, que requerem rotação das culturas. Somente aten-
dendo a essa condição peculiar, poder-se-á obter a exploração econômi-
ca com resultados realmente compensadores.

Do ponto de vista da especialização que possa oferecer o estudo do 
problema, essas soluções caberão aos técnicos e é mister, na organiza-
ção dos serviços públicos relativos ao Nordeste, dar-lhes o prestígio que 
merecem para que surjam, em uma zona de aspectos tão complexos, as 
medidas adequadas que resolverão satisfatoriamente problemas muitas 
vezes obscuros para a ciência.

Assim, não basta o desenvolvimento dos sistemas ferroviários e rodo-
viários. Torna-se necessário, ainda, articular com a economia da região 
semiárida, a colonização das zonas úmidas do litoral, para que se esta-
beleça, oportunamente, o intercâmbio comercial entre aquela zona, de 
criativa produtividade, e as de colonização dos vales úmidos; articular so-
bretudo o sistema de comunicação do Polígono com as regiões do Norte 
e do Sul, através das linhas f luviais do Tocantins, do Parnaíba e do São 
Francisco e com o sistema rodoviário do resto do país. 

Dessa maneira, a facilidade de transporte, que continua sendo a 
primeira solução para os problemas econômicos do Brasil, permitindo 
o escoamento da produção para os centros de consumo, tornar-se-ia 
imperativo categórico, extremo indispensável, imposição dessa política 
que deseja abrir, para os horizontes do país, vida nova, de realizações 
efetivas, sobretudo, para fazer cessar as tremendas contradições que se 
observam na economia nordestina.

Encarando sob esse aspecto a necessidade de uma visão geral do 
problema e a apreciação do conjunto das medidas a serem adotadas 
no combate ao fenômeno das secas, espero que a Câmara apresse o 
andamento do projeto ou do substitutivo a ser adotado, das iniciativas 
então manifestadas, aquilo que for considerado mais justo e oportuno. 
Com efeito não é possível demorar a solução de tão urgente assunto; 
a presença das dificuldades que assolam as populações nordestinas, a 
luta com o meio hostil, as condições climáticas que não favorecem 
o desenvolvimento de uma economia de rápidos avanços, tudo isso 
concorre para que o legislador encare esse problema nacional com a 
urgência que se recomenda.
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Tenho a satisfação de observar que, à sua parte, de nossos irmãos do 
sul não têm faltado sentimentos de solidariedade, de cooperação para a 
solução dos problemas que afetam uma região que represento nesta Casa.

Os governos locais, por sua vez, lutando com dificuldades de toda 
sorte, não encontram nos seus orçamentos exíguos os recursos indis-
pensáveis para atender a esses problemas. Daí a necessidade da conjugação 
de esforços entre as duas ordens jurisdicionais – a federal e a estadual –, no 
sentido de uma articulação perfeita para esse fim. Não é possível também 
ao governo federal sozinho permitir circunstâncias, mesmo de caráter 
político, e enfrentar a responsabilidade dessas soluções.

Por isso, no meu projeto, postulei a adoção de um sistema de acordos 
prévios entre os governos regionais e o federal, a fim de que o plano, re-
sultante desses entendimentos, possa ref letir uma política homogênea, 
de diretrizes harmônicas, na solução de tão complexas dificuldades.

Considerei, ainda, Sr. Presidente, a necessidade na aplicação razoá-
vel dos recursos que a Constituição determinou fossem postos à dispo-
sição da região semiárida para o combate às secas e aos seus efeitos.

Na organização de um plano de aplicação desses recursos, eu dese-
jaria, Sr. Presidente, que se atendesse, de preferência aos pequenos la-
vradores, porque o problema não se situa simplesmente, como afirmei 
de início, na realização material daquelas obras clássicas, mas sobretudo 
na assistência às populações que produzem. Se não oferecer às popula-
ções trabalhadoras, ao pequeno produtor do Nordeste que têm conhe-
cimentos muito rudimentares dos métodos agrícolas, a base necessária, 
a consequência é o que estamos assistindo – o despovoamento do solo 
pelas retiradas, pela migração para as fazendas do sul ou para a exploração 
aventureira dos seringais da Amazônia.

O despovoamento do nordeste constitui, portanto, um dos fenô-
menos mais sérios que os poderes públicos devem encarar, porque suas 
causas residem principalmente no empobrecimento da zona. É preciso, 
então, criar atividades capazes de retenção deste precioso capital humano 
sob pena de, em breve, termos de presenciar a saarização do Nordeste.

Salientando a oportunidade dessas providências, Sr. Presidente, es-
tou convencido de que algumas disposições de meu projeto merecem 
emendas, pois entendo não se dever fixar, em um projeto de lei, nem 
prazo nem taxa de juros, pois estes devem ficar a critério dos órgãos 
competentes, na distribuição dos recursos.
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Por isso, entendo que merece revisão o parágrafo 1o do artigo 4o, 
quando estabelece essas limitações.

Realmente, o problema é complexo, merecendo melhor estudo, e 
deve ficar ao critério das organizações bancárias, fixando-se entretanto, 
um limite mínimo, a preço baixo, na determinação dos juros.

Encarecendo, portanto, a conveniência de uma política de efetiva 
compreensão, de assistência às populações nordestinas, quero, antes de 
encerrar meu discurso, congratular-me com o presidente Getúlio Var-
gas pela atenção que tem dado a esse problema, pelos recursos com que 
tem assistido, nas épocas difíceis, à região atingida pela calamidade, so-
bretudo na recente incidência do f lagelo.

Quero fazer aqui uma afirmação, pelo que testemunhei visitando o 
estado da Paraíba: o interesse demonstrado pelo governador José Amé-
rico, que tão bem compreende a economia da região, para, em articula-
ção com o governo federal, dar outro sentido à administração pública, 
sobretudo mediante providências que digam respeito à fixação do ho-
mem ao solo e à valorização do seu trabalho.

Quero encarecer ainda a conveniência, que se faz sentir, agora mais 
do que nunca, de uma revisão das relações entre as forças econômicas e 
seus dependentes na região nordestina. É preciso mudar a mentalidade 
dos dirigentes de certas empresas, que não fazem outra coisa senão ex-
plicar exaustivamente no solo da região canalizando seus capitais para o 
Sul do país, quando poderiam, através de iniciativas inteligentes, reser-
var um pouco dos lucros obtidos à custa do sacrifício dos seus colabora-
dores ao desenvolvimento econômico da região.

Cumpre modificar o sistema dessas relações, porque enquanto o 
sentido da legislação social – que não visa somente à defesa exclusiva do 
trabalhador – não penetrar na inteligência, na compreensão de todos os 
empregadores, teremos sempre este drama: o conf lito entre uma e outra 
classe – que concorrem para a formação da riqueza privada. É preciso 
eliminar essas causas de dissídio por um entendimento mais generoso 
por parte dos que detêm os instrumentos da produção, dando assistên-
cia aos trabalhadores, cooperando para higienização das habitações para 
um melhor standard de vida daqueles que concorrem para a sua prospe-
ridade. O Nordeste apresenta, a esse respeito, índice muito lamentável, 
por falta da compreensão dessa política.

Tal programa pode ser realizado desde que os governadores dos es-
tados e o governo federal, por intermédio dos ministérios competentes, 
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criem ambientes de difusão de normas educacionais junto a todos aque-
les que tomam parte no episódio da produção.

Enquanto essa política não penetrar na mentalidade da população 
do Nordeste, assistiremos sempre ao espetáculo da contradição e do de-
sajustamento, responsáveis, nesta hora difícil que atravessa o mundo, 
pela disseminação de ideias extremistas, propagação que só se poderá 
prevenir por meio de uma política assistencial adequada aos rumos que 
o mundo está tomando e que o Brasil está adotando, através da política 
social do atual governo.

O Nordeste, Sr. Presidente, esse laboratório de energia humana, que 
está convidando as iniciativas para melhor adaptação de seu solo às grandes 
promessas da civilização brasileira, reclama a atenção dos seus legisladores a 
fim de que, voltando-se para seus dramas, para os seus problemas, possam 
oferecer os instrumentos necessários à realização dessa política de assistên-
cia sem a qual a seca voltará a produzir os seus estragos, a arruinar o esforço 
das gerações precedentes sem que possamos acudir, senão com medidas 
artificiais, muitas delas determinadas pela experiência.

É lícito, portanto, esperar da competência dos técnicos, da sabedoria 
dos legisladores, da compreensão dos poderes públicos, a organização e 
execução de um plano de conjunto, que não se perca em detalhes espe-
ciais, mas que atenda às necessidades da região em todo o seu desenvol-
vimento, todo o seu quadro. Somente com um sistema articulado, po-
deremos aguardar providências de governos que se propõem a realizar 
uma política diferente da seguida até então.

Sr. Presidente, ao deixar a tribuna, fica meu apelo feito aos nobres 
membros da Comissão do Polígono das Secas, para que, apressando o 
estudo da iniciativa, possamos, na presente sessão legislativa, entregar 
ao Senado o plano capaz de atender aos reclamos da região nordestina.
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epitacinho e o trabalhismo
Publicado no DCN de 7/8/1951, p. 6242.

O SR. SAMUEL DUARTE (para encaminhar a votação) – Sr. Pre-
sidente, em nome da Coligação Democrática da Paraíba, venho exter-
nar o profundo pesar causado pela morte do senador Epitácio Pessoa 
Cavalcanti Albuquerque, pela perda que veio interromper, em plena 
expansão criadora, uma carreira pública vitoriosa.

Há neste episódio uma nota de indisfarçável emoção, a surpresa de 
um destino cortado em pleno voo. Torna-se mais trágica a sensação do 
seu desaparecimento, quando se considera que esta vida não pôde atin-
gir o plano de uma experiência tranquila como expoente das aspirações 
realizadas.

Epitácio Pessoa era uma força de sacar os seus impulsos: era o entu-
siasmo em febre; era uma energia a multiplicar-se em atividade de ex-
traordinário dinamismo; era uma sensibilidade em permanente vibra-
ção. Possuindo, como poucos, o sentimento das amizades profundas, 
das dedicações sinceras, ele guardou sempre um compromisso de fide-
lidade – o compromisso da fidelidade ao seu grande chefe, o presidente 
Getúlio Vargas, de quem nunca se separou, sobretudo nas horas da ad-
versidade. Todos conhecemos a ascendência a que ele pertencia. E foi na 
atmosfera de exaltação e de entusiasmo cívico que sacudiu a Paraíba, em 
1930, que ele, muito jovem, aprendeu as lições de seu pai: a tenacidade 
na luta, a dedicação integral às causas de sua preferência, o desassombro 
com que se colocava a serviço de uma campanha ou de um ideal.

É bem possível, Sr. Presidente, que não fosse o Senado da Repúbli-
ca o ambiente mais próprio ao desenvolvimento de sua ação política, 
porque a gravidade daquela Assembleia parecia não se casar bem com 
as extraordinárias vibrações do seu temperamento; é bem possível que 
fosse nesta Casa, onde o ardor da combatividade se manifesta pela con-
tingência de sua formação política, a arena mais própria, para revelar sua 
capacidade de ação pública.

Sr. Presidente, se a política não foi para seu espírito de estudante em 
férias um sistema de ideias ordenadas e objetivas, não é que lhe faltas-
se capacidade para compreendê-las e praticá-las. Desse desajustamen-
to não nos cabe culpá-lo, porque o fenômeno é brasileiro. A política  
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nacional desenvolve-se em quadros onde a experiência individual supera 
o valor das ideias; lideres de partidos movem-se nessa relatividade. Mas 
justo é reconhecer que ao Partido Trabalhista Brasileiro ele consagrou 
todas as suas energias, toda a sua dedicação, todo o seu solícito devota-
mento. Também é justo assinalar que o Partido Trabalhista Brasileiro é 
um vigoroso esforço, uma tentativa extraordinária para a construção de 
uma política legitimamente democrática pelo conteúdo de suas reivindi-
cações. Da fidelidade ao programa desse partido bem pode dar testemu-
nho a atividade de Epitácio Pessoa, na tribuna, na imprensa e, sobretudo, 
Sr. Presidente, nas vinculações que o estreitavam a seus amigos da Paraí-
ba, aqueles amigos pequenos e humildes, que sempre contaram com sua 
assistência, com sua proteção, com os seus desvelos, na solução dos casos 
políticos e pessoais, que o traziam à sua presença.

Sr. Presidente, exprimindo o pesar da minha terra e em particu-
lar, da Coligação Democrática da Paraíba, presto esta homenagem à 
inteligência de um jovem político e à sua capacidade de ser útil a seus 
semelhantes, traço mais impressionante da vida dos seus antepassados.
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contra a elevação dos preços do açúcar
Publicado no DCN de 4/10/1951, p. 9044.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, minha presença na 
tribuna justifica-se apenas pela consideração que me merece o assunto 
de que vou tratar, com o qual, aliás, não tomarei por muito tempo a 
atenção dos colegas da Câmara.

Através da publicação de alguns órgãos da imprensa, tenho notado 
que se processa um movimento no sentido da elevação do preço do açú-
car, produto de primeira necessidade para a população. Como se trata de 
artigo que interessa especialmente à economia do meu estado, e como 
eu, nesta questão, me coloco decididamente ao lado do consumidor na-
cional, venho formular, desde já, da tribuna da Câmara, meu protesto 
contra qualquer elevação de preço dos gêneros de primeira necessida-
de, inclusive o açúcar, ligado a indústria altamente protegida, porque 
dispõe de um instituto para acompanhar a evolução da produção, dos 
preços e do consumo.

Não posso compreender, a esta altura da vida da República, ainda 
se esteja a insistir na elevação do preço do referido produto. Há pouco, 
li estatística, publicada num dos vespertinos da capital, estabelecendo 
confronto entre os preços do açúcar no Brasil e em outros países, a fim 
de se justificar, naturalmente, a elevação que se pretende. É preciso, no 
entanto, considerar que, nos países onde esse produto é vendido a preço 
superior ao fixado no Brasil, tal medida se justifica por se tratar de na-
ções não produtoras de açúcar e em que o padrão de vida da população 
é muito mais elevado que o nosso.

Por conseguinte, depois de várias majorações do preço deste artigo, 
de imediata necessidade para a população, não se concebe, de maneira 
alguma, esta política altista, que só pode acarretar, no surto inf lacioná-
rio em que vivemos, maior sacrifício para a população brasileira.

O Sr. Fernando Ferrari – Desejo, com satisfação, associar ao protesto 
de V.Exa. o de toda a bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, seção do 
Rio Grande do Sul. Como sabe V.Exa., o meu estado, pela sua situação ge-
ográfica, é um dos que consomem açúcar pelo preço mais elevado do país.

O Sr. José Bonifácio – Não veja o nobre deputado Fernando Ferra-
ri, na observação que vou fazer, a menor crítica à bancada trabalhista.  
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É a seguinte: estando no governo o Partido Trabalhista Brasileiro, é-lhe 
muito fácil impedir a alta do açúcar.

O SR. SAMUEL DUARTE – Agradeço a colaboração do ilustre 
colega do Rio Grande do Sul. Não estou falando em nome de ne-
nhum partido, mas em nome do consumidor brasileiro, que, ao su-
portar os efeitos do encarecimento da vida, apela, naturalmente, não 
digo apenas para os órgãos competentes, senão também para aqueles 
que detêm a responsabilidade da produção nacional, no sentido de que 
não vejam somente os seus interesses, os interesses de sua classe, mas 
atendam também aos interesses do povo que aqui representamos, sem 
distinção de partidos.

O Sr. Fernando Ferrari – Muito bem. Justamente aí está a importân-
cia da questão, que o eminente colega deputado José Bonifácio parece não 
querer ver. V.Exa. está dizendo muito bem: não é apenas do governo a res-
ponsabilidade; é dessas classes que, na sombra, estão preparando ambiente 
para o aumento.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, quem conhece, como 
eu, a situação da indústria açucareira, pelo menos em meu estado, não 
pode deixar de negar o seu apoio a esse movimento que se processa nos 
bastidores em detrimento do consumidor nacional.
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Sisal: financiamento, preços e estação 
experimental na paraíba
Publicado no DCN de 1/11/1952, p. 12099 e 5/11/1952, p. 12247.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, acabo de regressar da 
Paraíba, onde tive oportunidade de verificar que a situação de dificul-
dade que atravessa a lavoura paraibana ainda não foi superada, apesar das 
providências tomadas pelo governo da República.

O chefe do governo federal assinou decreto concedendo financia-
mento para o agave, fibra que se explora em grande escala no meu esta-
do. Não obstante já haver decorrido bastante tempo, até agora as opera-
ções não tiveram início.

Ocupo a tribuna para fazer apelo à alta administração do Banco do 
Brasil a fim de que apresse as medidas necessárias para que os agavi-
cultores paraibanos possam receber, em concreto, os efeitos das provi-
dências tomadas pelo governo da República no sentido de amparar as 
populações rurais da Paraíba.

[...]

O SR. SAMUEL DUARTE (para uma comunicação) – Sr. Presi-
dente as dificuldades que atravessa a economia paraibana estão agora, 
agravadas, pela queda dos preços do agave, cuja cultura ocupa extensa 
área do território estadual e tem representado a salvação econômica de 
muitos lavradores.

A queda vertical dos preços do agave é de tal maneira ameaçadora 
para a situação da Paraíba que venho, desta tribuna, formular apelo ao 
Sr. Presidente da República, no sentido de por em prática providências 
urgentes de amparo àquela fibra adotando mais ou menos, o esquema 
estabelecido, em recente decreto, em assistência à lavoura de algodão.

Se se considerar que o agave da Paraíba representa 95% das exporta-
ções brasileiras desse produto e que é uma das fontes que asseguram, ao 
tesouro de minha terra, grande parte dos recursos necessários ao custeio 
de seus serviços públicos, ter-se-á, então, ideia da gravidade do pro-
blema e, notadamente, do interesse que os altos poderes da República 
tomarão no objetivo de socorrer esse ramo da produção nordestina.

[...]
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O SR. SAMUEL DUARTE (para uma questão de ordem) – Sr. Pre-
sidente, figura na Ordem do Dia de hoje o Projeto no 1.359-A, de 1951.

[...]

O Sr. Presidente – A Comissão de Finanças manifestou-se, como 
consta da página 5 do avulso, apenas quanto ao aspecto financeiro. Diz 
o parecer:

O ilustre deputado Samuel Duarte propõe, no Projeto  
no 1.359, a criação, na Paraíba, de uma Estação Experimental 
de Sisal.

Sou, em tese, favorável à medida. Todavia, entendo que 
os Cr$ 1.500.000,00 pedidos para a sua instalação, são abso-
lutamente insuficientes, tanto mais quanto o próprio autor do 
projeto confessa que nem terreno existe onde o estabelecimento 
possa localizar-se

Está, esse fato, a demonstrar que o assunto não se encontra 
devidamente estudado pelos órgãos competentes e a sua criação, 
assim, sem maiores cuidados, vai dar em resultado o desperdício 
de esforços, estudos e dinheiro.

Sou pela rejeição do projeto.

A Comissão de Finanças foi totalmente contra o projeto, contra o 
substitutivo apresentado.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sobre o substitutivo, não se ma-
nifestou.

O Sr. Presidente – O parecer não faz referência ao substitutivo. Mas 
desde que a comissão se pronunciou, o aspecto que lhe incumbia con-
siderar era o financeiro.

Parece, pois, à Mesa, pelo menos à Presidência, que a comissão, nesse 
parecer, não deixou de examinar o projeto em todas as suas fases, inclu-
sive nas alterações sugeridas. No entanto, lembro ao nobre deputado que 
há requerimento de S.Exa. pedindo o adiamento da discussão da matéria.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, se V.Exa. me permite, 
voltarei a considerar o assunto da seguinte maneira: o meu requerimen-
to de adiamento, realmente, não se refere à volta do projeto à comissão. 
Se V.Exa. der provimento ao meu pedido, no sentido de ser o assunto 
reexaminado, não insistirei na questão de ordem que estou formulando. 
Poderia eu, por exemplo, alegar a insuficiência do parecer da comissão 
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ou a contradição existente no parecer, ao declarar que o autor do pro-
jeto sequer referiu à situação dos imóveis onde poderia ser localizada a 
Estação Experimental de Sisal, no estado da Paraíba, quando no artigo 
3o está claramente determinada a solução oferecida: a estação poderia ser 
localizada num dos imóveis da União, situado em município apropriado 
à cultura do sisal.

Poderia citar a contradição, para demonstrar que o parecer não está 
de acordo com as normas regimentais, mas me dispenso de entrar nessa 
apreciação, já que V.Exa. lembra a solução adequada.

Gostaria que a Mesa fizesse voltar o assunto à comissão, para que ela 
se pronuncie e não venha declarar que os demais órgãos técnicos não 
se manifestaram sobre a matéria, quando antes de falar a Comissão de 
Finanças já havia o pronunciamento de três outras comissões.

O Sr. Presidente – Realmente o parecer discutido na Comissão de 
Finanças está meio confuso. Sugeriria, por isso, a V.Exa. – porque a 
Mesa não o pode fazer ex officio – acrescentando no seu requerimento o 
retorno para reexame.

O SR. SAMUEL DUARTE – Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente, e 
providenciarei a respeito.
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sindicalização rural e migrações  
campo-cidade
Publicado no DCN de 5/2/1952, p. 821.

O SR. SAMUEL DUARTE (para encaminhar a votação – não foi 
revisto pelo orador) – Sr. Presidente, a matéria objeto do debate e re-
ferente ao requerimento submetido à votação da Câmara compreende 
aspecto de tanta relevância que me inclino a confirmar as palavras pro-
feridas pelo colega de representação da bancada trabalhista, deputado 
Vieira Lins.

Entendo, Sr. Presidente, que não é desnecessária, mas, sob certo as-
pecto, inconveniente a designação de uma comissão especial para tratar 
do assunto.

Sabe V.Exa. e a Câmara que as comissões especiais, constituídas a 
fim de opinarem sobre matéria em tramitação pelas comissões perma-
nentes, dispõem apenas de cinco dias para oferecer parecer à conside-
ração da Casa.

Ora, tendo em vista a complexidade do problema das relações do 
trabalho no meio rural, o legislador não considerou oportuno aplicar des-
de logo os preceitos dessa legislação aos trabalhadores do campo. Parti-
cipo da convicção de todos aqueles que sustentam a necessidade de uma 
legislação protetora desses trabalhadores, a ser o mais breve possível vo-
tada pelo Congresso. Oriundo do meio rural, ninguém conhece melhor 
do que eu os problemas que afetam aquelas populações que mourejam 
no campo. Agora mesmo nos defrontamos com uma das questões mais 
sérias, merecedora da atenção dos governantes. Trata-se do deslocamento 
das populações rurais para os centros urbanos, atraídas, entre outros fato-
res, pelos salários altos que se pagam nas indústrias das cidades.

Há um aspecto para o qual desejo pedir a atenção da Câmara ao con-
siderar o assunto. Não tem sido possível por motivos óbvios a expansão 
do organismo sindical entre os trabalhadores do campo. Ora, é bem sa-
bido ser o sindicato a maior arma de defesa de que dispõe o trabalhador 
para tornar efetivas as garantias que lhe confere a lei. É um dos aspectos 
a ser considerado no exame do assunto. Partidário da extensão das ga-
rantias da legislação trabalhista, adaptáveis ao meio rural, não poderia 
jamais emitir meu voto contrário a este princípio. Quanto, porém, ao 
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exame do problema por uma comissão especial que só dispõe do prazo 
de cinco dias, não posso, na qualidade de presidente do órgão técnico 
da Casa chamado a opinar sobre o assunto, manifestar-me a favor do 
requerimento.

O Sr. Arruda Câmara – Queira acentuar a V.Exa. que o prazo de 
cinco dias não é uma coisa rígida e matemática.

O SR. SAMUEL DUARTE – Neste caso, deixaria de ser observa-
do o Regimento.

O Sr. Arruda Câmara – Como sempre aliás, nesta maneira, V.Exa. 
sabe que as comissões jamais dão seus pareceres dentro do prazo mar-
cado. Apoiar o requerimento, não houve de minha parte desatenção 
ou desapreço ao órgão ao qual V.Exa. pertence. Forçoso, porém, é re-
conhecer que esta comissão se acha onerada de inúmeros trabalhos, de 
grande acervo de projetos tendentes a constituir a legislação social, ao 
passo que a comissão especial cuidaria somente deste projeto, podendo 
estudá-lo muito bem e entregá-lo ao exame da Câmara em prazo rela-
tivamente muito mais curto.

O SR. SAMUEL DUARTE – A despeito das considerações do no-
bre deputado Arruda Câmara, persevero no meu pensamento, porque 
não há só um projeto em tramitação nesta Casa a respeito da matéria. Há 
outros, inclusive um da legislatura passada, de autoria do ex-deputado 
Wellington Brandão, o qual disciplina, minuciosamente, a questão. A 
Comissão de Legislação Social, Sr. Presidente, vai provocar a conver-
gência destes vários projetos para seu exame. Comprometo-me a fazer 
aquela comissão examinar a matéria dentro do mais breve espaço possível 
de tempo, levando em consideração os interesses do trabalhador rural, 
que não devem ficar à mercê de soluções apressadas, porque, em geral, 
leis desta complexidade manipuladas a toque de caixa, como se costuma 
dizer, não dão resultados satisfatórios e tornam-se inexequíveis. Assim, 
mister se faz a adoção de crédito racional, bem vasado e medido, para 
solucionar, dentro dos diversos dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aquilo que seja adaptável ao meio rural brasileiro.

Nestas condições, Sr. Presidente, não seria possível desprezar o exa-
me de uma comissão designada especificamente pelo Regimento para 
tratar deste assunto, entregando-o a uma comissão cujos membros, por 
mais altas que sejam as suas qualidades de inteligência e de cultura, fica-
riam surpreendidos ante o desconhecimento da matéria, estranha a sua 
competência profissional.
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Dada a restrição do prazo determinado pelo Regimento, diz o nobre 
deputado Arruda Câmara que nem sempre se observa o preceito da lei 
interna. Então, cairíamos no mesmo argumento que provocou a criação 
das comissões especiais.

Será isso uma petição de princípio?

Se o Regimento, para se contrapor ao inconveniente das prorroga-
ções do prazo fixado, às comissões especiais estabeleceu medida tam-
bém especial, não o fez com o objetivo de permitir seja esse prazo ultra-
passado, mas para que os projetos sejam examinados dentro do tempo 
determinado.

Sr. Presidente, membro de uma comissão especial, eu me sentiria 
constrangido, ao examinar matéria com os prazos ultrapassados nas co-
missões, em incidir na mesma infração que teria inspirado a providência 
regimental. Esta a razão por que sou contrário a que matéria dessa com-
plexidade, dessa transcendência, dessa importância seja manipulada no 
prazo de cinco dias, coagindo o Plenário a, muitas vezes, rejeitar deter-
minados projetos por não virem suficientemente estudados e esclareci-
dos pelos órgãos técnicos da Casa.

O Sr. Breno da Silveira – Permite V.Exa. um aparte? Queria ape-
nas aproveitar a oportunidade, aliás corroborando a sua tese, como 
presidente da comissão de que faço parte, para lembrar que a mensa-
gem a respeito do Serviço Social Rural, remetida o ano passado pelo 
governo, já foi enviado ao Senado. Infelizmente, não sabemos qual o 
andamento dessa proposição, que, a meu ver, atenderá aos trabalha-
dores da zona rural. Sugiro, então, a V.Exa. junte a sua argumentação 
um apelo ao Senado da República, no sentido de dar andamento o 
mais breve possível àquele projeto, que vem, em grande parte, resolver 
o problema do trabalhador rural brasileiro.

O SR. SAMUEL DUARTE – Vê V.Exa., como a matéria apresenta 
aspectos dessa importância. Torna-se preciso fazer um exame de to-
das as proposições em andamento pelo Congresso, a fim de realizarmos 
obra sistemática e não incidirmos no erro das leis fragmentárias, cujo 
maior inconveniente são as dificuldades na sua execução, na sua prática.

Por isso, Sr. Presidente, me manifesto, a despeito de reconhecer os 
altos propósitos que inspiraram o seu autor. Realmente há projetos dor-
mindo no seio das comissões, e eu não quero eximir desse pecado o ór-
gão técnico que presido. Assim, porém, neste instante, o compromisso de  
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fazer com que os projetos de maior importância, sobretudo os que dizem 
respeito à proteção do trabalho rural, tenham andamento mais rápido no 
seio da Comissão de Legislação Social.

O Sr. Arruda Câmara – V.Exa. disse que a minha argumentação 
cai numa petição de princípio, pois a comissão não podia, como as ou-
tras, dar parecer dentro do prazo. V.Exa. há de ouvir, entretanto, que a 
comissão que vai dar parecer sobre uma única proposição não levaria, 
jamais, mais tempo que outra que deve opinar sobre dezenas ou cen-
tenas de projetos relativos à mesma matéria. Embora não pudesse dar 
parecer dentro de cinco dias, lá o daria num prazo razoável e muito mais 
breve – V.Exa. não poderá negar – do que aquele prazo que a Comissão 
de Legislação Social vai gastar. Por outro lado, não há ofensa à ciência, 
à sabedoria da egrégria comissão, porque, dentro e fora dela, há valores 
capazes de, em prazo relativamente curto, opinar sobre o assunto, senão 
em condições melhores, pelo menos, em igualdade de condições.

O SR. SAMUEL DUARTE – Não considero, Sr. Presidente, o re-
querimento nem de longe ofensivo aos créditos da comissão que tenho 
a honra de presidir. Não é esse o ponto. O argumento do Sr. Deputado 
Arruda Câmara apresenta um ponto vulnerável. Exatamente uma co-
missão especial só terá incumbência de examinar o projeto de resolução 
a que se referir quando há outras proposições relativas à mesma matéria 
em tramitação nesta Casa. A comissão permanente examinará todas no 
seu conjunto e apresentará, possivelmente, um substitutivo; ao passo 
que a comissão especial se ocupará, exclusivamente, da proposição ora 
na Ordem do Dia, ou seja, o Projeto no 867-A. Como tive oportuni-
dade de referir, há outro projeto disciplinando a matéria, que vem da 
legislatura passada.

Nestas condições, encerro minhas considerações, pedindo à Câmara 
a rejeição do requerimento, face aos argumentos que acabo de expender.
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situação das rodovias paraibanas
Publicado no DCN de 27/3/1952, p. 2487.

O SR. SAMUEL DUARTE (não foi revisto pelo orador) – Sr. Presi-
dente, venho formular da tribuna um protesto contra a maneira como 
o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem está cuidando das 
suas atividades no estado da Paraíba. Durante o exercício de 1951, quase 
nada se fez em relação às rodovias que integram, naquela unidade da 
federação, o Plano Rodoviário Nacional.

A situação chegou a tal ponto que a estrada ligando Campina Grande 
a Esperança, já com suas obras iniciadas e contando com recursos consig-
nados no orçamento, ficam paralisadas durante vários meses, apesar da 
insistência com que representantes federais trataram do assunto naquele 
departamento.

Para atender ao serviço de conservação das rodovias paraibanas que 
foram transferidas do Departamento Nacional de Estradas de Roda-
gem, este órgão chegou a criar residência na Paraíba; entretanto, o en-
genheiro responsável foi compelido a solicitar dispensa de suas funções, 
porque lhe faltaram apoio e assistência por parte da direção do DNER, 
não podendo, assim, exercer as suas atribuições.

Vou dirigir, Sr. Presidente, ao Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas 
um requerimento de informações, para que S.Exa. possa habilitar o orador 
que está na tribuna apreciar até que ponto as autoridades do DNER, no 
exercício das suas atividades e de seus deveres, faltaram com sua assistência 
a uma das unidades da federação que mais necessitam dos seus serviços.

O requerimento está concebido nos seguintes termos:

Requeiro que a Mesa se dirija ao Sr. Ministro da Viação e 
Obras Públicas, solicitando as seguintes informações:

a. qual o montante da arrecadação da receita que constitui o 
Fundo Rodoviário, no exercício de 1951?

b. de que forma o DNER aplicou suas verbas no referido exer-
cício, discriminando-se as parcelas que couberam a cada 
unidade da federação? 

c. quantos cargos, inclusive em atividades privadas, ocupa o en-
genheiro chefe do distrito do DNER, com sede no Recife?
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d. quais as razões da paralisação quase total das atividades do 
DNER no estado da Paraíba, em 1951?

e. porque deixou o DNER de fazer funcionar os serviços da 
residência criada no estado da Paraíba e cujo dirigente foi 
compelido a pedir dispensa da comissão, à míngua de apoio 
material para o respectivo desempenho?

f. O Conselho Rodoviário Nacional tem, por unanimidade, 
aprovado as contas apresentadas pelo DNER? Essas contas 
têm sido apresentadas dentro dos prazos legais?

É este o requerimento, Sr. Presidente, que dirijo ao titular da Viação 
e Obras Públicas, porque aquele departamento, organizado em autar-
quia, está a reclamar uma reestruturação nos seus serviços que o habili-
tem a atender às finalidades para que foi criado.

Todos sabem que os estados do Nordeste atravessam periodicamente 
o ciclo da calamidade das longas estiagens; e a Paraíba está dentro de 
maior incidência do f lagelo.

O DNER arrecada somas apreciáveis, com aplicação específica de 
acordo com o art. 15 da Constituição. Entretanto, por mais que se re-
clame – e não é a primeira vez que um representante paraibano ocupa a 
tribuna para fazer sentir a necessidade de maior assistência ao estado –, 
nunca chegam as providências. 

Estou certo de que o Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, tão 
logo tenha em mãos o requerimento, há de tomar medidas para as ne-
cessárias investigações. De posse das informações de que preciso, opor-
tunamente, voltarei a ocupar a tribuna, para fazer apreciações em torno 
do assunto, que interessa vitalmente à economia de meu estado.
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nordeste e revisão do salário mínimo
Publicado no DCN de 1/10/1952, p. 10193.

O SR. SAMUEL DUARTE (não foi revisto pelo orador) – Sr. 
Presidente, na oportunidade em que V.Exa. anuncia a discussão do 
projeto que altera o critério de descontos de utilidade sobre o salário 
mínimo, quero fazer sentir à Casa a conveniência de uma revisão no 
salário mínimo dos trabalhadores do Nordeste. Essa região do país 
atravessa grave crise econômica e, em face do encarecimento da vida, 
os níveis de salários fixados para o local já não atendem às necessidades 
mínimas do trabalhador.

Tenho recebido a respeito várias mensagens, através de correspon-
dência epistolar e telegráfica, de líderes sindicais que fazem sentir a ur-
gência de uma revisão.

Assim, meu apelo é no sentido de que as comissões competentes, 
encarregadas de estudar a matéria, tenham em consideração a situação 
especial que atravessa a região Nordestina, onde os salários, sobretu-
do na zona rural, não correspondem, absolutamente, às necessidades 
fundamentais, indispensáveis para que o trabalhador possa conduzir-se 
num padrão de vida decente.

Estou convencido de que aquelas comissões, os órgãos encarregados, 
pela legislação em vigor, de reexaminar periodicamente os níveis de 
salários, não poderão deixar de ter em apreço tais fatos.

Aproveitaria a oportunidade, então, para dirigir um apelo aos ór-
gãos que, naquela região, sobretudo no meu estado, estão incumbidos 
de estudar e de fiscalizar o problema do abastecimento, como seja a 
Comissão Estadual de Preços, no sentido de que voltem sua atenção e 
procurem coibir nas atividades mercantis, em detrimento dos que vi-
vem de salários, de rendas limitadas.

O problema diz, pois, respeito com as atividades desses dois órgãos: 
a Comissão de Salário Mínimo e a comissão encarregada da fiscalização 
dos preços.

Sr. Presidente, embora não esteja no número dos que admitem que 
a solução dos problemas econômicos, tão complexos, possa ficar na de-
pendência dos órgãos de abastecimento e das comissões de preço – e isso 
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equivaleria tratar um mal essencial à economia brasileira pelos sintomas, 
e não estudar os fenômenos nas suas causas fundamentais –, entretanto, 
em face do quadro que se me apresenta, só me resta dirigir apelo àqueles 
órgãos para que levem em conta esses fenômenos, buscando para o caso a 
solução adequada.
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o ptB e o seguro de acidente  
de trabalho
Publicado no DCN de 14/11/1952, p. 12853 e seguintes.

O SR. SAMUEL DUARTE – V.Exa. não ouviu, naturalmente, 
o começo de minha oração, quando declarei não ser esta a oportuni-
dade de apoiar o mérito da proposição, visto que ocupo a tribuna para 
encaminhar a votação do requerimento de audiência da Comissão de 
Diplomacia, sobre um dos aspectos importantes da questão, que é, exa-
tamente, a coerência que devemos manter na orientação adotada pe-
rante as conferências internacionais, nas quais o Brasil tomou caminho 
o monopólio do Estado em relação ao seguro de acidentes do trabalho. 
Esta, a tese vencedora nas conferências a que compareceu o Brasil, e eu 
desejaria, então, aprovasse a Câmara o requerimento, a fim de ser ou-
vido o órgão técnico incumbido de opinar em torno das repercussões 
internacionais dos problemas em discussão nesta Casa, para orientação 
do Plenário.

O requerimento tem, portanto, toda a procedência, Sr. Presidente, 
a fim de que, nesta hora, prefixemos o pensamento daquela comissão, 
que deve orientar o Plenário, no sentido de que, a esta altura, depois de 
longa evolução, obediente à tendência universal, procuremos saber se 
é ou não mister manter essa orientação a essa coerência e acrescentar 
que, de 25 países europeus que legislaram sobre o seguro de acidente 
de trabalho, 19 adotaram o sistema pelo qual nós, do Partido Trabalhis-
ta, assim como muitos membros desta Casa, propugnamos para não se 
perturbar ou comprometer a política social iniciada há tantos anos no 
Brasil e da qual foi fiador o atual presidente da República.

O Sr. Arruda Câmara – A esta declaração de V.Exa., de que o Parti-
do Trabalhista se bate por esse postulado, V.Exa. pode acrescentar que, 
desde os primeiros debates nesta Casa, o Partido Democrata Cristão se 
associou à reivindicação do seguro estatal e autárquico feito pelos diversos 
institutos e caixas de pensões, de modo que o lucro porventura auferido 
das transações revertesse em favor dos trabalhadores e não de empresas 
meramente lucrativas e comerciais. Assim, o Partido Democrata Cristão, 
de acordo com seus estatutos, com seu programa vem, nesta hora, como 
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sempre defender o postulado por V.Exa. defendido – o seguro autárquico 
e estatal, em se tratando de acidentes de trabalho.

O SR. SAMUEL DUARTE – Acolho com prazer o aparte do nobre 
representante e líder do Partido Democrata Cristão. Não se trata, aliás, de 
questão partidária, mas de defender um sistema de organização jurídica 
em que se ref letem os interesses de todos os trabalhadores do Brasil.

O Sr. Benjamin Farah – Sendo V.Exa. um dos mais eminentes 
deputados do Partido Trabalhista Brasileiro, gostaria, para guiar meu 
raciocínio, de saber qual a orientação do Ministério do Trabalho no que 
se refere ao seguro estatal.

O SR. SAMUEL DUARTE – Pelas informações prestadas à Co-
missão de Legislação Social, ao tempo em que presidia aquele órgão 
técnico, cheguei à conclusão de que o Sr. Ministro do Trabalho, naque-
la ocasião, era partidário do monopólio estatal do seguro de acidentes.

O Sr. Arruda Câmara – V.Exa. pode opor a qualquer dúvida a esse 
respeito o pensamento do Sr. Presidente da República, que é autoridade 
máxima no Partido Trabalhista Brasileiro e está a favor do seguro esta-
tal, salvo alguma retificação recente em sentido contrário.

O SR. SAMUEL DUARTE – E, ainda que a opinião do Sr. Mi-
nistro do Trabalho fosse contrária à tese que nós, do Partido Traba-
lhista Brasileiro, sustentamos, ela não teria a virtude de invalidar, de 
infirmar o nosso ponto de vista. Seria um pensamento de S.Exa. que 
não corresponderia às diretrizes, aos fundamentos, aos propósitos da 
política social brasileira.

O Sr. Pereira da Silva – Não apoiado! A opinião de um ministro de 
Estado, exatamente da pasta interessada, não pode ser opinião pessoal. 
V.Exa. me permita que o diga.

O SR. SAMUEL DUARTE – Pergunto ao nobre aparteante, Sr. 
Deputado Pereira da Silva, se S.Exa. leu ou ouviu alguma opinião do Sr. 
Ministro do Trabalho defendendo a tese do seguro privado.

O Sr. Tenório Cavalcanti – Eu li.

O Sr. Benjamin Farah – O Sr. Ministro do Trabalho defendeu lon-
gamente nesta Casa o seguro privado.

O SR. SAMUEL DUARTE – O deputado Sr. Segadas Viana ti-
nha S.Exa. direito de fazê-lo neste plenário como qualquer represen-
tante do povo.
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O Sr. Tenório Cavalcanti – E como ministro, o declarou ao Sr. Pre-
sidente da República...

O SR. SAMUEL DUARTE – Não conheço a opinião do ministro 
do Trabalho.

O Sr. Tenório Cavalcanti – Permita que continue o aparte.

O SR. SAMUEL DUARTE – Não estou aqui para defender ou 
contraditar as opiniões do Sr. Segadas Viana. Estou aqui para sustentar a 
tese propugnada pelo Brasil em Conferências Internacionais.

O Sr. Tenório Cavalcanti – O ministro do Trabalho, Sr. Segadas 
Viana, declarou, em relatório enviado ao Sr. Presidente da República, 
que pedia a opinião daquele titular a respeito do assunto, que a realida-
de brasileira não aconselhava o monopólio do seguro social. Disse-o 
S.Exa. como ministro e o presidente da República, então, concordan-
do com a opinião do Sr. Segadas Viana, remeteu o projeto para que se 
aceitasse aquela emenda, tão ardorosamente combatida por V.Exa. na 
Comissão de Legislação Social, e apresentada pelo Sr. Hildebrando Bi-
sagila, também do partido de V.Exa.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente creio que o deputado 
Sr. Tenório Cavalcanti está laborando em lamentável equívoco. Rendo a 
S.Exa. as homenagens a que faz jus sua inteligência, porquanto o nobre 
representante do estado do Rio é um dos grandes oradores desta Casa.

O Sr. Tenório Cavalcanti – V.Exa. sempre bondoso.

O SR. SAMUEL DUARTE – Labora, entretanto, em equívoco, 
porquanto o Sr. Ministro do Trabalho não aconselhou ao chefe do go-
verno adotar, em relação a maioria desta Casa, a posição a que S.Exa. 
se refere.

O que o ministro de Trabalho disse nas informações solicitadas 
pelo deputado Sr. Nelson Carneiro, ao tempo em que na Comissão de 
Legislação Social se discutia esse projeto, foi de que alguns institutos 
tinham falhas na execução de seus serviços...

O Sr. Tenório Cavalcanti – V.Exa. leu a opinião do Sr. Ministro do 
Trabalho?

O SR. SAMUEL DUARTE – ... e que, talvez, no momento, não 
fosse oportuno adotar o seguro estatal.

O Sr. Tenório Cavalcanti – Perdão! A um documento escrito não se 
opõe declaração verbal. Lerei o que disse o Sr. Ministro do Trabalho para 
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conhecimento de V.Exa. Quer ouvir?

O SR. SAMUEL DUARTE – Aguardo a leitura de V.Exa.

O Sr. Tenório Cavalcanti – Diz o ministro do Trabalho ao Sr. 
Presidente da República, depois de uma série de considerações:

Todavia, enquanto permanecermos na expectativa dessa 
realização, o regime da livre concorrência apresenta-se como 
medida indicada, porquanto, sem afetar os institutos possui-
dores de carteiras organizadas, vem cooperar com os proveitos 
da experiência para o desenvolvimento do seguro de acidentes 
de trabalho no desempenho de sua função protetora às diversas 
classes de trabalhadores.

De onde se vem de concluir sobre a oportunidade em reco-
mendar a conveniência da aprovação do aludido projeto de lei, 
para admitir a livre concorrência até que se verifique a unificação 
do seguro social.

Quem diz isso é o ministro do Trabalho e V.Exa. acabou de afirmar 
que não tinha se manifestado a respeito.

O SR. SAMUEL DUARTE – As palavras de V.Exa. não tiram abso-
lutamente a convicção que procurei imprimir às considerações que vinha 
fazendo. O Sr. Ministro do Trabalho declarou nessa informação: “enquan-
to não se realizar a unificação do seguro social”. Veja V.Exa. que é questão 
de oportunidade.

O Sr. Aluísio Alves – O Sr. Segadas Viana é um dos autores da le-
gislação trabalhista e foi S.Exa., precisamente, o autor do artigo que 
mandou estabelecer o monopólio pelo Estado do seguro de acidente de 
trabalho. Posteriormente, eleito deputado federal, apresentou projeto 
que prorrogava o prazo de cinco anos para a realização de seguro de 
acidente de trabalho por companhias privadas em concorrência com os 
institutos...

O Sr. Tenório Cavalcanti – E fez muito bem.

O Sr. Aluísio Alves – ... porque, naquele momento, considerava 
S.Exa. que alguns dos institutos não estavam em condições de reali-
zar esse seguro com eficiência. Mas este ano, ministro do Trabalho, 
foi S.Exa. que autorizou o maior dos institutos de previdência social, 
o dos Industriários, a instalar sua Carteira de Acidentes de Trabalho, a 
qual começou a operar há cerca de dois meses. Portanto, entre a opinião 
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que acaba de ser transmitida à Casa pelo deputado Sr. Tenório Caval-
canti e o alto objetivo concreto do Sr. Ministro Trabalho, aprovando a 
execução de seguros de acidente de trabalho pelo Instituto dos Indus-
triários, teremos de concluir que S.Exa., já a esta hora, reconhece que a 
previdência social está em condições de realizar seguro de acidente de 
trabalho como monopólio.

O Sr. Arruda Câmara – Há a acrescentar que, em janeiro de 1954, 
todos os institutos estarão em condições de realizar a previdência e o se-
guro social. Aí já não haverá mais lugar para as considerações do nobre 
deputado Sr. Tenório Cavalcanti.

O Sr. Presidente – Atenção. Não está em discussão o projeto, e sim o 
requerimento de audiência da comissão. Peço aos Srs. Deputados que fi-
quem dentro da matéria em debate, visto como a Ordem do Dia é longa.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, como ia dizendo, as 
informações do Sr. Ministro do Trabalho foram condicionadas a uma 
questão de oportunidade, de referência a um termo previsto nas pró-
prias informações, isto é, a unificação do seguro social.

Mas, ao discutir o requerimento que pede o exame da Comissão de 
Diplomacia sobre este projeto, declarava, Sr. Presidente, que é de toda a 
oportunidade, de toda a pertinência a audiência daquele órgão técnico, 
tendo em vista que o sistema do seguro social não interessa somente 
à situação interna de cada país. A própria evolução desta ideia no âm-
bito internacional, os compromissos estabelecidos nos vários certames 
internacionais que versaram esta tese e a posição de coerência que de-
vemos manter em face da palavra empenhada perante as outras nações 
membros da Organização Internacional do Trabalho são questões de 
relevância que não podem passar despercebidas desta Câmara e sobre as 
quais, evidentemente, deve ser ouvida aquela comissão.

Não posso, Sr. Presidente, pelas limitações regimentais, entrar na 
apreciação dos vários aspectos desta momentosa questão, mas é preciso 
que a Câmara desde já fique advertida da relevância fundamental que en-
volve esta proposição legislativa.

O Sr. Vieira Lins – É por demais pertinente e justo o requerimento 
de V.Exa. Deve-se realmente ouvir a comissão, para que se firme aque-
le princípio pelo qual nos vimos batendo. Não está em jogo a palavra do 
próprio ministro, porque, sobretudo, está em jogo a orientação que o par-
tido tomou, através das conclusões firmadas na sua Comissão de Estudos 
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e adotadas unanimemente pela Comissão Executiva, que é a nossa diretriz 
nesta Casa. E V.Exa. vem fortalecer essa nossa diretriz com o requerimento 
que, fatalmente, terá uma resposta satisfatória.

O SR. SAMUEL DUARTE – V.Exa. diz muito bem, tanto mais 
quanto se o ministro do Trabalho ontem pensava dessa maneira, a auto-
rização agora lembrada pelo deputado Aloísio Alves é a melhor resposta 
àqueles que se estão opondo à opinião do Sr. Segadas Viana e adotada 
pelo Partido Trabalhista Brasileiro.
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estio, coordenação da seca e  
ministério da viação
Publicado no DCN de 14/5/1953, p. 3994 e seguintes.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, o problema da assis-
tência à região nordestina, vítima secularmente do fenômeno da seca, 
tem sido tão estudado e discutido da tribuna de ambas as Casas do Con-
gresso, pela imprensa e através de dissertações de estudiosos, que hoje 
pouca coisa poderia ser acrescentada para esclarecimento do assunto, 
sem dúvida uma das matérias da maior importância e cuja solução inte-
ressa fundamentalmente à economia do país.

Tanto este problema preocupou nossos homens de Estado que já a 
Constituição de 1934 cogitava do assunto, fixando, num de seus disposi-
tivos, o compromisso de reservar-se determinada percentagem da receita 
para aplicação na região nordestina. A Constituição de 1946 retomou o 
caminho, a trajetória iniciada em 1934. Apesar disso, decorridos sete anos 
da vigência do dispositivo que destinou dois terços da renda tributária da 
União ao programa de combate às secas e, por igual, um terço dessa im-
portância para assistência na hora da irrupção do fenômeno, ainda agora 
tivemos de assistir ao desenrolar da imensa tragédia, que é a retirada das 
vítimas da calamidade.

Infelizmente, a recomendação do legislador constituinte não me-
receu, em tempo, dos órgãos administrativos a necessária atenção, tan-
to assim que o Sr. Presidente da República se viu na contingência de 
determinar ao seu ministro da Agricultura se dirigisse ao Nordeste e 
estudasse a situação, de lá trazendo os elementos necessários para a or-
ganização de um plano de emergência. O ministro João Cleofas deu 
brilhante desempenho a essa tarefa. O plano já deve estar aprovado para 
sua execução. Impressionado, Sr. Presidente, com a maneira dispersiva 
com que o problema tem sido conduzido, foi que, em maio de 1951, 
tive a honra de apresentar à consideração da Câmara dos Deputados um 
projeto de lei que, visando a sistematização das providências relaciona-
das com os diversos ângulos do assunto, viesse fixar uma orientação, 
em bases gerais, para a solução do secular problema. Não tive, eviden-
temente, a pretensão de oferecer ao Congresso uma solução definitiva. 
Foi mera contribuição para o exame dos estudiosos, uma contribuição 
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que visava afastar o caráter parcial com que o órgão específico tem en-
carado o assunto.

Sr. Presidente, não é admissível, em face da evolução da economia 
em geral e, especialmente, da economia nordestina e diante do proble-
ma do intervencionismo do Estado, permanecermos nos padrões tradi-
cionais, nas medidas já adotadas no quadriênio Epitácio Pessoa e que se 
têm resumido em construir açudes e estradas, como se esses métodos 
pudessem resumir toda a política de combate aos efeitos da seca.

O projeto por mim proposto visa entendimentos entre os governos 
federais e estaduais compreendidos na área do Polígono e tem por fim 
as diretrizes de um plano de assistência econômica e social ao Nordeste. 
Sugere o incremento da açudagem nos três graus. Porque não se pode 
firmar critério unilateral nessa matéria. Tanto o grande como o médio 
e o pequeno açude são indispensáveis no programa de ordem geral.

O problema da irrigação, por sua vez, não deve permanecer nos li-
mites em que o tem deixado o Departamento Nacional de Obras contra 
as Secas, tornando-se imprescindível sua ampliação, ao lado, também, 
do desenvolvimento dos sistemas ferroviário e rodoviário; do ref loresta-
mento gradual das áreas que carecem desse melhoramento; do aproveita-
mento do potencial hidráulico das grandes barragens; da fundação de co-
lônias agrícolas para exploração das terras públicas, inclusive das terras de 
vazante das grandes barragens; da instalação de postos agropecuários em 
condições de assistirem aos pequenos lavradores e criadores, com forneci-
mento ou empréstimo de animais, máquinas, sementes, adubos, vacinas e 
insetícidas, além da cooperação de pessoal técnico; da organização de co-
operativas de produção de crédito e de consumo, sendo as do último tipo, 
de preferência, vinculadas às atividades de construção de ferrovias, rodo-
vias e açudes; da organização dos aprendizados rurais em moldes práticos, 
destinados à instrução de lavradores e criadores, no que diz respeito aos 
elementos de suas atividades profissionais; da manutenção de serviços de 
assistência médico-social; da desapropriação do latifúndio inculto ou ex-
plorado em condições nocivas ao bem-estar social e sua divisão em glebas 
destinadas à aquisição pelos agricultores que possam cultivá-las com suas 
famílias, facilitando-lhes, para esse fim, os meios necessários, mediante 
financiamento a longo prazo e juro módico.

É frequente a afirmativa de que se faz recomendável suprimir o re-
gime do latifúndio como base de uma reforma agrária conveniente ao 
melhor aproveitamento das terras e a um regime social mais justo.
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Em relação a meu estado, nas zonas sertanejas, não é de se encarar a 
questão do latifúndio nos termos simples em que é apresentada. A zona 
do pastoreio reclama, realmente, maiores extensões de terra para seu 
progresso. Já em relação ao litoral, assistimos ao espetáculo de terras 
férteis, destinadas à agricultura, exigirem providências do poder públi-
co ao sentido de não ficarem praticamente ao abandono ou no regime 
semifeudal que ali impera.

Podem essas terras sofrer parcelamento razoável com a instalação de 
colônias agrícolas, funcionando como centros de fixação das famílias 
impedidas pelo nomadismo involuntário que a seca determina.

Os vales úmidos do litoral oferecem esse ponto de apoio durante o 
período crítico das estiagens.

Sr. Presidente, como é perfeitamente compreensível, problema dessa 
envergadura, que apresenta ângulos tão complexos, não pode cingir-se 
a diretrizes estreitas, a métodos de ordem técnica confinados em medi-
das que, embora preenchidas até certo ponto, não deram o contingente 
de soluções que seria de esperar.

Face ao caráter dispersivo das medidas adotadas, deputados do Nor-
deste, tendo à frente o 1o vice-presidente desta Casa, Sr. José Augusto, 
grande autoridade na matéria, com a sua experiência de ex-governador 
do Rio Grande do Norte e de parlamentar que tem louvado esta Casa 
durante tantas legislaturas, deliberam fazer uma sugestão ao Sr. Presi-
dente da República. Consistiu esse alvitre em que as providências de 
emergência em benefício do Nordeste fossem coordenadas em método 
de unidade de orientação.

Não se tratava, é bem de ver, de propor a criação de um órgão au-
tárquico que enfeixasse todos os setores administrativos com jurisdição 
no Nordeste brasileiro. Não se tratava, evidentemente, de iniciativa de 
caráter permanente, mas, simplesmente, de medida de ocasião, tendo 
em vista que os vários setores administrativos sofrem o embaraço da 
burocracia rotineira. Tanto assim ocorria que, após quatro meses do 
início do exercício, muitas verbas não tinham sido desembaraçadas para 
integral aplicação na zona nordestina.

Exposto o problema em termos claros ao chefe do governo, a su-
gestão teve seu perfeito acolhimento. O presidente Vargas chegou a 
lembrar o nome de um grande técnico que se pudesse desincumbir da-
quela tarefa. O encargo é, aliás, por sua natureza, apolítico, reclamando  
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entendimento geral com vários setores não só da administração pública 
como das atividades privadas, no sentido de centralização das diretrizes 
e de uma coerente execução das medidas programadas.

Colocado o problema nesses termos, acredito que o chefe do gover-
no não teria dificuldades, porque as verbas estão votadas. O governo 
dispõe do equipamento administrativo necessário. Quanto à escolha 
do coordenador, sendo um elemento da confiança do Sr. Presidente da 
República não encontrará, nos setores da administração federal, qual-
quer obstáculo para realizar sua missão.

Entretanto, tendo em vista considerações de natureza jurídica, 
se examinarmos o problema das relações entre os vários órgãos da 
administração pública, não sei se essa missão pode ter o desemba-
raço necessário. Observa-se a situação em que f icam os ministros 
de Estado e os governadores do Nordeste, quando tiverem de tomar  
in concreto as medidas necessárias a que o coordenador possa ver cum-
pridas suas determinações.

Quem examinar a frio o problema, verificará que o coordenador pas-
sará a ser um agente do governo federal, porque do Sr. Presidente da Re-
pública ele passa a receber instruções, recomendações e ordens. Aliás, não 
se compreenderia que os ministros de Estado e os órgãos da administração 
federal passassem a obedecer a autoridade estranha, dentro do regime legal 
em vigor.

São aspectos de natureza jurídica, em cuja apreciação não me quero 
alongar. Quando se trata de problema dessa natureza que exige o esfor-
ço de todos nós, nordestinos, no sentido de oferecer à nossa região um 
tratamento à altura do nível que ocupa no país, pela sua importância 
econômica, não seria eu que viesse opor embargos ao ato em si. Minhas 
dúvidas nascem de dois pontos: da maneira como o convidado encara a 
sua missão e de circunstâncias de política partidária.

O Sr. Tenório Cavalcanti – Nega V.Exa. ao Sr. José Américo quali-
dades para desempenhar essa função?

O Sr. Mauricio Joppert – Em primeiro lugar, é preciso saber qual é 
a função.

O SR. SAMUEL DUARTE – Longe de mim negar ao governa-
dor da Paraíba o conhecimento dos problemas do Nordeste, como 
se apresentavam na época em que S.Exa. ocupou a pasta da Viação e 
Obras Públicas.
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O Sr. Ruy Santos – Que cargo é esse para o qual foi convidado o 
governador José Américo? Pode V.Exa. informar-me?

O Sr. Antônio Balbino – Pode o ilustre orador responder que não é 
um cargo, mas um encargo.

O SR. SAMUEL DUARTE – Como acentua muito bem o brilhan-
te colega, deputado Antônio Balbino, não se trata de um cargo, porque 
não foi criado em lei, nem de uma função, porque função é atividade 
ligada a um cargo. É uma missão de colaboração paralela ao Ministério 
da Viação e Obras Públicas.

O Sr. Ruy Santos – E como os diretores de serviços vão receber or-
dens desse funcionário sem função, ou desse titular sem cargo?

O SR. SAMUEL DUARTE – Esta pergunta poderá ser dirigida ao 
governador da Paraíba, que aceitou o convite do Sr. Presidente da Repú-
blica e lhe solicitou que baixe ordens aos diretores de serviço, para que 
possa desempenhar o encargo.

Sr. Armando Falcão – Meu nobre colega, dentro da estrutura admi-
nistrativa atual, não existem possibilidades de se transformar um gover-
no federal. V.Exa. não precisa se esforçar muito para definir a natureza 
do encargo atribuído ao governador da Paraíba. Basta que diga, com 
toda a coragem, que se trata apenas de mais um bluff contra o Nordeste.

O SR. SAMUEL DUARTE – Não participo da opinião de V.Exa. 
Considero que o Sr. Presidente da República tem revelado os maiores 
desvelos pela região nordestina. O desejo de S.Exa. foi vir ao encontro 
das sugestões do deputado José Augusto.

O Sr. Ruy Santos – O deputado José Augusto pediu para ser dada 
esta missão ao governador José Américo? Não.

O SR. SAMUEL DUARTE – Não. O Sr. Presidente da Repúbli-
ca veio ao encontro dessa sugestão, no sentido de que todas as provi-
dências fossem coordenadas e enfeixadas sob um comando único. Foi 
isso que declarei.

O Sr. Tristão da Cunha – Tendo essa missão coordenadora e à sua 
disposição verbas para gastar, como vai ser a prestação de contas de um 
governador ao presidente da República?

O SR. SAMUEL DUARTE – Tenho a impressão de que o gover-
nador da Paraíba funciona como uma espécie de conselheiro, porque 
outra atribuição não lhe pode ser dada.
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O Sr. Tristão da Cunha – Conselheiro de quem? Do presidente da 
República?

O SR. SAMUEL DUARTE – Conselheiro dos órgãos administrati-
vos incumbidos de combater a seca, porque não é possível desempenhar 
funções que, legalmente, só podem competir aos ministros da Viação e da 
Agricultura. Não posso compreender a coexistência de funções...

O Sr. José Guimaraes – Incompatíveis.

O SR. SAMUEL DUARTE – ... uma de governador e outra de mi-
nistro. Como estou interpretando, S.Exa. é convidado a colaborar justa-
mente como assistente, como conselheiro...

O Sr. Ruy Santos – Assistente do diretor do Departamento de Obras 
contra as Secas?

O SR. SAMUEL DUARTE – ... ou então como elemento de liga-
ção entre vários chefes de serviço, a fim de que possa unir aquilo que 
está disperso, dada a experiência do governador da Paraíba, adquirida 
em 1932, quando era ministro da Viação, numa época em que não havia 
Congresso, não havia Dasp, não havia esses controles que cerceiam um 
pouco a atividade trepidante de quem quer agir às vezes temerariamen-
te. Acredito que S.Exa. vai encontrar dificuldades para o desempenho 
de sua missão. Não serei eu, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que vou 
concorrer para que essas dificuldades se agravem. Nosso desejo, o dese-
jo dos nordestinos foi facilitar o desenvolvimento das medidas de assis-
tência. E agora a opinião pública não deixa de estar surpreendida com 
a aceitação do convite por parte do governador da Paraíba – a não ser 
que S.Exa. queira renunciar ao governo do estado e aguardar a criação 
de um órgão autárquico que seria o elemento apto a justificar a missão 
que se discute.

O Sr. Ruy Santos – V.Exa. aconselha a renúncia do governador?

O SR. SAMUEL DUARTE – Estou prevendo que, para o cabal 
desempenho da missão, S.Exa. como grande patriota que é, para se con-
sagrar a essa obra de salvação pública, deixará o governo do estado e 
aguardará que o Congresso vote a lei de criação da autarquia.

O Sr. Aliomar Baleeiro – Acho que quanto ao nome não temo atra-
palhações. A função para fazer pendant com paraestatal, parafiscal, de-
verá ser paraministerial. Quanto ao conteúdo, o problema não é nosso. 
A Assembleia Legislativa da Paraíba é que vai ter a dificuldade de en-
quadrar dentro do direito constitucional federativo, em que governos 
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de estados não podem ser dependentes do Congresso nem do presi-
dente da República, essa situação paraministerial autônoma de estado 
que passa a ser um funcionário hierarquicamente subordinado ao pre-
sidente da República. Aí é que não sei se V.Exa. está já antecipando o 
pensamento de alguma corrente da Assembleia Legislativa da Paraíba 
ou da Comissão de Justiça.

O SR. SAMUEL DUARTE – Desconheço a tendência ou qual-
quer pensamento da Assembleia Legislativa para a solução que possa ser 
dada a este assunto. Porque ignoro se o governador da Paraíba pretende 
licenciar-se ou renunciar. Não compreendo, entretanto, é como possa 
S.Exa. permanecer no cargo, desempenhar a árdua função de gover-
nador e, ao mesmo tempo, baixar ordens, determinar providências a 
serem observadas pelos órgãos da administração federal. É possível, po-
rém, que S.Exa., hábil como é, e já tão identificado com certos aspectos 
da vida pública, se limite a oferecer sugestões através de conversações, 
em mesas-redondas, com chefes de serviços. É possível que S.Exa. es-
pere, com esses métodos, com essas simples medidas, que o problema 
tenha solução. É possível que os chefes de serviços acreditem na experi-
ência do “domador das secas”, como foi classificado por um jornal des-
ta cidade, creio que pela Última Hora; é possível que esses funcionários 
encontrem na própria autoridade do governador o elemento inspirador 
da sua obediência, que não pode ser colocada no plano hierárquico, mas 
somente no plano do patriotismo.

O Sr. Presidente – Peço licença para interromper o nobre orador a 
fim de submeter a Plenário um requerimento assinado pelo deputado 
Coelho de Sousa, de prorrogação do seu prazo por quinze minutos. 
(Aprovado).

O SR. SAMUEL DUARTE – Agradeço ao nobre colega Coelho 
de Sousa e à Câmara a gentileza da prorrogação.

O Sr. Tristão da Cunha – O Sr. José Américo vai receber um pre-
sente de grego, porque, na realidade, não poderá fazer coisa alguma no 
Nordeste. Não há dinheiro para isso, a máquina de inf lação já está mui-
to trabalhada, e S.Exa., no fim de contas, é que vai ficar com a respon-
sabilidade de não ter resolvido o problema do Nordeste.

O Sr. Ruy Santos – Permita-me o nobre orador mais um aparte, 
apenas para dizer que o ilustre deputado Raul Pila, presidente do Par-
tido Libertador, deve estar satisfeito, porque terá um correligionário a 
participar do governo, como coordenador das Secas.
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O SR. SAMUEL DUARTE – De pleno acordo com V.Exa.

Mas, Sr. Presidente, longe de mim o pensamento de impugnar, por 
motivo de incompatibilidade pessoal, o nome do governador da Para-
íba, sem dúvida um dos elementos que mais concorreram, no governo 
provisório, para ajudar à minha região e ao meu Estado. S.Exa. deu 
grande impulso ao programa do presidente Getúlio Vargas de assis-
tência ao Nordeste. Faço toda justiça ao eminente chefe do governo, 
proclamando que S.Exa. tem tido para a região nordestina todo o en-
tusiasmo de brasileiro e de patriota. E se eu reconheço que o Sr. José 
Américo prestou serviços relevantes ao Nordeste, como ministro da 
Viação, essa isenção me dá autoridade para considerar que o encargo, 
o papel, a missão, a incumbência ou que outro nome tenha que lhe é 
atribuída pelo Sr. Presidente da República seria tanto mais de se exer-
cer um plano de equidistância, de imparcialidade, quanto no momento 
S.Exa. não está perfeitamente desembaraçado para isso. E não está por-
que chefia uma das correntes políticas do estado que, no plano nacional, 
obedece à orientação do nosso brilhante companheiro, deputado Raul 
Pila. Sendo homem de partido e contando com o apoio do PSD – não 
direi incondicional, pois não creio que os políticos do PSD paraibano a 
apoiem sistematicamente, sem tergiversações, a ação política e adminis-
trativa do governador da Paraíba –, sendo chefe de um partido, apoiado 
por outro e combatido por outras agremiações de expressão no estado, 
como a UDN e o PTB, tenho a impressão de que S.Exa., pelo menos 
na Paraíba, não pode realizar uma missão imparcial e desapaixonada. 
Para colocar-se num plano de respeito e que mereça o apoio de todos os 
conterrâneos, no desenvolvimento de sua missão salvadora, teria antes 
de realizar uma obra de pacificação. Mas essa pacificação seria um dos 
problemas mais difíceis na Paraíba, em face dos sentimentos que o go-
vernador do estado alimenta em relação a outros adversários políticos.

O Sr. Tenório Cavalcanti – Permita o nobre colega, apenas para for-
mular uma pergunta a V.Exa. É que li, há poucos dias, num conceitu-
adíssimo jornal da capital da República, que o líder do PTB na Paraíba 
teria se oposto ao propalado convite do governo federal para que o Sr. 
José Américo fosse ministro da Viação. E acrescentava que o caminho 
que o Sr. José Américo teria a seguir seria o de contribuir no governo 
do estado e deixasse o governo federal cair de podre – expressões do 
líder do partido de V.Exa. na Assembleia da Paraíba. Pergunto a V.Exa.: 
como é que se compreende que um líder como esse aconselhe o Sr. José 
Américo a não apoiar esse governo, que ele considera apodrecido?
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O SR. SAMUEL DUARTE – A resposta está num telegrama que 
recebi hoje do deputado Arnaldo Bonifácio, a quem se atribui a decla-
ração referida por V.Exa.

O Sr. Tenório Cavalcanti – Não foi desmentido até hoje.

O SR. SAMUEL DUARTE – Firmei-lhe uma consulta sobre a ve-
racidade da declaração e ele me respondeu o seguinte:

Resposta seu telegrama vinte e sete corrente formulo vee-
mente protesto insídia veiculada nossos adversários atribuindo-
me declaração insultuosa nosso preclaro chefe presidente Vargas 
vg contrário tal infâmia continuo admirando e acatando o gran-
de chefe por cuja inspiração partidária me venho batendo no 
seio povo pt Autorizo dar formal desmentido calúnia veiculada 
no jornal O Globo Sds. Dep. – Arnaldo Bonifácio.

O Sr. Tenório Cavalcanti – Será que O Globo mentiu assim?

O SR. SAMUEL DUARTE – A imprensa, como V.Exa. sabe, a 
respeito do problema de reforma ministerial e de combate às secas, 
tem dado curso a numerosas notícias que devemos receber com reser-
va. V.Exa. viu como o ministro Simões Filho desmentiu, de maneira 
categórica e assinalada por uma nota de bom humor, essa questão da 
reforma ministerial. Viu, também, como se assoalhou que o ilustre 
governador da Paraíba tinha sido convidado para substituir o ministro 
Souza Lima, que é pessoa de confiança do governador Lucas Garcez.

Não vou ao ponto de sustentar que o chefe do Executivo paraibano não 
venha para a função de auxiliar direto do Sr. Presidente da República.

O que causou estranheza foi que, dadas as boas relações entre o presi-
dente da República e o governador de São Paulo, relações que se desenvol-
vem num plano de mútua compreensão...

O Sr. Tenório Cavalcanti – Inclusive na adversidade.

O SR. SAMUEL DUARTE – ... o Sr. Getúlio Vargas, estabelecen-
do uma exceção, convidasse um governador do Nordeste para ocupar 
a pasta da Viação. Se se tratasse de um movimento geral de consulta 
para a substituição dos ministros, seria perfeitamente normal o convi-
te visando determinada pasta. Mas escolher exatamente o ministério 
ocupado por um homem da confiança do governador Lucaz Garcez era 
notícia visando efeitos políticos. Tinha que ser recebida com ceticis-
mo, apesar de haver declarado o governador que, por ora, não se achava 
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no ministério. Queriam significar que alguma coisa importante estava 
ocorrendo nas idas e vindas do senador Ruy Carneiro, entre o Rio e 
João Pessoa.

Não quero entrar na apreciação dessas particularidades. Para mim, 
cria motivo de desvanecimento ver qualquer ministério ocupado por 
um conterrâneo. Acredito que a Paraíba eventualmente pudesse usu-
fruir grandes vantagens com essa investidura.

Observando bem, encontro dificuldade para conciliar a delicadeza, 
a gravidade, a importância e o caráter imparcial dessa missão de coor-
denador das secas com a posição de homem de partido que ninguém 
contesta na pessoa do honrado governador. Pela veemência de seu tem-
peramento ele não conseguirá sobrepor a esse feitio de sentimento de 
causa o interesse do estado e do país.

Arrastado, Sr. Presidente, pelos apartes dos eminentes colegas a essas 
considerações...

O Sr. Pereira Diniz – V.Exa. está censurando o presidente da Re-
pública.

O SR. SAMUEL DUARTE – Não estou dirigindo censura a nin-
guém. Estou fazendo considerações de toda pertinência em torno de 
um problema palpitante. V.Exa. não se apreste em defender quem não 
está sendo atacado. Terá muitas oportunidades para isso.

O Sr. Pereira Diniz – V.Exa. está acusando o presidente da Repúbli-
ca. Tenha paciência.

O SR. SAMUEL DUARTE – V.Exa. não se apresse em preparar 
uma intriga.

O Sr. Pereira Diniz – Cheguei agora e não ouvi o início do seu 
discurso.

O SR. SAMUEL DUARTE – Atente o nobre deputado para o que 
vou dizer: dentro do PTB há liberdade de crítica e há sentimento de 
respeito para com o chefe da nação.

O Sr. Pereira Diniz – Estou sentindo isso...

O SR. SAMUEL DUARTE – Nesta tribuna, há liberdade de for-
mular considerações em torno de qualquer problema, e eu sinto a satis-
fação de formulá-las sem que possa, contudo, autorizar V.Exa. a enxer-
gar nas minhas palavras propósitos menos dignos.
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O Sr. Pereira Diniz – Ninguém foi convidado pelo Sr. Presidente 
da República.

O SR. SAMUEL DUARTE – Estou surpreendido com esta  
af irmação.

O Sr. Pereira Diniz – Ninguém disse que o governador da Paraíba 
foi convidado para o Ministério da Viação.

O SR. SAMUEL DUARTE – Os jornais encheram páginas e pági-
nas. Estou comentando o noticiário e citando fatos com a liberdade de 
tirar as consequências que entenda. Não será V.Exa. que traçará rumos 
ao meu discurso.

O Sr. Pereira Diniz – De forma alguma.

O SR. SAMUEL DUARTE – Estou comentando...

O Sr. Pereira Diniz – Sei da felicidade de V.Exa. em ver a Paraíba no 
Ministério da Viação. Sei que V.Exa. se sentiria muito feliz.

O SR. SAMUEL DUARTE – V.Exa. se sentiria mais feliz ainda. 
(Risos.)

O Sr. Pereira Diniz – V.Exa. foi grande amigo do Sr. José Américo, 
seu companheiro nas grandes lutas e dificuldades. O governador foi 
quem deu a mão a V.Exa., quem tirou V.Exa. da estaca zero para as 
posições políticas de realce.

O SR. SAMUEL DUARTE – A que vem essa declaração de V.Exa.?

Servi em 1930 à Revolução. Comecei minha vida pública convida-
do para diretor da Imprensa Oficial da Paraíba pelo saudoso interventor 
Antenor Navarro, por indicação de um amigo, o Sr. Basileu Gomes.

O Sr. Pereira Diniz – Com o apoio do Sr. José Américo de Almeida. 

O SR. SAMUEL DUARTE – Servi à política do Sr. José Américo, 
com dignidade e independência, não? 

O Sr. Pereira Diniz – Não contesto isso; mas quero dizer à Câmara 
e à nação que o Sr. Alcides Carneiro deixou de ser deputado federal 
porque o Sr. José Américo preferiu V.Exa.

O SR. SAMUEL DUARTE – Tenho agora, com independência e 
dignidade, meus serviços ao Sr. José Américo, toda Paraíba reconhece.

O Sr. Ernani Satyro – V.Exa. dá licença para um aparte?

O SR. SAMUEL DUARTE – Com todo o prazer.
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O Sr. Ernani Satyro – Nesta altura do discurso de V.Exa., sinto-me 
no dever de prestar um depoimento; todos os cargos públicos em que 
V.Exa. serviu na Paraíba foram honrados com sua inteligência e sua 
cultura. Tenho autoridade para dizer isto, porque por mais de uma vez 
divergi de V.Exa. e agora mesmo não posso me dizer correligionário 
político de V.Exa. porque V.Exa. é do Partido Trabalhista Brasileiro e 
eu pertenço à União Democrática Nacional. Apenas temos uma com-
preensão comum em relação a muitas coisas erradas que existem em 
nosso estado.

O Sr. Pereira Diniz – Eu sei que V.Exa. está namorando politica-
mente o Sr. José Américo.

O SR. SAMUEL DUARTE – Agradeço as generosas referências do 
nobre deputado Ernani Satyro. Recebo-as, menos como homenagem 
do que com reconhecimento da linha correta em que me situo, diver-
gindo, sem quebra de dignidade, da orientação política do governador. 
Não desço, entretanto, ao plano das diatribes pessoais coerentes com 
meu passado, meu espírito e educação parlamentar. O nobre colega, Sr. 
Pereira Diniz, avançou o sinal quando me atribuiu atitude deselegante 
em relação ao Sr. José Américo. Tinha o direito de divergir de S.Exa. 
desde o instante em que, esquecendo dedicações, tratou de utilizar a 
máquina, sob frágeis pretextos. Isso não interfere, todavia, no reconhe-
cimento das qualidades que ornamentam a pessoa do governador e que 
são superlativamente proclamadas pelo ilustre colega.

O Sr. Pereira Diniz – O fato é que se V.Exa. contestasse isso, a nação 
reconheceria o contrário.

O Sr. João Agripino – O nobre orador não precisa de abono para 
justificar sua conduta política na Paraíba, porque as qualidades que pos-
sui, e aqui têm sido reveladas, são bastantes para autorizá-lo a afirmar 
sua lealdade de compromisso com qualquer homem público a que tenha 
servido. Lamento, apenas, que, dada à altura dos debates em que o no-
bre orador colocou a questão, tenha seu ilustre companheiro de banca-
da trazido V.Exa. a essa questão pessoal. Realmente, continuo atônito, 
ainda agora, porque V.Exa. se referiu a um convite do Sr. Presidente da 
República ao governador para coordenador das secas...

O SR. SAMUEL DUARTE – Feito, aliás, na melhor das intenções.

O Sr. João Agripino – ... e esse convite é confirmado pelo deputado 
Pereira Diniz.
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O Sr. Pereira Diniz – Há telegrama do Sr. Presidente da República.

O Sr. João Agripino – Estou atônito porque antes de tomar conhe-
cimento do telegrama do Sr. Presidente da República eu lera uma en-
trevista do governador da Paraíba, segundo a qual S.Exa. só aceitaria o 
cargo de ministro da Viação se concordasse com determinado progra-
ma que ele especifica. Fiquei verdadeiramente desconcertado depois da 
declaração de V.Exa., da confirmação do deputado Pereira Diniz, do 
telegrama publicado e das afirmações do governador que, convidado 
para um cargo sem encargo, uma função sem função, meramente ho-
norífica, diz que só aceita o Ministério da Viação – que está a cargo de 
homem digno e competente – em determinadas condições, que seriam 
impostas ao governo. Desejaria que V.Exa. ou o deputado Pereira Diniz 
esclarecesse este ponto, a fim de que tivéssemos conhecimento mais 
exato do que se passa.

O Sr. Pereira Diniz – Não conheço a autoridade dessas declarações. 
Não me consta que o governador José Américo tenha sido convidado 
para ministro da Viação.

O Sr. João Agripino – Mas um órgão oficioso – Última Hora – pu-
blica, hoje, notícia que ainda não foi contestada, inclusive por V.Exa.

O Sr. Pereira Diniz – Nenhum de nós foi interpelado neste sentido. 
O governador José Américo foi convidado para coordenador das secas e 
o Sr. Presidente da República passou telegrama a S.Exa. nesse sentido.

O SR. SAMUEL DUARTE – Mas, isso é fato que todo mundo co-
nhece. Não é possível contestá-lo. Seria o impossível metafísico negar 
o que V.Exa. está dizendo. Todos estamos de acordo em que o Sr. José 
Américo foi convidado para ministro. Convidado foi para a tarefa de co-
ordenador dos serviços e atividades referentes à seca. Agora, essa gen-
tileza, essa consideração do Sr. Presidente da República não deve levar 
V.Exa. nem nenhum de nossos eminentes colegas a supor que ele poderá 
exercer a coordenação como função legal. Hierarquicamente sua autori-
dade não vai impor-se aos órgãos federais, porque V.Exa. não encontrará 
fundamento legal para essa obediência que o governador espera dos ser-
vidores da União.

O Sr. Pereira Diniz – A censura é ao presidente da República, 
que convidou o governador José Américo para coordenador de obras  
contra as secas.
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O SR. SAMUEL DUARTE – V.Exa. não conseguirá, apesar do 
empenho que põe nisso, incompatibilizar-me com o Sr. Getúlio Vargas.

O Sr. Pereira Diniz – Não tenho o menor interesse nisso, mas en-
tendo que V.Exa. nega o prestígio do Sr. José Américo.

O SR. SAMUEL DUARTE – V.Exa. não conseguirá seu intento, 
porque se eu tivesse de afastar-me do Sr. Presidente da República, eu o 
faria sem subterfúgio. Não sou daqueles que o apoiam com o voto, nesta 
Casa, e contra ele se manifestam em reuniões de bastidores.

V.Exa. sabe disso pois conhece minha vida e meu passado. Não pode 
haver fatos nem palavras, estranhando que eu não seja um condicio-
nal. Minha atitude é clara. Entendo que o Sr. Presidente da República 
colocou o problema em termos altos de consideração e gentileza. O 
que cabia ao convidado era expor ao presidente as dificuldades que se 
apresentam ao desempenho de sua tarefa. Entretanto S.Exa. aceitou-as 
imediatamente e está reclamando instruções aos chefes de serviços fe-
derais para lhe obedecerem.

Aí começam minhas dúvidas, Sr. Deputado Pereira Diniz. Aliás, 
V.Exa., bacharel, nomeado procurador da República ao tempo do go-
verno Ruy Carneiro, quando eu era secretário do Interior, poderia aju-
dar-me na interpretação jurídica do caso.

O Sr. Pereira Diniz – É verdade, mas fui nomeado por intervenção 
do Sr. Ruy Carneiro.

O SR. SAMUEL DUARTE – V.Exa. pleiteou e sua pretensão foi 
imediatamente atendida.

O Sr. Pereira Diniz – Não pleiteei, absolutamente, V.Exa. não pode, 
de forma nenhuma, fazer tal afirmação.

O SR. SAMUEL DUARTE – Aí, dizia eu, é que começam minhas 
dúvidas de natureza jurídica. Sou aprendiz de direito constitucional.

O Sr. Pereira Diniz – Não apoiado. V.Exa. é mestre, ex-presidente 
da Comissão de Justiça.

O SR. SAMUEL DUARTE – Não tenho a autoridade do procura-
dor da República no estado da Paraíba. Desejaria aprender uma lição com 
V.Exa., e V.Exa., em vez de manter-se em atitude de catedrático, se colo-
ca em situação de comentador do “ponto-de-cem-réis” em João Pessoa.

O Sr. Pereira Diniz – Coloco-me apenas na situação de uma pessoa fe-
rida na sua sensibilidade de conterrâneo ao ver V.Exa. fazer restrições a um 
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homem de estatura de José Américo. Aprendi a admirar José Américo com 
V.Exa. nas lutas da Paraíba.

O SR. SAMUEL DUARTE – Reconheço com V.Exa. as qualidades 
do Sr. José Américo, mas tenho receio de que a ação do ilustre governa-
dor se malogre no meio da confusão de órgãos que não se entendem 
e onde é preciso coordenar e disciplinar. Não sei se S.Exa., com o 
temperamento que lhe é próprio, estará em posição de harmonizar 
os diversos setores da administração pública, tão dispersivos para a 
solução dos problemas da seca. Desejo que S.Exa. seja bem sucedido. 
Como brasileiro, paraibano e nordestino, formulo votos para que sua 
missão seja desempenhada com os melhores resultados.

O Sr. Pereira Diniz – Há sinceridade nisso? (Risos).

O SR. SAMUEL DUARTE – Mas, vivemos num regime cons-
titucional que dividiu as competências; regime federativo em que os 
governadores exercem a função de chefes de estados autônomos, não 
sendo possível subordinar a atividade do governo federal, sob pena de 
sacrificarmos o sistema que instituimos na Carta de 1946.

Mas, se V.Exa. acha que essa dúvida não tem procedência, procure 
uma interpretação capaz de justificar seu pensamento.

O Sr. Janduhy Carneiro – Permita-me V.Exa. um aparte, apenas 
para dizer que venho acompanhando o seu discurso. Quanto ao as-
pecto jurídico que V.Exa. abordou, cheio de escrúpulos, a respeito 
do Sr. Presidente da República, devo dizer que se há algo a criticar, 
inegavelmente, isso caberia ao chefe da nação, porquanto teve S.Exa. 
a iniciativa de convidar o governador José Américo para a tarefa que 
é do conhecimento da nação. Aliás, não há nenhum cargo que o Sr. 
Presidente da República confiou ao Sr. José Américo, mas sim encar-
gos. Esta é a realidade.

O SR. SAMUEL DUARTE – V.Exa., como bom pessedista está in-
sistindo na mesma tecla do deputado Pereira Diniz.

O Sr. Pereira Diniz – Tenha V.Exa. a coragem de acusar o presiden-
te da República e não o governador José Américo.

O SR. SAMUEL DUARTE – Não julgo o presidente da República 
merecedor de ataque. V.Exa. não me tem compreendido ou está que-
rendo tirar conclusões que não autorizei.

O Sr. Pereira Diniz – V.Exa. está começando pelo fim.
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O SR. SAMUEL DUARTE – V.Exa. não me ouviu, por isso está 
dando outro sentido às minhas palavras. Declarei que S.Exa., aceitando 
o convite nos termos em que o fez, foi longe demais. Exigiu logo que o 
presidente da República baixasse ordem determinando aos ministros e 
chefes de serviço que pusessem pessoal à sua disposição.

O Sr. Pereira Diniz – O presidente da República comunicou ao go-
vernador que convocasse os chefes de serviço.

O SR. SAMUEL DUARTE – Isso em mesa-redonda. Sem a signi-
ficação que se quer insinuar.

O Sr. Pereira Diniz – O presidente da República disse que já se tinha 
entendido com os ministros interessados no assunto.

O SR. SAMUEL DUARTE – Entendimentos pessoais todos nós po-
demos ter com os governadores, deputados e senadores e assim por diante.

O Sr. Pereira Diniz – Admito que o deputado João Agripino fale 
nesse assunto, porque pode censurar o presidente da República, mas 
V.Exa. não.

O Sr. João Agripino – Se eu devesse pronunciar-me sobre o ato do 
Sr. Presidente da República, a quem combato nesta Casa, a respeito do 
convite ao governador José Américo para coordenador das Secas, só o 
faria para elogiar S.Exa., porque, como o nobre deputado já acentuou, 
nenhum de nós, paraibanos, poderia se sentir diminuído, mas honrado 
com esse ato, e só poderia desejar ao Sr. Governador da Paraíba êxito 
na sua missão. Não sei, porém, se o convite feito ao Sr. Governador, 
para coordenador das Secas, implica no seu dever de autoridade sobre os 
chefes de serviços a obedecerem ao Sr. Governador, contra expressa dis-
posição da lei, retirando dos ministros aquela parcela de autoridade que 
a Constituição Federal lhes dá como dever e como responsabilidade.

(Trocam-se inúmeros apartes simultâneos).

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, o que o Sr. Presidente 
da República deseja do governador da Paraíba, é a contribuição da sua 
experiência pelo fato de ter exercido o cargo de ministro da Viação e 
Obras Públicas, contribuição dada dentro da harmonia do sistema cons-
titucional em que vivemos. Evidentemente, o presidente não poderia ir 
além. V.Exa. não encontrará, no convite, senão essa sugestão em termos 
gerais. Agora, descer ao plano das providências diretas, interferindo com 
o sistema hierárquico, isto, meu nobre colega, não será possível.
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O Sr. Janduhy Carneiro – V.Exa. foi quem pediu a nomeação de um 
coordenador.

O SR. SAMUEL DUARTE – O deputado José Augusto. Uma co-
ordenação superficial de entendimentos pessoais, de convite aos chefes 
de serviço.

V.Exas. querem tirar o governador José Américo da Paraíba; pre-
tendem que ele se afaste do governo. Eu não tenho essa pressa. Desejo 
que S.Exa. fique lá e continue até o fim do seu mandato. Pelas palavras 
do deputado Janduhy Carneiro, os pessedistas têm pressa em que ele se 
desloque do governo.

O Sr. José Bonifácio – V.Exa., em parte, tem razão. O Sr. Getúlio 
Vargas, nomeando o Sr. José Américo coordenador das Secas do Nor-
deste, apenas lhe pregou no peito varonil um crachá, em plena Repúbli-
ca, pois V.Exa. sabe muito bem que nenhum funcionário vai obedecer 
a S.Exa. nem a isso ficará obrigado por lei.

O SR. SAMUEL DUARTE – O que não compreendo, e V.Exa. 
poderá explicar, é o fato de o presidente da República estar dando ex-
cepcional importância, grande relevo, ao Sr. José Américo. Acho que 
V.Exa. por isso deve retirar seu apoio ao Sr. Presidente da República.

O Sr. Janduhy Carneiro – O deputado Samuel Duarte não pode acu-
sar o presidente da República por vários motivos, inclusive por haver so-
licitado as providências que S.Exa. tomou.

O SR. SAMUEL DUARTE – Não estou acusando o presidente 
da República; ao contrário, entendo que S.Exa. não foi compreendido 
nem pelo governador nem por V.Exas.

Sr. Presidente, antes de deixar a tribuna solicito permissão para incor-
porar ao texto do meu discurso o memorial encaminhado pelo 1o secretá-
rio da Assembleia Legislativa da Paraíba, a respeito da medida de socorro 
à região assolada pelas secas.
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clemência para o casal rosenberg
Publicado no DCN de 17/6/1953, p. 5624.

O SR. SAMUEL DUARTE (não foi revisto pelo orador) – Sr. 
Presidente, acabo de ser designado, pelo presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça, para emitir parecer sobre o requerimento subs-
crito pelo nobre deputado pelo Rio Grande do Sul, Sr. Flores Cunha, 
que concretiza um apelo ao presidente da República dos Estados Uni-
dos da América do Norte a respeito da ordem judiciária de execução 
que pesa contra o casal Rosenberg.

Não há, na Constituição de 1946, Sr. Presidente, nem na sua letra, 
nem seu espírito, nada que se oponha ao encaminhamento deste apelo 
por parte da Câmara dos Srs. Deputados.

Não se trata de ato que vá produzir consequências jurídicas contrá-
rias ao regime que adotamos. Apelos de clemência são práticas costu-
meiras que estão nos antecedentes de várias assembléias, inclusive da 
Câmara dos Deputados do Brasil.

Argumenta-se que isso poderia constituir interferência numa decisão 
judiciária mas não há procedência quanto a essa objeção, porquanto o re-
querimento expressa que se trata apenas de uma solicitação de graça que 
poderá ou não ser atendida.

Não me cabe, em nome da Comissão de Constituição e Justiça, 
apreciar o mérito desta proposição, porque isso compete a outros ór-
gãos técnicos da Casa. Se me fosse dado, entretanto, formular quais-
quer considerações sobre esse aspecto do caso estaria plenamente 
solidário com esse ou com essa orientação que teria como resultado 
apenas uma solicitação ao chefe do governo americano para que usasse 
em favor daqueles condenados da medida de clemência condizente 
com os sentimentos cristãos do povo brasileiro. Mas, limitando-me à 
questão de ordem legal, o nosso parecer é no sentido de que nada se 
opõe à tramitação pela Casa deste requerimento subscrito pelo nobre 
deputado pelo Rio Grande do Sul.
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pelo monopólio do seguro social
Publicado no DCN de 28/7/1953, p. 7188-7189.

O SR. SAMUEL DUARTE (para encaminhar a votação – não foi 
revisto pelo orador) – Sr. Presidente, poucas palavras para justificar a 
posição que assumi na Câmara dos Deputados em defesa da tese contrá-
ria ao projeto do Senado, ora em votação.

Em primeiro lugar, o aspecto constitucional do problema já foi exu-
berantemente debatido para demonstrar que, sendo de natureza social, 
o seguro de acidente de trabalho não pode ser objeto de exploração lu-
crativa, tal qual pretende o projeto.

O caráter social, portanto, dos riscos do trabalho impondo uma po-
sição estatal condena por si só este projeto como infenso ao espírito da 
nossa Constituição.

Afastada do debate a constitucionalidade da tese que sustentamos, 
aspecto discutido na legislatura passada e em favor da qual se pronun-
ciaram os expoentes do constitucionalismo nesta Casa, entre os quais 
o saudoso Agamenon Magalhães e ainda o eminente deputado Gusta-
vo Capanema, líder da maioria, restaria examinar a oportunidade da 
transferência do seguro de acidentes de trabalho das entidades privadas 
para os institutos de previdência social.

Esse aspecto da questão foi ferido na legislatura passada, quando se 
discutiu o projeto de autoria do então deputado Segadas Viana, que es-
tabelecia exatamente o regime da livre concorrência.

O Sr. Alberto Bottino – Permita-me V.Exa. um aparte.

O SR. SAMUEL DUARTE – Com todo o gosto.

O Sr. Alberto Bottino – Sr. Deputado Samuel Duarte, o pensamen-
to do Partido Trabalhista Brasileiro, que ia por mim, na qualidade de 
seu líder em exercício na Câmara, expressado através de encaminha-
mento de votação, está sendo, neste momento, magnificamente ex-
posto por V.Exa. O nobre colega, portanto, passa a falar, agora, como 
líder do partido, tendo plenos poderes para esclarecer à Câmara que a 
Comissão de Estudos do Partido Trabalhista Brasileiro e a bancada do 
PTB, em deliberação unânime de seus membros, chegaram à conclu-
são de ser o monopólio estatal o que convém aos interesses do PTB.  
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V.Exa. repito, pode falar em nome do partido a que pertence e muito 
honra – o Partido Trabalhista Brasileiro.

O SR. SAMUEL DUARTE – Agradeço a honrosa incumbência 
que me é conferida pelo Sr. Deputado Alberto Bottino, na qualidade 
de um dos líderes do PTB, e passo agora a defender a posição que este 
assumiu em face do problema.

O Sr. Felix Valois – Concede-me V.Exa. um aparte?

O SR. SAMUEL DUARTE – V.Exa. vai permitir que eu não seja 
muito generoso na concessão dos apartes, porquanto o tempo regimen-
tal é limitado. Mas concederei o aparte por V.Exa. solicitado.

O Sr. Felix Valois – Apenas para perguntar a V.Exa. se a questão é de 
livre exame para os Deputados, ou se é imposição de voto obrigatório.

O SR. SAMUEL DUARTE – Devo declarar a V.Exa., abonando o 
aparte que tive oportunidade de dar ao Sr. Deputado Armando Falcão, 
que o PTB, realmente, depois de ter sido o assunto examinado pela 
sua Comissão de Estudos, recomendou expressamente aos seus mem-
bros nesta Casa a retenção do projeto. Entretanto, quero acreditar que o 
PTB não fechou categoricamente a questão, a ponto de impedir o livre 
pronunciamento já manifestado por alguns de seus membros em face da 
tese que se discute. E devo dizer isso a V.Exa. porque em nosso partido 
os assuntos são debatidos democraticamente, no seio das assembleias, 
sem que se imponha à consciência de seus membros esta ou aquela po-
sição ante as doutrinas e teses que aqui se discutem.

Dizia eu que examinava a oportunidade da transferência dos riscos 
do seguro de acidentes para os institutos de previdência. Empenhou-
se a Câmara, na ocasião, para uma solução dilatória, porque venceu o 
argumento de que alguns institutos não se achavam devidamente apa-
relhados para desempenhar o encargo da exploração desse seguro. Mas 
já decorreram quatro ou cinco anos da solução dada ao assunto. O ar-
gumento da oportunidade, ou seja, o argumento que se firma na cir-
cunstância de não estarem os institutos devidamente aparelhados para 
desempenhar tal serviço não tem mais consistência de natureza alguma. 
O que ocorre é que a experiência daqueles institutos, como o dos Ma-
rítimos, tão eficientemente presidido pelo deputado Armando Falcão...

O Sr. Armando Falcão – Obrigado a V.Exa.

O SR. SAMUEL DUARTE – ... e o de transportes e cargas, abo-
na a tese da exploração estatal. Se estabelecermos um confronto entre 
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os benefícios auferidos pelo regime do monopólio e aqueles que se 
conseguem pelo regime da exploração pelas empresas privadas não 
teremos dúvida alguma em atestar que os trabalhadores estão muito 
mais satisfeitos com o regime de previdência do que com o regime de 
iniciativa particular.

O argumento decisivo para confirmar o que estou dizendo é o se-
guinte: enquanto as companhias concedem à família do segurado, no 
caso de acidente de que resulte a morte, um pecúlio que nunca ultrapasse 
de 46 mil cruzeiros, os institutos dão uma renda vitalícia com base no 
maior salário auferido pelo empregado que falece. Temos ainda a con-
siderar que a grande receita auferida pelo seguro de acidente é invertida 
pelos institutos numa grande rede de assistência médico-social em favor 
dos acidentados. Se considerarmos este aspecto da questão em confron-
to com a circunstância dessas receitas irem para o bolso dos felizardos 
acionistas das companhias de seguro, sem benefício social de natureza 
alguma, creio que a Câmara, atentando bem para as pontas desse dilema, 
não poderá deixar de se pronunciar a favor da solução mais recomendada.

Ora, Sr. Presidente, o argumento considerado decisivo para conde-
nar o regime de monopólio pode ser apresentado assim: inconveniên-
cia do regime intervencionista, o intervencionismo do Estado na órbita 
econômica, sufocando a livre iniciativa e, portanto, prejudicial ao de-
senvolvimento da economia. Os institutos não se acham...

O Sr. Felix Valois – V.Exa. permite mais um aparte? 

O SR. SAMUEL DUARTE – Não posso ser muito generoso, como 
antes declarei, porque o tempo é limitado; mas concederei outro aparte.

O Sr. Felix Valois – Quero apenas acentuar, nesta oportunidade 
que, como V.Exa., também defendi, nesta Câmara, o Estado inter-
vencionista demais, como V.Exa., outrora, serviu, nesta mesma Casa, 
à corrente não intervencionista. Estamos, agora, invertendo os papéis. 
Estou convencido de que esse excesso de intervenção, pretendida no 
projeto e existente atualmente em muitos setores, é fonte de corrupção 
dos governantes. Lamento discordar dos integrantes do Partido Traba-
lhista Brasileiro, na votação deste projeto.

O SR. SAMUEL DUARTE – Vou responder ao aparte de V.Exa., 
apesar de ele não envolver questão doutrinária muito profunda. Na 
Constituição de 1946 há um texto que postula intervenção do Esta-
do no domínio econômico, sempre que interesse social de vulto esteja  
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envolvido nessa intervenção, em face do artigo 146, se não me engano, 
do texto constitucional, que estabelece a faculdade de o Estado inter-
vir na órbita econômica, para monopolizar determinada indústria ou 
atividade, sempre que isso consulte o interesse social ou público. Eu 
me sinto muito à vontade para me considerar intervencionista, dentro 
daqueles limites que a própria Constituição estabelece.

O Sr. Felix Valois – Aí, estamos de acordo.

O SR. SAMUEL DUARTE – Esses limites são os interesses sociais, 
os direitos fundamentais do homem. Por conseguinte, se estamos dian-
te de legislação que consagra a evolução do instituto do seguro social 
em 26 países dos mais cultos do mundo, que estabeleceram o regime do 
monopólio contra o regime da exploração privada, não podemos deixar 
de nos considerar muito à vontade para, na Câmara dos Deputados do 
Brasil, sustentar esta mesma posição, que foi inteligentemente adotada 
pela França, Inglaterra e vários países da Europa, inclusive também por 
vários estados da comunidade norte-americana.

O Sr. Tristão da Cunha – V.Exa. sustentou que a Constituição per-
mite ao Estado monopolizar esse serviço e mais outros. Quer dizer, 
V.Exa. acha que, dentro da Constituição atual, podemos estabelecer o 
comunismo no Brasil?

O SR. SAMUEL DUARTE – V.Exa. está sendo muito radical nas 
consequências que procura tirar de meu raciocínio, porque, no final de 
contas, há uma diferença tão profunda entre a concepção comunista e a 
do Estado Brasileiro que não desejo me estender em considerações para 
responder o aparte de V.Exa.

O Sr. Asiz Maron – A Constituição estabelece, no seu artigo 146, 
citado por V.Exa., o monopólio como exceção e a livre concorrência 
como regra: o monopólio como exceção justificada, subordinado aos 
altos interesses políticos e respeitados os direitos individuais.

O Sr. Tristão da Cunha – Mas ao arbítrio da maioria da Câmara 
dos Deputados? Quer dizer que, se a maioria da Câmara pensar assim, 
poderá monopolizar tudo?

O SR. SAMUEL DUARTE – É preciso esclarecer que nós já prati-
camos o regime do monopólio do seguro social em relação a vários ris-
cos: maternidade, velhice, invalidez, constituem um conjunto de pro-
vidências que explicam a existência dos institutos de previdência social. 
Eles existem realmente porque nasceram de uma legislação de proteção 
ao trabalhador e às suas famílias.
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Sr. Presidente, se nós, considerando a natureza social desses riscos, 
estabelecemos a sua cobertura planejada, governada, dirigida por órgãos 
do Estado, não seria lógico, não seria coerente deixar fora dessa política 
estatal a exploração do seguro de acidentes, que é o único de natureza 
social que continua sendo, inexplicavelmente, objeto de exploração co-
mercial. É preciso agora que o acidente de trabalho não sirva de motivo 
para especulações, a fim de proteger os afortunados donos das compa-
nhias de seguros.

O Sr. Carmeto D’Agostino – Vejo que V.Exa., doutrinando sobre 
a matéria que estamos a discutir, tem feito uma série de referências à 
socialização, em benefício do proletariado, do trabalhador brasileiro. 
Mas eu lembraria a V.Exa. que toda forma monopolística nacionalizada 
em nossa terra só tem dado prejuízo aos que dela se querem utilizar. 
Vou dar um exemplo: a nacionalização do seguro redundou no triplo 
das taxas de seguro existentes até o momento. Tenho então o receio de 
que, se monopolizarmos o seguro de acidentes, as despesas desse segu-
ro, a taxação, o tributo para mantê-lo vao ser muito maiores. Pergunto: 
que vantagem social teve o país ante a desvantagem econômica, como 
acontece na França?

O SR. SAMUEL DUARTE – Permito-me responder ao aparte de 
V.Exa. esclarecendo que, se formos estabelecer paralelo entre as repercus-
sões sociais do regime de exploração monopolística pelo amparo conferi-
do aos trabalhadores e suas famílias e o suposto prejuízo que o Estado ex-
perimenta privando-se da percepção do imposto que recai sobre as apó-
lices de seguro de acidentes emitidas pelas companhias, não poderemos 
deixar de considerar que aqueles benefícios são de tal vulto que absorvem 
a pequena diferença na percepção desse tributo. Depois, esta questão não 
pode ser colocada em termos de política fiscal. Este foi o grande argu-
mento utilizado na Comissão de Finanças pelo nobre deputado Aloísio 
de Castro, que está ansioso por dar-me a honra de um aparte.

O Sr. Aluísio de Castro – Permito-me declarar que V.Exa. dá a im-
pressão de que nunca estudou o problema à luz das consequências fi-
nanceiras do projeto do monopólio estatal. Desejo chamar a atenção 
de V.Exa. para o fato de que é de estranhar que, enquanto o Partido 
Trabalhista Brasileiro toma a posição que V.Exa. expressa neste mo-
mento, os sindicatos, em número de dezenas, a esta hora batem às portas 
do Legislativo repudiando o monopólio. Recebi dezenas de telegramas 
de sindicatos repudiando o monopólio. V.Exa. pode falar em nome do 
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Partido Trabalhista Brasileiro, mas não em nome dos sindicatos, porque 
o monopólio só tem resultado para os empregados em detrimento de 
seus interesses.

O SR. SAMUEL DUARTE – Se eu fosse expressar o pensamento 
dos sindicatos brasileiros a respeito dessa questão, evidentemente, esta-
ria aqui representando o pensamento da maioria deles, porque V.Exa. 
sabe que a maioria dos sindicatos dos empregados é pelo regime do mo-
nopólio e contra ele ninguém se insurge. Agora, V.Exa. não confunda 
os sindicatos, cuja diretoria representa legitimamente o pensamento dos 
trabalhadores, com os sindicatos cuja diretoria está a serviço dos patrões, 
para defender uma política contrária aos interesses dos empregados.

Não quero opor a afirmações feitas aqui, com base em manifestações 
a respeito das quais não possuo documento, para exibir neste momento, 
pois aí quero opor uma declaração categórica, mas tive oportunidade 
de ler, nos jornais desta capital, numerosíssimas mensagens do Sindica-
to dos Empregados protestando contra este projeto. Não venha V.Exa. 
falar aqui em nome dos empregados, nobre deputado Aluísio de Castro.

O Sr. Aluísio de Castro – Falo em nome de outras classes.

O SR. SAMUEL DUARTE – Sr. Presidente, a Câmara está diante 
deste dilema: aprovar o projeto significa assegurar às afortunadas em-
presas privadas de seguro a renda de 500 milhões de cruzeiros anuais, 
pois com a sua rejeição a fina f lor da burguesia capitalista ficará de para-
béns, porque lhe será assegurado o predomínio absoluto.

O dilema – repito – é este: ou assegurar às empresas privadas a ren-
da certa, segura, polpuda de 500 milhões de cruzeiros anuais, ou, ao 
contrário, permitir que os segurados da previdência possam dispor de 
assistência médica e social mais eficiente graças a esses 500 milhões de 
cruzeiros resultantes da exploração do seguro de acidentes, benefício 
este que a Câmara não pode deixar de reconhecer necessário ao de-
senvolvimento de uma política social informada em preceitos claros e 
categóricos da Constituição de 1946.
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sobre o assassinato do vereador 
félix araújo
Publicado no DCN de 29/7/1953, p. 7184.

O SR. SAMUEL DUARTE (não foi revisto pelo orador) – Sr. 
Presidente, ontem, fizeram-se ouvir, neste recinto, os representantes 
do Partido Social Democrático e da União Democrática Nacional, da 
Paraíba, Srs. Deputados Alcides Carneiro e João Agripino, a propósito 
do bárbaro atentado que vitimou, na cidade de Campina Grande, o 
vereador Félix Araújo.

Venho associar-me a essa manifestação de solidariedade com a cida-
de de Campina Grande, com a câmara de vereadores local, enfim, com 
o sentimento público de meu Estado, na sua revolta contra o atentado 
brutal que é um golpe profundo nas tradições de cultura da minha terra.

Quero, ao mesmo tempo, consignar, também, neste instante, nosso 
sentimento de repulsa contra a situação de terror que reina ainda naque-
la cidade. Para lá se transportaram o secretário de Interior, o chefe de 
polícia e outras autoridades. Isto porém, não impediu que civis armados 
perturbassem o comício realizado pelos estudantes, em desagravo do 
vereador desaparecido.

Daqui dirijo apelo ao governador da Paraíba, Sr. João Fernandes 
de Lima, cujos sentimentos conheço. Trata-se de homem que merece 
nossa estima e consideração pelas suas qualidades morais; mas S.Exa., 
naturalmente, se sente tolhido na sua posição de governador interino, 
porque o titular efetivo, que ainda se considera tal, é o Sr. Ministro da 
Viação e Obras Públicas. Dirijo apelo a essa autoridade e também ao 
ministro da Justiça, a fim de que assegurem ambiente de garantia, na 
minha terra, de que as liberdades públicas sejam respeitadas e não se 
reproduzam atentados da ordem daquele contra o qual nos insurgimos 
neste momento.
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o governo vargas e o nordeste
Publicado no DCN de 5/8/1953, p. 140.

O SR. SAMUEL DUARTE (como líder de partido) – Sr. Presidente, 
venho fazer, perante a Câmara, algumas considerações em torno da situa-
ção do Nordeste. Venho pedir o apoio do Poder Legislativo para as medidas 
que interessam à economia daquela região, em face dos embaraços em que 
se debatem os diversos ramos das atividades agropastoris de meu estado.

Sr. Presidente, desejo acentuar, nesta oportunidade, que a política do 
Sr. Presidente da República tem sido, como sempre, de carinhosa assis-
tência às necessidades da região nordestina.

A partir do governo Epitácio Pessoa, que foi aquele que encarou, an-
tes de 1930, com maior objetividade, os problemas do Nordeste, a partir 
daquele governo, houve uma espécie de colapso com o abandono, o de-
sinteresse, a indiferença dos poderes federais relativamente às soluções 
que interessavam à Paraíba e aos outros Estados do Polígono das Secas. 
Mas foi em 1930, com o advento do Sr. Getúlio Vargas ao poder, que 
o governo federal lançou suas vistas para aquela zona e encarou, com 
esclarecido patriotismo, a necessidade de acudir com medidas adequa-
das ao desenvolvimento, ao impulso da economia nordestina através do 
programa de combate aos efeitos das secas.

Desta tribuna o assunto tem sido debatido em todos os seus porme-
nores. Os homens mais capazes e competentes do Nordeste que passaram 
pelo Parlamento já aprofundaram de tal sorte a questão que seria excu-
sado, inútil de minha parte neste instante traçar o quadro do problema e 
das suas soluções.

Há em curso nesta Câmara vários projetos de lei objetivando as pro-
vidências que na atualidade da doutrina e da experiência – à luz das 
questões técnicas ligadas aos problemas do Nordeste – pretendem ofe-
recer soluções fundamentais.

Da minha parte, também contribuí com a apresentação de projeto que 
tomou o número 312 de 1951 e que, tendo recebido parecer favorável da 
Comissão do Polígono das Secas, foi ao exame da Comissão de Econo-
mia. Ali sofreu demorado estudo, até que, na ausência do parecer que se 
esperava, requeri a instituição de uma comissão especial para, na forma do  
art. 107 do Regimento, pronunciar-se sobre a proposição.
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Pela informação que me deu ontem o Sr. Deputado Eurico Sales, pre-
sidente da comissão especial, esta vai se reunir a fim de oferecer o resulta-
do de seus estudos a respeito do assunto.

Sr. Presidente, não pretendi, com esta iniciativa, trazer à considera-
ção da Câmara estudo completo e pormenorizado das medidas.

A par de outras iniciativas do mesmo gênero, acredito que o Poder 
Legislativo, examinando-as, poderá formular projeto de lei que dê ao 
governo a oportunidade de levar àquela região uma assistência capaz de 
incorporá-la definitivamente à economia brasileira. Urge aproveitar as 
grandes possibilidades de seus recursos naturais, mediante soluções que 
a técnica mais indicada sugerir.

Mas, Sr. Presidente, não quero fugir à oportunidade de acentuar 
que o governo do Sr. Getúlio Vargas, preocupado como sempre com 
os problemas daquela região, não pode faltar, como não faltou no passa-
do, com as suas providências, no momento reclamadas, para assistência 
à lavoura e ao comércio do algodão do Nordeste, por ser esta fibra o 
segundo produto que concorre para a produção de divisas com que a 
economia brasileira se pode equilibrar, fortalecer e resgatar seus com-
promissos no exterior.

Todos sabemos que, pelas suas qualidades de resistência, de exten-
são e densidade, o algodão do Seridó é o que rivaliza com os produtos 
das regiões do globo que melhor conseguiram aprimorar seus tipos. 
E não seria possível que produto dessa excelência, dessa qualidade, 
com os padrões já atingidos pela cultura algodoeira do nordeste, nes-
te instante em que os lavradores nordestinos reclamam assistência fi-
nanceira, não seria, neste momento, repito, que um problema dessa 
envergadura pudesse ficar esquecido, enquanto o sul do país, atingido 
pela geada, por sua vez, se volta para o governador federal solicitando 
o seu amparo.

Não negarei meu voto, como brasileiro, às iniciativas de amparo a 
qualquer região do país que reclamem o socorro da União. Mas tam-
bém não posso, quando do nordeste partem brados de socorro, quando 
um dos setores de sua economia mais vital para o desenvolvimento do 
país faz sentir a necessidade dessa assistência, não posso faltar à minha 
obrigação, como paraibano e nordestino, de pedir que o Congresso 
também se volte para essa aspiração, diante da qual, estou certo, não 
ficará indiferente a Câmara dos Deputados.
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Estou convencido, Sr. Presidente, de que o Sr. Getúlio Vargas, que 
tantos desvelos tem manifestado para com os diversos setores da eco-
nomia brasileira, que tem dado ao Nordeste tantas demonstrações de 
compreensão e de patriotismo, não faltará com seu apoio a essas medi-
das que irão levar aos lavradores nordestinos, àqueles que se dedicam às 
atividades ligadas à cultura do algodão do Nordeste as providências in-
dispensáveis à reconquista de uma posição capaz de assegurar um nível 
senão de prosperidade pelo menos de desafogo que habilite o Nordeste 
a enfrentar uma seca prolongada.

Este apelo eu o dirijo às altas autoridades da República, certo de que 
encontrará ressonância no espírito do ministro da Fazenda, Sr. Oswal-
do Aranha, em tão boa hora chamado a colaborar no governo do Sr. 
Getúlio Vargas. E quero, aliás, congratular-me com S.Exa. pelas sábias 
medidas que está tomando na gestão de sua pasta, medidas que estão 
desanuviando os horizontes financeiros do país, sobretudo em relação 
aos acordos realizados com as autoridades norte-americanas, dos quais 
resultou um compromisso para o resgate dos atrasados comerciais do 
Brasil nos Estados Unidos.

Vê-se, assim, Sr. Presidente, que, quando o chefe do governo acerta 
na escolha dos seus auxiliares, como aconteceu no caso da substituição 
do Sr. Horácio Lafer pelo ministro Oswaldo Aranha, sente-se logo que 
a opinião se volta com esperanças muito justificadas, em face dos pri-
meiros atos praticados pelo escolhido.

Quanto aos outros ministros, aguardo seus atos, para não recusar o 
meu aplauso dos que corresponderem de fato aos altos interesses da na-
ção. O presidente está cercado de alguns ministros que, realmente, me-
recem uma expectativa simpática por parte do Congresso e da nação.

Estou certo de que os novos auxiliares, pelo menos um certo núme-
ro deles, incluídos os que fazem agora a sua experiência no Poder Exe-
cutivo da República, encarando com seriedade os problemas da hora, 
ajudarão lealmente o Sr. Getúlio Vargas a levar por diante a sua tarefa, 
que é das mais duras nesta hora af litiva para a humanidade.

É preciso reconhecer que a conjuntura internacional, fazendo pesar 
tantas responsabilidades sobre o presidente da República, sobre o go-
verno, essa conjuntura é de molde a sugerir um apelo a todas as forças 
vivas da nação, entre as quais o Congresso Nacional, para que enfren-
tem com patriotismo e isenção a hora dramática que o Brasil atravessa.  
E no meio dessas dificuldades, nós, nordestinos, esperamos que o  



265

Perfil Parlamentar Samuel Duarte

Sr. Presidente da República e a Câmara dos Deputados facilitem àquela 
região desamparada as medidas indispensáveis à solução dos seus pro-
blemas, das suas dificuldades, como esta a que acabo de me referir: levar 
ao cerne da economia agrícola, da economia algodoeira do Nordeste, o 
amparo de que ela necessita para o seu fortalecimento.
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o direito e as tensões da atualidade

Oração proferida pelo bacharel Samuel 
Duarte, no Teatro Santa Isabel, a 7 de 
setembro de 1931, como representante dos 
concluintes da Faculdade de Direito de 
Recife. 

Depois da marcha, a ordem de dispersar. 

Depois da escola, onde o esforço foi comum e comum o prisma que 
nos amplificava, no colorido e na forma, o destino do bacharel – outra 
visão sobre a vida.

Desse ponto para a frente o cenário desdobra-se: é o país da realida-
de, áspero e turbulento como um campo de batalha, região das maravi-
lhas, na ingênua esperança dos primeiros anos acadêmicos.

Ao apelo do novo destino acudimos para acampar em postos di-
versos. Vai a sociedade exigir-nos, em ação útil e esforço reproduti-
vo, o rendimento das ideias que a escola distribuiu. Um tributo tanto 
mais oneroso quanto maior o fundo de valores vitais da sociedade 
que o reclama.

Mais que sobre as gerações precedentes, pesa-nos o imperativo dessa 
contribuição na hora revolucionária em que o Brasil se reconstitui.

Rompendo com as fórmulas de uma democracia que pretenderá so-
brepor-se ao determinismo dos agentes econômicos, o país contagiou-
se da lava eruptiva que revolve o subsolo moral das raças condenadas a 
viver. A estrutura nacional assimila outro ideal de existência.

Simples repercussão de uma crise que dissolve as velhas democracias 
moldadas em tipo semelhante. 

Herança do individualismo revolucionário que impregnou o pensa-
mento e a literatura do século XVIII, o sentimento republicano de 91, em 
desacordo com as tendências sociais do espírito moderno, não podia gerar 
instituições duradouras.

Quando Rodó afirmou que o Brasil ou teria que renovar-se ou mor-
reria, não fez mais que a aplicação de um dilema que abrange, na elas-
ticidade do conceito, todos os grupos sociais afetados de crise idêntica.
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A guerra acentuou as causas desse desequilíbrio. Até mesmo a In-
glaterra, modelo de organização e sabedoria política, padece do mal que 
vai hoje minando as democracias. Já em 1903 Bernard Shaw pressentia 
o fracasso de hoje. Mas é a lei da conservação social que impõe a ne-
cessidade dessas mudanças, agindo como a lei biológica que renova a 
estrutura celular dos seres vivos.

Por serem os fenômenos sociais os mais complexos, ela varia no seu 
curso, mas a dificuldade da sua rigorosa determinação não impede o 
reconhecimento dos seus efeitos.

Ninguém contesta que sobre a estrutura do grupo social influi uma sé-
rie de reações vindas do meio físico do indivíduo, da raça, dos antecedentes 
históricos, do próprio grupo em conjunto e dos outros grupos relacionados.

Tendem essas reações a imprimir à ordem social uma estabilidade 
relativa, um equilíbrio que se rompe todas as vezes que determinados 
fatores reagem mais intensamente, produzindo uma inclinação no sen-
tido da maior inf luência.

Surgem daí novas necessidades, diferenciam-se outros caracteres, 
brotam outros tipos de organização, por força de revoluções em que o 
papel do homem, não raro, é o de mero instrumento que executa.

Pela sua importância adquirida no grande desenvolvimento in-
dustrial dos últimos tempos, é o fenomenismo econômico, dentre os 
fatores sociais, o mais enérgico gerador de diretrizes revolucionárias.

Mas a ciência clássica aferrada a princípios sem base experimental sus-
tenta a crença do providencialismo do homem, admitido como centro de 
ação livre, podendo escolher qualquer sistema de organização, na montre 
dos fabricantes de teorias.

No Brasil esse método, inconciliável com a realidade, teve o efeito de 
formar uma nação sem traços de cultura diferenciada. 

Mal nos apercebemos que as instituições adotadas sem prévia con-
sulta a uma receptividade étnica e outras condições dignas de exame 
não podiam deitar raízes profundas na consciência do povo, única fonte 
capaz de gerar as formas de uma coexistência política. 

Por aí se vê que a revolução não pode cingir-se a um trabalho de 
revestimento periférico. 

Terá ela um alcance fragmentário se f icar em tentativas tímidas, 
entregue a uma sociologia de imprevisão que se restrinja a manipular 
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o novo sistema de voto ou substituir algumas peças no velho apa-
relho administrativo. Golpes sem nenhuma audácia, sem nenhum 
vigor de criação.

Mas eu não pretendo um lugar na galeria dos que estão recompondo 
o regime. Sei o que lhes custa o encargo.

Não cabe exigir-lhes o que não foi conseguido ainda pelos povos de mais 
sabia experiência, como o inglês, que está sentindo na sua ilha a insuficiência 
de um coração cansado, sem forças para manter no organismo do império 
uma circulação estável de vida. 

Depois de um passado de esterilidade e inconsciência, sentimos o 
borbulhar de uma vitalidade moça.

Nós que saímos de uma escola de direito somos parte de um novo 
drama que começa. Uma parcela de energia no movimento da cena so-
cial, que tem no direito a sua expressão mais característica. 

Pelo direito é que a sociedade atinge a consciência de si mesma, en-
trando na posse plena de seus valores culturais. Sua função não é criar 
um sistema de fórmulas permanentes: é imprimir aos objetos que regula 
a direção da harmonia, a solidariedade entre as partes e o todo, entre a 
unidade social, que é o homem, e o grupo onde este se integra. Esta 
solidariedade, de que Leon Duguit faz a lei fundamental de toda a or-
ganização humana, só se chegaria a manter pela circulação uniforme da 
energia jurídica, no pensar de Hauriou.

Mas esse resultado ideal ainda não foi em parte alguma atingido.

Seria ele o termo de uma evolução que, em si, representa a condição 
essencial do progresso. E a ideia de um progresso absoluto fica muito 
além de qualquer raciocínio positivo.

Acreditando geralmente que o mundo se aperfeiçoa à medida que 
as gerações se sucedem, transmitindo umas às outras o produto de suas 
experiências, o patrimônio crescente de suas aquisições intelectuais, é 
comum admitir-se que o presente realiza melhor as aspirações do ho-
mem que as épocas passadas: mas nada prova que as condições sociais de 
hoje tenham operado totalmente no sentido do melhor.

É certo que, balanceando os resultados materiais entre os vários pe-
ríodos históricos, sorrimos desdenhosamente das civilizações que não 
conheceram como as de hoje os meios de disciplinar mecanicamente as 
forças da natureza.
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Isso, entretanto, nos leva a afirmar que o progresso é uma ideia me-
cânica, nada mais. Do ponto de vista artístico, não avançamos muito, e 
quanto ao moral tudo nos autoriza a crer que a qualidade da alma não 
tem melhorado nada. 

Em nenhuma época como agora se afirmou tanto a ineficácia in-
telectual do homem ante o problema trágico do seu destino, embora a 
exaltação cega pelo aperfeiçoamento continue alucinando os discípulos 
de Zaratustra. Assim a crença no aparecimento do super-homem pro-
longa, sobre manifestações diferentes, o mito fúnebre de Nietzsche.

Meus colegas: f ixemos o espírito na realidade que nos espera. So-
mos uma força que tanto pode ficar paralisada no tédio das profissões 
medíocres como, por exceção, subir a esses cimos do poder onde a 
popularidade inconstante como um capricho de mulher conduz a seus 
risonhos preferidos. 

É possível ainda que algum de nós feche os olhos ao imediatismo 
dos interesses para viver no sentido superior da vida, na estesia de seus 
aspectos sedutores.

Refiro-me aos que imergem na ilusão da arte, fugindo ao banal, ao 
contingente, ao medíocre por se não adaptarem ao sentimento comum 
do seu meio.

São os que sentem nessa ilusão a única força criadora da vida, gover-
nando os outros pelo poder de fazê-los sorrir ou chorar sobre a ironia de 
suas criações, como sobre pedaços da própria alma inquieta.

Para nos sentirmos um pouco acima da vida será preciso possuir esta 
centelha espiritual que marca a aristocracia do talento?

Creio que qualquer de nós, nas intermitências do tédio profissional, 
pode elevar-se um pouco às alturas onde se distingue a vida sem o rigor 
das suas trágicas asperezas, como as montanhas que, à distancia, se ema-
ciam no azul transparente.

Em si mesma a vida é má: todavia, quando a ciência dá ao homem 
a ilusão de multiplicar-lhe as forças no infinito da natureza e a arte lhe 
ensina a corrigir a vida, então esse prisioneiro da dúvida encontra o 
princípio da sua libertação.

Assim se despe a vida de suas aparências ingratas, clarificada na chama 
do espírito adolescente. O caminho, o dia seguinte, o que vem depois, 
aparecem menos escuros e incertos.
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Porque ansiamos sempre pelo amanhã, o ignorado, o imprevisto, 
sem advertir que o termo dessa inquietante expectativa foge à medida 
que dele nos aproxima a ilusão do próprio desejo. Essa obsessão que nos 
abrasa a inteligência, sob a forma de curiosidade, e a vontade sob a for-
ma de cobiça, não se extingue na posse do objeto cobiçado.

Mesmo que ele resumisse tudo o que pode caber na glória de um 
homem – o sumo conhecimento e o sumo poder –, o resultado seria 
mesquinho e impalpável; a inteligência cansa, a imaginação pede mais.

A ciência tem grandes audácias; mas o pensamento, errando pelas 
solidões em busca de segredos novos, fosforeja sem penetrá-las de uma 
claridade onipresente. 

É como um lampejo que sulca a noite. No hemisfério do conhecimento, 
muito pouco até agora se descobriu; há infinitos mundos de ideias a revelar.

No quadrante do direito, não é menor o mistério de belezas a incor-
porar ainda no patrimônio da cultura humana.

Se não pretendemos a aventura desses voos que pedem asas gigantes ao 
menos façamos germinar nas nossas ações a semente das ideias recebidas.

Demos a expressão prática ao que nos ensinaram os mestres – e 
isso bastará para o sucesso, se não exterior e retumbante dos que amam os 
aplausos da plateia, ao menos tranquilo e modesto dos que no teatro da vida 
atendem só às sugestões da consciência, guiada pelo direito.

Sr. Dr. Gondin Filho, elegendo-vos paraninfo, a turma de bachare-
landos de 1931, no ato de sua graduação, quis honrar o direito na pessoa 
de um de seus mestres mais insignes. 

Desejamos que o êxito de nossa carreira se medisse pelo acerto  
dessa escolha.

Se no exercício das ideias e no desempenho dos deveres não men-
tirmos a um modelo de uma consciência como a vossa, que tanto nos 
iluminou o pensamento, esta turma, no novo século que a data de hoje 
abre a vida dos nossos institutos jurídicos, terá concorrido para susten-
tar o mesmo brilho que dessa faculdade se projeta há cem anos sobre a 
cultura do país.

Há temperamentos que, antes de uma aventura incerta ou perigosa, 
procuram iludir na própria fragilidade o estímulo de um vinho forte.

Assim quisemos aqui a vossa presença; assim sentimos a de todos os 
nossos mestres: a lição recebida não caiu na aridez de terreno baldio”.
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um campeador de reformas políticas  
e sociais

Discurso proferido a 26 de abril de 1945, 
no Cemitério do Senhor da Boa Sentença, 
em João Pessoa, quando da inauguração 
do monumento dedicado ao interventor 
Antenor Navarro.

Não sei se devo chamar a essa homenagem uma festa de amizade ou 
um minuto de glorificação. Creio que um e outro sentido transparecem 
dessa lembrança, que marcará na cidade do eterno repouso o lugar onde 
dorme o companheiro que lutou e sofreu por um ideal de aperfeiçoa-
mento, dando tudo de si pelo bem dos outros.

Aqui, os seus amigos, o círculo íntimo dos que lhe sentiram a 
veemência do espírito combativo, recordam a tenacidade do revo-
lucionário, contente de caminhar entre abismos de descrença sem 
nunca perder a fé nos nossos destinos. Aqui, os que o conhecemos 
na hora dramática da Paraíba insurrecta evocamos o perf il do herói 
que ele foi, f iel ao gênio do seu povo, que ele interpretou nos senti-
mentos mais puros.

Coragem silenciosa e inteligência equilibrada – Antenor Na-
varro foi um original campeador de reformas políticas e sociais. As 
características de sua ação pública não o situam na galeria dos exalta-
dos patronos da ideia autonomista. Não está nessa linhagem de jovens 
arrebatados que a partir das rebeliões nativistas exibem o esplendor 
romântico da bravura. Não está entre os gritantes exemplos do civis-
mo sul-americano, símbolos de um determinismo histórico que indi-
ca, na instabilidade de regimes e governos, uma inquietação incurável 
da alma coletiva.

Ele não pertence a essa categoria comum de intrépidos que pon-
tilham a história brasileira: Peregrino de Carvalho, Marcílio Dias ou 
Siqueira Campos.

Modesto, quase um tímido, as faculdades excepcionais dessa alma 
serena agiam em plano esquivo à curiosidade alheia. Apruma-se-lhe o 
perfil noutro cenário, o dos homens de ação atraídos pela beleza de uma 
grande causa. Esse cenário é o da coragem silenciosa, da inteligência 



275

Perfil Parlamentar Samuel Duarte

equilibrada, do entusiasmo sem ênfase, da paixão pela verdade. Um esti-
lo sóbrio compõe os gestos e o pensamento de Antenor Navarro. Tinha 
o pudor de uma consciência que foge ao aplauso, que deixa de exibir-se, 
voltada para dentro do próprio sonho, e só ai encontrando força, compre-
ensão e alegria. Possuía a mística de um revolucionário que pode partici-
par com êxito dos acontecimentos que culminaram na vitória. Realiza, 
esse líder, o modelo do reformador, construindo para o futuro, levando a 
um grau inatingido o senso da objetividade, esquecendo, na obra admi-
nistrativa, a interferência egoísta do fator pessoal.

Um artista sonhador de reformas políticas – Parece estranho que 
uma sensibilidade artística como a sua, amando da música o mundo dos 
ritmos e a embriaguez da vida, se tenha surpreendido na esteira de um 
condutor de homens e ideias. Mas o conf lito entre o ideal e o real, entre a 
arte e a política ele o dirimiu pondo a serviço da política e seu conceito de 
vida, sua audaz interpretação dos motivos e objetivos da arte.

Tornar a vida bela e simples, aproximar do povo tudo o que a técnica 
puder realizar, transformar a cultura em uma fonte de benefícios que 
uma odiosa barreira de privilégios vedou aos humildes – era este um dos 
traços de sua doutrina. É destino dos homens sinceros entregar-se sem 
reservas ao ideal que os apaixona. Assim foi ele. Os estremecimentos 
periféricos que sacudiam a opinião nacional em 1930, para o embate 
das urnas, não o abalaram. A campanha dos comícios e das eleições es-
tava longe de arrastá-lo num entusiasmo fácil e inconsequente, porque a 
alma profunda se lhe absorvia numa região de pensamentos e aspirações 
mais altas onde morria o eco das exaltações demagógicas. Ele amava no 
povo as virtudes selvagens, os sentimentos espontâneos que levam às 
grandes e generosas ações. Não compreendia nem estimava o patriotis-
mo convencional das praças públicas. Viu e sentiu au dessus de la mêlée.

O espetáculo das injustiças sociais, o absurdo de uma ordem funda-
da na indiferença ante a ignorância das massas, o fenômeno da miséria 
que destroi a vitalidade de uma raça jovem, o egoísmo de uma elite 
mergulhada na estupidez e na preguiça acenderam em Antenor Navar-
ro os instintos de luta. Era preciso lutar. 

Personalidade vigorosa  – Atirou-se à tarefa resoluta com compa-
nheiros que deram, com ele, testemunho de coragem e raro desprendi-
mento pessoal. Venceram. Ele veio governar a Paraíba, entre a surpre-
sa e a alegria dos que lhe conheciam a tremenda capacidade de ação, o 
inf lexível poder de vontade. Era um jovem engenheiro que discursava 
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conversando, que não gesticulava, falando com simplicidade, quase com 
humildade, o homem que vinha das trincheiras da revolução para o exer-
cício do poder.

Uma personalidade vigorosa, dona de seus atos, que, respeitando-se 
e respeitando os condutores da campanha, deu à nossa terra um exemplo 
que ficará como modelo de civismo construtor. Construiu com os olhos 
postos além do horizonte da sua época. Construiu livre de inf luências 
capazes de perturbar uma límpida concepção do plano administrativo.

Essa energia segura de si mesmo aliava-se a uma bondade sem reservas.

Ref letia o grande afeto de uma mãe enternecida, que o envolveu até 
o último instante. E desse afeto ele não ficou a dever a menor retribuição.

Vivo, agora, pode imaginar-se o desencanto de Antenor ante as in-
consequências da política, que ele só entendia sem consulta a conveni-
ências pessoais, fórmula de equilíbrio entre as necessidades comuns e o 
pensamento dirigente. Essa aliança democrática dos sentimentos funda-
mentais do povo com os quadros do governo nele contaria um socialista 
militante, se a disciplina da hora não o persuadisse a transigir com a polí-
tica moderada da revolução. Era antes de tudo um mandatário dela. Agia 
com honestidade forte e tranquila, pondo-se de lado o conceito vulgar da 
expressão que implica dever primário de probidade administrativa. Era 
honesto na lealdade, na consciência entre a ação e a palavra, na inteligên-
cia dos fenômenos sociais, na compreensão dos problemas, na execução 
de suas tarefas, nas relações oficiais com o povo, com os colaboradores, 
com os chefes. Desprezava os caminhos sinuosos da astúcia no manejo 
dos negócios públicos.

Incapaz de representar nesse palco, teríamos de vê-lo alçar-se a um 
plano sobranceiro, na universalidade das ideias que põem o serviço da 
humanidade acima de conceitos geográfica ou filosoficamente limita-
dos. Era desses que agem sem pensar no que podem pensar os outros 
a respeito de seus atos, contanto que estes correspondam a uma ideia 
essencial de justiça, a um critério de verdade.

Sabia como é sugestionável a multidão. Por isso não a cortejou. En-
tretanto sua concepção da arte e da vida penetrava a alma do povo.

Uma inf luência: Romain Rolland – Foi a inf luência da França, 
de seus escritores, poetas e filósofos modernos que o envolveu e o di-
rigiu. O que mais o fascinou foi a profunda humanidade da vida e da 
obra de Romain Rolland. Jean Christophe marcou-lhe o destino de 
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intelectual. Desde o contato com as revelações corajosas desse persona-
gem que resume a inquietação, a rebeldia, o horror ao convencional. O 
protesto contra o amadorismo político, contra a mediocridade de uma 
cultura que teimava em viver de resíduos e temas esgotados, contra os 
nacionalismos histéricos, fonte de ódios e de guerras, desde o mergulho 
desse mar tranquilo onde podiam encontrar-se os solitários viajantes 
do pensamento de todas as raças, Antenor ficou formando entre os re-
novadores. Formou entre os que não consideravam a arte um fim em 
si mesma; entre os que acham que a pena deve revolver o campo social, 
batalhar pela vida, realizar objetivos de natureza política, ajustar-se ao 
conceito da realidade econômica, única formula de romper com uma 
tradição hipócrita e legitimadora da democracia.

Quem assim pensava teve de conter-se em estreitos limites, nos 
limites de um terreno acanhado para a sua experiência, mas onde 
couberam os traços de um espírito independente, emancipado de 
regras acadêmicas e fórmulas banais.

O melhor que se pode dizer dele é que foi um trabalhador honrado 
que recebeu os talentos do Evangelho e não os restituiu estéreis, mas os 
multiplicou, como o servidor fiel.

Ação renovadora – Colaborador de seu governo, na doutrinação 
diária do órgão oficial, acompanhei aqueles dias de exaltação pela Pa-
raíba, como se me sentisse numa província da República sonhada pelo 
gênio do filósofo ateniense.

A sombra amiga do bom companheiro passou, mas deixou os sinais 
permanentes dessa passagem. Concluiu os serviços que remodelaram 
o Palácio da Redenção; do Pavilhão do Chá; do Palácio das Secreta-
rias; do Paraíba Hotel; do forno de incineração do lixo. Reconstruiu o 
prédio do Quartel da Força Policial. Construiu doze grupos escolares 
com espaço para frequência numerosa; iniciou a construção de dez ou-
tros; tornou gratuito o ensino normal e secundário, abolindo todas as 
taxas que pesavam sobre os estabelecimentos oficiais; criou os serviços 
de maternidade, higiene infantil e inspetoria sanitária escolar, abrindo 
a série de medidas protetoras do destino das novas gerações; estudou a 
construção e a localização de um leprosário; prestou assistência às caixas 
rurais e bancos Luzzatti, estimulando o crédito ao pequeno agricultor; 
reorganizou o quadro do funcionalismo público; ergueu o monumento 
do presidente João Pessoa, cuja memória lhe mereceu o melhor respeito, 
quase uma devoção. Fundou uma estação de sericicultura; construiu 
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e restaurou estradas; iniciou o plano da pequena açudagem particular 
em cooperação com o Estado. Seus últimos atos iluminam a rota de 
novas conquistas e revelam os cuidados do administrador prudente: dá 
o primeiro impulso ao aproveitamento das fontes termais de Brejo das 
Freiras e institui a Caixa de Assistência às Vitimas da Seca.

E avançou em outros problemas – o porto de Cabedelo foi empreendi-
mento seu, empreendimento de vulto que tornou possível a ligação tran-
soceânica entre os valores da economia regional e os mercados exteriores.

A educação popular ocupou a linha dominante de seu programa de 
administrador. Foi a sua paixão e teria sido uma atividade exclusiva se 
ele não reconhecesse no governo um compromisso com as necessidades 
totais da comunidade. É aí que resplandece, em colorido e grandeza 
espiritual, o trabalho do estadista em menos de dois anos. Recebendo o 
governo em plena comoção pública suscitada pelo sopro revolucionário, 
quis o destino que ele acabasse em meio de outra crise. Em pleno curso 
da seca de 32, findou, no seu posto de combate, lutando pela salvação 
dos sertanejos f lagelados. 

Como se ele nos falasse das suas esperanças – A lição de João Pes-
soa, a lição de Antenor não foi esquecida. Vivemos, os seus companhei-
ros, uma hora trepidante, sem desertar ao dever de servir. Pouco importa 
que alguns estejam separados por divergências de partido. Desejaríamos 
que eles se unissem conosco, afinal, no pensamento de um mundo livre, 
onde reinasse a paz entre os homens. Desejamos e esperamos o fim dessa 
agonia, dessa catástrofe que inclinou para a morte a árvore centenária da 
liberdade a cuja sombra viveram espíritos como o de Antenor Navarro. 
Aqui nós o compreendemos, como se ele, ressurgindo, nos falasse das 
suas esperanças, dos seus projetos, dos seus serviços à terra comum. [...]

Antenor abriu amplas avenidas à inteligência, ao tirocínio democrá-
tico do poder [...]. Ninguém melhor que ele justificou essa consagração, 
um marco duradouro sobre as cinzas adormecidas de sua aparência ter-
rena: uma sugestão aos que sobrevivem para que detenham um instante 
o pensamento sobre a memória de um grande homem.

Aqui fica a lembrança de um governo amigo.

É uma coluna de granito projetando-se na solidez, no aprumo, na 
retidão de linhas singelas e firmes. Tem a plástica da vida que ele viveu: 
altivez, afirmação, resistência, simplicidade.
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uma expressão dos postulados 
republicanos

Exposição de motivos da Constituição 
outorgada da Paraíba de 20 de outubro de 
1945, da visível autoria de Samuel Duarte 
e extraída da 2a edição revista, ampliada e 
atualizada da História constitucional da Paraíba 
(2009) de Flávio Sátiro Fernandes, p. 235-240.

Distinguidos pela confiança de V.Exa. com o encargo de elaborar o 
projeto da nova Constituição do estado, a ser decretada nos termos do 
art. 181 do estatuto federal, encerramos hoje esse trabalho.

A tarefa, por sua importância e magnitude, exigia um prazo que 
permitisse mais desafogado estudo dos temas e matérias a serem versa-
das num diploma desse gênero.

O conteúdo de uma carta política, embora de âmbito regional e su-
jeita à disciplina do Código Supremo, nem por isso se apresenta como 
simples instrumento de adaptação às suas regras dominantes.

Com a autonomia que desfrutam no regime federativo, os estados 
têm o poder de se organizar como lhes convier, respeitados os limites 
expressos no Pacto Geral.

Esse poder de autodeterminação em tudo quanto não ferir a Lei 
Magna dá ao legislador constituinte margem razoável de iniciativa para 
traçar os rumos da organização estadual e imprimir aos vários institutos 
contemplados nessa organização características várias.

Só isso considerado basta para convencer que não é simples, como 
possa parecer à primeira vista, a tarefa aí compreendida.

Essa circunstância adquire, então, maior transcendência quando 
um projeto de constituição tem de ser elaborado em poucos dias, com 
uma pressa incompatível com o método, o espírito, as necessidades 
de um compromisso onde entra, com todo o seu peso, uma série de 
problemas a resolver.

Sabemos quais as razões imperiosas que forçaram essa pressa.  
V.Exa. as esclareceu e não havia outra alternativa, em face do Decreto-lei 
8.063, que fixou prazo muito em breve, e à vista da urgência de sua 
viagem à capital da República.
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Tivemos, pois, que pôr mãos a obra com toda a presteza. É natural 
que haja no projeto falhas e omissões.

Entretanto, havendo-as, não serão de molde a empecer a ação dos 
órgãos e poderes do Estado, na responsabilidade comum de realizar os 
seus fins jurídicos e sociais.

E não faltará a oportunidade das correções, pela emenda dos textos 
considerados dignos de modificação, ou revisão de todo o texto da lei 
básica, segundo os tramites da reforma nela mesma prevista. Esta, aliás, 
obedecerá a regras bastante expeditas e simples, facilitando ao legislador 
ordinário a tarefa das alterações que a experiência aconselhar.

O processo instituído no art. 181 da Carta Suprema foge às normas 
tradicionais da República. Os acontecimentos, porém, têm mais força 
do que certos princípios formais. Contingências invencíveis deram ori-
gem a esse sistema que inverteu a técnica usual.

Não merece censuras o governo da República por haver adotado essa 
técnica. Talvez não fosse o seu intuito, quando as correntes da opinião 
nacional começaram a reclamar a restauração do regime representativo. 
É possível que o presidente Getúlio Vargas pretendesse encaminhar o 
problema político dentro do processo jurídico que tem invariavelmente 
informado a tradição republicana do Brasil e de outros países democráti-
cos. Mas a campanha política, veemente e crepitante, precipitou, de logo, 
o lançamento das candidaturas presidenciais. Marcou-se a data das elei-
ções para a suprema magistratura; não se cogitou da convocação de uma 
constituinte. As correntes partidárias de maior prestígio aceitaram, sem 
discrepância, as medidas governamentais, dentro dessa orientação.

Assim, acudindo aos reclamos dessas correntes, o presidente da Re-
pública agiu no interesse de não criar fermento a atividades perturbado-
ras, em ambiente já agitado pelos atritos da política.

Se a forma afeta esse inconveniente, que subtrai a futura constituição 
ao signo da origem popular, seu conteúdo, porém, se inspira nos postu-
lados mais puros do regime republicano.

A comissão teve o cuidado de repelir a inserção de qualquer regra 
que comprometesse essa proposta.

Numa hora em que o mundo ressurge da negra noite do fascismo, 
quando o espírito livre dos povos livres impõem um programa da am-
plitude democrática da Carta de São Francisco, não seria de admirar 
rumo diverso. 



281

Perfil Parlamentar Samuel Duarte

Os novos estatutos que devem informar as bases das comunidades 
políticas terão que ref letir esse estudo da alma coletiva, de vigilância aos 
valores da democracia, às conquistas da liberdade, às normas de uma 
vida decente, aos padrões de uma convivência cheia de dignidade e res-
peito mútuo.

Serão esses estatutos o escudo dos povos a que servirem contra o 
perigo de messianismos histéricos e anticristãos.

Não se trata de um retorno ao individualismo do século XVIII. O 
conceito de liberdade transformou-se. Se, no terreno político, ele se 
restaura na pureza com que o reivindicaram tantas revoluções, no as-
pecto econômico, ele cede o passo ao interesse social, revelado no direi-
to à subsistência e na luta dos fracos contra os fortes.

A democracia deixou, portanto, de ser a expressão de uma doutri-
na exclusivamente política para ser um estilo de vida, um programa de 
ação prática, abrangendo todos os aspectos da realidade social.

Tudo isso torna problemática a doutrina em torno dos fins do Esta-
do. Essa impressão se revela nítida, segundo Kelsen, no fato de que se o 
direito, a cultura e o poder se proclamam como fins do Estado, também 
assim se proclama a liberdade que se apresenta como fundamento de sua 
afirmação, servindo igualmente para negá-lo. E conclui que o Estado 
limitado a um fim puramente jurídico, seja que se lhe reconheça uma 
ilimitada finalidade de poder ou de cultura, sempre é o Estado o que 
torna possível a verdadeira liberdade. Se se admite que a liberdade não 
é mais que a expressão da legalidade normativa do valor ou do espírito, 
contraposta à legalidade causal da realidade natural, pode-se afirmar 
que o Estado não só realiza essa liberdade, senão que é a liberdade mes-
ma, sendo embora a própria lei jurídica. O sopro das correntes do pen-
samento jurídico, vindo da atmosfera do imenso conf lito que fulminou 
os regimes totalitários, impugnará as decisões das assembleias políticas 
e dos homens do Estado, nesta fase de revisão dos valores da cultura.

Assistimos à queda fragorosa de sistemas arquitetados na força, inspi-
rados no conhecimento do homem. Centro de forças espirituais, foi inútil 
querê-lo submisso ao estado onipotente. Nietzsche passa a curiosidade de 
museu, quando se versam os temas institucionais da sociedade à luz das 
realidades projetadas pela guerra recente.

Pretendeu-se justificar a insânia de megalômanos criminosos com as 
receitas do Hegelianismo. O que se viu, porém, foi o absurdo do estado 
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acima do direito, que acabou criando, no seio de certos agrupamentos, um 
estado de inquietação e insegurança e provocou a maior crise da história.

Nenhuma tirania, diz Rocker, é mais insuportável do que a de uma 
democracia onipotente que intervem em todas as ações do homem e 
nele imprime o seu selo. Quanto mais o poder do Estado se estende, ili-
mitado, à vista do individuo, tanto mais paralisa suas capacidades cria-
doras e debilita a energia de sua vontade pessoal.

Um regime desse tipo jamais deitaria raízes em nossa consciência 
social. Amantes da liberdade e da paz, os povos americanos aprenderam 
com Washington e Bolívar o preço de uma independência digna e fi-
zeram sacrifícios extremos para a posse da liberdade que não tem preço.

Triunfante, a democracia recupera em toda parte suas belas prer-
rogativas. Não traz reivindicações na ponta das lanças ou na boca dos 
canhões, à maneira do totalitarismo feroz. Seu panache é outro. Sua 
bandeira é a convicção, sua arma é a palavra e o pensamento livres, e o 
voto seu instrumento de decisão política. A experiência sugere, então, 
que o melhor regime é o que concilia a liberdade com a responsabilida-
de, o que melhor consulta as conveniências do povo que deseja viver e 
governa-se democraticamente.

A comissão encarregada do projeto, ante a eloquência desse qua-
dro, não podia propor um corpo de regras divorciadas da velha tradição 
constitucional que se restaura.

Não desconheceu a comissão a harmonia que deve prevalecer entre 
os códigos políticos dos estados membros e o da União.

Usando da autoridade deferida ao estado e das forças da sua autono-
mia, o projeto gizou o funcionamento dos poderes dentro de linha que 
lhes asseguram independência e equilíbrio.

Procurávamos vazar o texto em linguagem simples e concisa tanto 
quanto possível pairando nas generalidades como convém à técnica dos 
estatutos básicos.

Se essa técnica carece de uniformidade, valha-nos como escusa a 
pressa com que trabalhamos. Ninguém ignora o que representa o tem-
po em atividade dessa espécie. Considerando que ao corpo legislativo 
caberá a função especifica de organizá-la, não pretendemos verter na 
Constituição todos os temas susceptíveis de serem nela fixados.

Limitamo-nos aos lineamentos gerais.
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Após versar os poderes e a competência do estado, passamos ao Le-
gislativo, fixando em 36 o numero de deputados.

Pareceu à comissão não convir uma assembleia mais numerosa, ten-
do em vista a população do estado, estimada em 1.500.000 habitantes. 
Aquele número será entretanto elevado na proporção de um deputado 
para 50.000 habitantes acrescidos à população atual.

O instituto das imunidades parlamentares surge sem restrições, fiel 
à velha tradição republicana.

Deu-se às minorias políticas o direito de se representarem nas comis-
sões da Assembleia, a qual, entre outras atribuições, julga as contas do 
governador, sendo secreto o seu voto nas deliberações que tomar sobre 
essas contas e o veto do Executivo.

À semelhança da Constituição Federal, fixou-se em quatro anos cada 
legislatura e em seis anos o mandato do governador. Os planos de gover-
no, sem continuidade e desdobramentos, justificam a extensão desse 
período, o mesmo não ocorrendo quanto ao mandato parlamentar, cuja 
renovação mais breve corresponde à natureza mesma de sua origem e 
reclamos da consciência popular.

Consignaram-se as regras de elaboração e execução orçamentária 
em harmonia com os princípios de uma boa gestão financeira.

Nesse capitulo não trilhou o projeto o caminho das constituições 
anteriores, que distribuíam percentagens mínimas por diversos depar-
tamentos e serviços. Considerou-se o expediente demasiado rígido e su-
jeito ao risco da inobservância, pois a prática administrativa defronta cir-
cunstâncias que dificultam e não raro fazem abortar previsões desse rigor.

Aos membros do Poder Judiciário ficam assegurados todas as ga-
rantias e procedimentos da lei suprema. Estabelecem-se as condições 
gerais de sua investidura e acesso, proibindo-se-lhes não só o exercício 
de outra função pública (exceto nos serviços eleitorais, nos termos da 
Lei Constitucional no 10) como atividade político-partidária.

Essa última proibição figurava na Carta Federal de 1934 e nas dos 
estados. Não a repetiu a de 1937. O silêncio, entretanto, não importa 
em barreira ao legislador local, pela teoria dos poderes implícitos.

É medida moralizadora de prestigio ao próprio judiciário, res-
guardando-lhe a dignidade e o decoro. O espetáculo de magistrados 
envolvidos em compromissos da política partidária, agitando-se nas 
competições eleitorais, atritando-se com os próprios jurisdicionados, 
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além de deprimente, viola a essência do poder que encarna o juiz. Par-
tidário, o juiz será tudo menos autoridade que inspire confiança pela 
imparcialidade e isenção. Com as garantias que o protegem, poderá 
levar a extremos de desassossego a sociedade sob sua jurisdição.

O Tribunal de Apelação, atualmente composto de sete desembar-
gadores, propôs a V.Exa. que esse numero fosse elevado para nove. Jus-
tificou expondo o crescente volume de feitos, de modo a sobrecarregar 
excessivamente os seus trabalhos. Essa circunstancia se tornou mais 
premente durante os serviços eleitorais, com 2 dos desembargadores 
afastados em funções no Tribunal Regional Eleitoral.

V.Exa. atendeu à proposta. Não convindo a sua aplicação imediata, 
pela necessidade de não se perturbar o ritmo dos trabalhos eleitorais, 
com o deslocamento dos respectivos juízes, por efeito das promoções 
que teriam lugar, assentou-se em que somente a partir de 15 de janeiro 
de 1946 passe o tribunal a integrar a nova composição. Um artigo das 
disposições transitórias assim estabelece. 

Mereceu o Ministério Público referências gerais. O procurador-ge-
ral será nomeado em comissão entre graduados em direito, de notó-
rio merecimento e reputação ilibada e seis anos no mínimo, de prática 
forense. O preceito, certamente, não prejudica direitos e garantias do 
atual titular efetivo do cargo. Julgou a comissão mais acertado que os 
seus sucessores sejam investidos em harmonia com a tradição, isto é, 
demissíveis ad nutun.

A lei de organização judiciaria fixará as normas reguladoras da atividade 
dos órgãos do Ministério Público. Observará, porém, o princípio da car-
reira, com o provimento da classe inicial mediante concurso e promoções 
às classe superiores atendidos os critérios de antiguidade e merecimento. 

Consagrou-se o princípio de autonomia municipal, sendo, porém, 
o prefeito de livre nomeação do governador. É a regra da Constituição 
Federal vigente. Deu-se à lei ordinária a faculdade de organizar os mu-
nicípios, fixando o número de vereadores, que não será inferior a sete 
nem excederá o de quinze. 

A seguir o projeto edita norma sobre a proteção que o estado deve 
à família, à infância e à juventude. Instituiu-se o regime de fiscaliza-
ção aos serviços particulares de assistência que gozam do amparo do 
poder público. Não seria razoável que, dispensando favores peculiares 
à instituição privada, o estado deixasse de exercer vigilância sobre elas, 
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tanto mais quanto lhe cumpre orientar atividades dessa natureza, im-
pedindo se desvie de seus fins legítimos, por erros técnicos ou abusos 
dos responsáveis. 

Os serviços de saúde e educação, considerados fundamentais, obe-
deceram a planos técnicos. 

Declara-se a gratuidade do ensino primário e do secundário, insti-
tuindo-se, porém, o regime de caixa escolar em favor dos alunos pobres 
de um ou outro curso. Deu-se ao ensino religioso a mesma liberdade 
consagrada na Constituição da República.

As instituições culturais são amparadas desde que seu programa e 
objetivos não ofendam os princípios democráticos. 

Na ordem econômica e social, o estado adota as diretrizes da União. 
Compromete-se a corrigir os maus efeitos do latifúndio improdutivo, 
considerado fator antieconômico.

Cuida ainda de assegurar um bom regime de comunicações rodovi-
árias e exploração racional das fontes econômicas.

Aos funcionários públicos defere o projeto as mesmas garantias 
instituídas na Constituição Federal, incorporando, no preceito sobre 
a aposentadoria com vencimentos integrais, os casos de invalidez no 
Estatuto dos Funcionários Civis.

A norma constitucional sobre a matéria lhe dá mais autoridade, fi-
xidez e permanência.

Tendo em vista a época em que se vão realizar as eleições, achou a 
comissão de bom alvitre que Assembleia Legislativa se instalasse e fun-
cionasse em reunião especial, antes da 1a sessão ordinária da legislatura, 
marcada para ter início em 5 de agosto. 

Assim, a próxima Assembleia se instalará trinta dias depois que o 
Tribunal Regional proclamar eleitos os deputados.

Preferiu-se dispor assim ao critério de fixar uma data determinada, 
tendo em vista a incerteza quanto à época do encerramento dos serviços 
de apuração. 

Quanto ao primeiro governador, tomará posse quinze dias depois de 
proclamado eleito, verificando-se a posse perante o Tribunal Eleitoral, 
nos termos do código em vigor.

São essas, Sr. Interventor, as considerações que nos cabe formular 
em torno da tarefa desempenhada, sem brilho, mas com o sincero dese-
jo de servir aos seus nobres propósitos e alto patriotismo.
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Agradecemos a honra do encargo e a orientação esclarecida em que 
V.Exa. supervisionou as questões submetidas à sua autoridade, no de-
curso de nossos trabalhos. Foi essa orientação sempre inspirada no dese-
jo de servir superiormente aos interesses da Paraíba e do Brasil. Queira 
V.Exa. aceitar a expressão de nossa cordial estima e respeitoso apreço.
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crônica de atenas – iv
(de Hetoris a Jorisko)

Originalmente publicada no jornal O Estado 
e datada de 1949, quando já se esboçava a 
campanha eleitoral do ano seguinte, consta 
do álbum de recortes de Samuel Duarte, 
cedido por seu filho Paulo Sérgio Duarte a 
José Octávio.

A galera que me trouxe a Óstia singrou bravamente mares ariscos. 
Viajei com o publicano Nabalis, uma sátira implacável que não respeita 
patrícios, cônsules ou deuses. De minha parte, colaboro quanto possível 
na demolição dos aristocratas que, em troca, tudo fazem por atrapalhar 
os modestos ganhos que Mercúrio me oferece.

Minha profissão de mercador padece duros reveses; encontrei Roma 
deprimida, escambo escasso, o dinheiro difícil, o povo magro pelo ra-
cionamento do trigo. Antes da guerra com os Partas, Roma era um 
jardim de delícias. Tudo fácil e ótimo; o adventício, chegando da lon-
gínqua Hispania, não esvaziava a bolsa nas hospedarias da via Apia nem 
se depenava na Suburra.

Na Cúria se arranjavam sinecuras; empregos e amor nao tinham 
grande preço. Tudo agora se rege sob o punho de ferro do tabelamen-
to; e, como a lei do ganho pode mais que os senatusconsultum, domina 
em ampla escala o comércio clandestino. Isso rende fortuna aos inter-
mediários. Enquanto os questores adotam o regime de licenças para o 
comércio exterior, explora-se com esse privilégio, que está provocando 
protestos do colégio dos mercadores. Enérgica reclamação foi apresen-
tada a Gasperius, aos tribunos e ao Senado.

Por sua vez, o banco de Roma trancou nas arcas de ferro toda a 
moeda de que dispõe. O dinheiro sai contado e medido para raras ope-
rações; a bela agricultura, celebrada por Virgilius em versos imortais, 
vai morrendo no abandono; e uma legião de desocupados enche os su-
búrbios da metrópole. Grave é a confusão política. O partido popu-
lar, refeito de certos golpes, saiu fortalecido do recente congresso que 
realizou. É inútil tentar contra seu prestígio; é uma força decisiva na 
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República. O aristocrático teve em Sideres um corifeu de virtudes re-
publicanas, mas, hostilizado em sua própria província por Argamarius, 
acabou se desligando da chefia. Esse partido, que combatera a candi-
datura de Gasperius, foi levado por Otavius Magnus a uma posição es-
tranha, pois, nascendo para oposição, seu destino lógico seria a de um 
órgão fiscalizador do governo. Mas Otavius, hoje procônsul da Bitinia, 
curtira longo ostracismo sob a ditadura getuliana. Fez a experiência do 
exílio; prefere agora a experiência do poder. Por isso enleou Gasperius 
na chamada aliança interpartidária, que só trouxe proveito aos aristo-
cratas e nenhum à República. O curioso é que, tendo dois elementos no 
governo, o partido aristocrático combate os planos de Gasperius, mas 
retém avidamente aquelas magistraturas.

Quem ouviu as orações de Magnus no Senado, quem o ouviu nos 
comícios, bradando contra as prevaricações da ditadura, fica admirado 
do seu silêncio em face de certos acontecimentos atuais. É que o esperto 
procônsul sonha com o consulado.

Aqui se diz que Ladarius tem pacto secreto com ele; e também 
se murmura que começa a se impacientar com a inf luência de Ar-
gamarius. Um íntimo comensal do nosso procônsul afirma que ele 
tem planos. Quer formar um partido seu sem ligar-se a qualquer das 
faccões locais, seja a de Sideres, seja a do ex-chefe da Campania. Lada-
rius aspira a uma chefia. Admite-se que Denisus, legado de Princesia, 
está comprometido neste projeto. Pretende Ladarius a toga pretexta, 
insígnia de senador, nos comícios de 50; esse é um dos motivos de 
seu desinteresse pela ligação tentada por Argamarius com Perus Lizia. 
Sabe-se que Lizia não recusaria uma poltrona no Senado, e gostaria, 
para isso, do apoio de toda a província. Um concorrente temível, pois 
detém alto posto junto a Gasperius.

Contra os planos do chefe Campânio, visando uma cisão no partido 
popular, lutam resolutamente Cimonius e seus companheiros. Cimo-
nius em Roma e Odonius em Tarento têm atrapalhado muito as mano-
bras argamaristas. A estas horas Lizia terá percebido que a ponte entre 
os populares e os aristocratas, na província, é obra para engenheiros 
fenícios; tentaram construí-la alguns amigos de Lizia, a cousa começou 
com aparência de solidez, mas esse partido popular tem dinamiteiros 
incríveis. Puseram explosivos nos arcos. Quando certos elementos fa-
tigados do ostracismo se aproximaram da ponte, viram sinais suspeitos 
e, prudentemente, recuaram. Comandou brilhantemente a operação o 
intransigente Cimonius dando brado de alerta.
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Sinto, Jolisko, saudades das nossas tertúlias aí. Consola-me a certeza 
de que continuas rebelado contra a decadência dos costumes republica-
nos. És uma voz quase isolada como a de Brutus neste cenário melan-
cólico de conformismo e recuo. Nunca te adaptarás à técnica sinuosa da 
política romana; e quando fores escolhido para inspecionar o financia-
mento destinado às obras do aqueduto e dos transportes, muita gente 
passará maus quartos de hora.

Fui visitar a Exposição de Produtos Universais em Capua, onde to-
das as províncias estão representadas.

Pungia-me a humildade com que figura a nossa Tarento. O es-
tádio tarentino é talvez o mais pobre, sendo nossa produção variada 
e rica. Quando ali cheguei, em companhia de altas autoridades, en-
contrei Apolonius, que se desculpou da indigência do mostruário – o 
procônsul gosta que Tarento se mostre de tanga entre os esplendores 
das outras províncias.
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contradições
Artigo de autoria de Samuel Duarte e 
publicado na Folha da Manhã, do Rio de 
Janeiro, quarta-feira, 23 de abril de 1952.

Onde os partidos não se arregimentam para realizar seus programas, 
e é o caso dos partidos nacionais, com poucas exceções, a política se 
desenvolve impelida por interesses de pessoas ou de grupos.

O panorama brasileiro exibe o jogo incoerente de forças partidárias, 
em franca indisciplina. Nesse ponto nenhum partido leva vantagem so-
bre os outros. Se no PSD o fenômeno é mais discreto, nem por isso dei-
xa de existir, e quando não toma formas agudas, assume um propósito 
obstinado e irredutível como o da seção pessedista do Rio Grande de 
parlamentares de outras bancadas da chamada ala dutrista. De passa-
gem pode-se dizer que a ala dutrista do PSD se acha bastante reduzida. 
Dutrista era quase todo o partido, antes das eleições presidenciais. Bas-
ta ver que, nas deliberações para a escolha do candidato à sucessão do 
general Dutra, poucos delegados das executivas estaduais se mostraram 
rebeldes à fórmula patrocinada pelo Catete. Entre esses representantes 
figuravam Agamenon Magalhães, a delegação do Rio Grande e o autor 
deste artigo, em substituição ao presidente da seção paraibana do PSD, 
que se ausentara às vésperas da escolha, indo repousar numa estação de 
águas. Não optei por fórmulas. Decidi-me por um nome: Nereu Ra-
mos. O veto do Rio Grande pessedista disfarçava diplomaticamente a 
sua divergência com a orientação oficial, pois, ao lado do nome do atual 
presidente da Câmara, incluía outros como general Góes, Agamenon 
e os três da fórmula mineira. Sofreu o PSD a mais dura crise e não a 
soube superar. Tendo um candidato natural à sucessão, abandonou por 
não senti-lo no agrado do general Dutra. Homem simples sem perspec-
tiva da realidade política, sem objetivos firmes, sua formação de militar 
eclipsou-se e perdeu-se em vacilações. 

Toda a trama da sucessão teve essa constante a perturbá-la: a indecisão 
do general Dutra. Há quem diga que ele não tinha preferências, embora 
tivesse restrições. Sua inclinação por este ou aquele pretendente era uma 
forma de se opor aos outros nomes. A melhor expressão deste comporta-
mento está na frase atribuída a um de seus íntimos colaboradores: “quem 
vai ser o futuro presidente, eu não sei; mas quem não vai ser, eu sei”.



291

Perfil Parlamentar Samuel Duarte

Voltando às considerações iniciais, em que acentuava a falta de co-
esão dos partidos, fácil é concluir que disso se beneficiará a política dos 
governadores. Não terá essa política os lances do passado; as situações 
estaduais não poderão fazer frente ao gigantesco poder do presidente da 
República, armado hoje de faculdades criadas à sombra do interven-
cionismo econômico frente às quais o poder presidencial na República 
Velha se reduziria a uma ilusão de poder.

Se os partidos se demitem de seus deveres, abrem aos governadores 
o caminho para composições em que somente este sairão fortalecidos. 
Há processos de corrupção suave, métodos sutis que fazem capitular re-
sistências e só os políticos de boa formação colocam a legenda partidária 
fora do alcance desses processos.

 A chamada política dos governadores, inaugurada por Campos Sa-
les, acabou no episódio revolucionário de 1930, tendo degenerado em 
oligarquias de raízes tão fortes que somente as armas as puderam expe-
lir. Hoje o presidente da República não carece de apoio dos executivos 
estaduais na medida dos velhos tempos.

Bem analisado o complexo das atividades governamentais, chega-
se à evidência de que os atuais processos se acham um tanto superados 
em face do que Gurvitch chama a “concepção pluralista” da sociedade. 
Que significa esse pluralismo? Que a sociedade é um ambiente onde há 
forças que se tocam, se chocam, se combatem, se compõem e se equili-
bram; que nela os organismos mais fortes tendem a abater os fracos; que 
o Estado democrático não pode desconhecer esse pluralismo de fato 
para lhe opor o pluralismo jurídico. A técnica constitucional mais avi-
sada teria de reconhecer a existência de múltiplos focos de emissão do 
direito e planificar um sistema de equilíbrio e defesa dos setores sociais 
expostos à pressão das forças econômicas de maior inf luência.

Ora, em meio ao caos da ordem presente, quando os fatos econômi-
cos estão impondo novas técnicas, quando o consumidor se vê desam-
parado perante produtores e intermediários solidamente organizados, 
fizemos uma Constituição do tipo clássico com algumas tímidas reco-
mendações no terreno das conquistas sociais.

Há inocentes que acham tudo bem, desde que temos voto secreto 
e o eleitor escolhe candidato que quer. Como se a democracia fos-
se isso só: um Congresso funcionando e a ordem pública material-
mente mantida.
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o Judiciário e a realidade brasileira
Conferência proferida por Samuel Duarte, 
a 3 de dezembro de 1976, em João Pessoa, 
durante o I Seminário Paraibano de Cultura 
Brasileira, promovido pela SEC/PB, sob a 
presidência do secretário Tarcísio Burity, 
com a participação do grupo José Honório 
Rodrigues. 

Seres racionais, Adão e Eva, no paraíso terrestre, estavam proibidos 
pelo Supremo Legislador de comer dos frutos da árvore do bem e do mal.

Eva não resistiu à tentação. Adão fez-lhe companhia.

Essa primeira infração do homem a uma norma impositiva suscitou 
um julgamento condenatório: à boa vida do Éden sucederam as fadigas 
temporais e os partos dolorosos da mulher pecadora.

Eis o esboço de uma instituição em que se compõe um tribunal, 
profere-se um julgamento e se aplica uma pena.

Ocorreu depois o primeiro homicídio: Abel cai vítima do próprio 
irmão. O Supremo Juiz interroga Caim, exproba-lhe o crime e o con-
dena, sem puni-lo de morte.

Aquele que criou a vida poupou ao fratricida o maior sacrifício, 
como tácita advertência contra a pena capital.

Vieram os tempos da redenção humana: o julgamento de Cristo, con-
quanto previsto e ao qual se submeteu a vítima onipotente, espanta pela 
falta de qualquer culpa do réu. A pusilanimidade do juiz fez de Pilatos um 
símbolo, o da submissão ao medo ante a intriga das facções acusadoras.

Condenações como as de Sócrates, Tomas Morus e Joana d’Arc, sem 
falar noutros exemplos, fertilizaram o terreno das especulações políticas 
e jurídicas na trilha de dar ao poder dos juízes uma blindagem de invul-
nerabilidade às inf luências da força, às reações do temor e às seduções 
da riqueza.

poDer e vontaDe popular

Para tanto foi preciso que a evolução das instituições marcasse um 
quadro dentro do qual o poder deixasse derepresentar uma herança  
dinástica para exprimir o exercício da vontade popular. 
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Lenta foi a marcha dessa evolução, através da qual, a partir das co-
munidades mais remotas, definia-se, na estrutura básica do grupo, a 
existência de órgãos dotados da atribuição de julgar. Conselhos, tribu-
nais, assembleias, corpos de jurados não detinham, com exclusividade, 
o poder de decidir todas as pendências. 

Por sua natureza, os chamados crimes contra o Estado com certas 
variantes, podiam ser objeto de processo e julgamento pelas assembleias 
políticas, ou mediante a ação de cortes judiciárias mais ou menos de-
pendentes do soberano.

A filosofia do século XVIII favoreceu o desenvolvimento de ideias 
cujo triunfo trouxe a queda do absolutismo e o nascimento do Estado 
liberal-democrático.

Vale observar que o gérmen dessa concepção que abriu as esferas do 
poder à participação do povo estava nas lições de Aristóteles, quando 
formulou os três tipos ou formas de governo, correspondentes ao exer-
cício por um, por alguns ou pela maioria dos cidadãos das altas funções 
controladoras.

Não escapou ao estagirita, como contingência de todos os regimes, 
a degeneração daqueles modelos, demonstrada na tirania, como grau 
descendente da monarquia; na oligarquia, como expressão corruta da 
aristocracia; e na demagogia, como caricatura da democracia.

o exemplo anglo-ameriCano

Coube às instituições políticas britânicas oferecer o melhor exem-
plo para a prática do sistema representativo, através da divisão dos po-
deres e as limitações impostas ao soberano temporal.

Aquela divisão, exagerada e explicada por Montesquieu, permane-
ce válida e se repete nos textos sucessivos das Constituições, a partir da 
dos Estados Unidos, votada em setembro de 1787.

A segunda constituição escrita que consagrou os princípios demo-
cráticos foi a da França, votada em 1791.

Cedo se reconheceu que a proteção às liberdades e aos direitos indi-
viduais encontrava maior garantia no esquema da divisão e independên-
cia dos poderes do que nas enfáticas declarações de direito do homem e 
do cidadão, declarações que, em seu aspecto formal, haviam precedido a 
elaboração e votação das cartas constitucionais, tanto nos Estados Uni-
dos como na França.
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Conquanto na legislação colonial americana se houvesse consigna-
do, de forma solene, em documento oficial, afirmação daqueles direi-
tos, foi a assembleia de Virgínia, a 12 de junho de 1776, que formulou o 
texto célebre, como uma consagração do direito natural. Assim, antes 
de votada a Carta Política que deu nascimento ao Estado federal, aquela 
colônia, seguida por outras que se iam constituir em estados membros 
da União, dava às Declarações de Direito um perfil de defesa e resistên-
cia do indivíduo contra os abusos das autoridades políticas. 

No esquema dos freios e contrapesos estabelecidos no sistema ame-
ricano, espalhava-se o regime do equilíbrio e das limitações impostas 
aos poderes soberanos, sob a inf luência de Montesquieu, segundo a 
qual “todo homem que tem o poder é levado a abusar dele; o poder 
se expande até onde encontrar limites. Para que não se possa abusar 
do poder é preciso que, por força das coisas, o poder detenha o poder. 
Tudo seria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos prin-
cipais ou dos nobres exercesse os três poderes, o de fazer as leis, o de 
executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes e as diferenças 
dos particulares”.

Convenhamos que aí não se condensa uma teoria, mas se exterioriza 
uma conclusão ante fatos observados. 

Se a Constituição americana, ao contrário da maioria das Cartas fran-
cesas, notadamente as de 1791, 1792 e 1795, não reproduziu em seu texto 
a Declaração de Direitos proclamada pela assembleia de Virgínia nem a de 
outras colônias, não é menos certo, segundo lembra Burdeau, que as dez 
primeiras emendas à Constituição Federal, que foram o bill of rights dos Es-
tados Unidos, exprimem uma intenção análoga àquelas declarações.

Buscavam os constituintes da época opor barreiras eficazes aos de-
tentores da autoridade oficial, tanto a experiência do passado lhes des-
pertava o temor de governos arbitrários.

Se na Inglaterra se deu a representação política através do Parla-
mento, a força capaz de salvaguardar as liberdades, os povos que lhe 
assimilaram a prática do sistema representativo puseram em frente aos 
poderes Executivo e Legislativo o Judiciário, embora sem a iniciativa 
espontânea de velar pelo império da Constituição e da legalidade como 
árbitro supremo dos conf litos entre os poderes e como instância para 
a qual recorriam as partes prejudicadas pelos atos do governo e das 
assembleias políticas.
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o BraSil e a tranSição Da hora preSente

Por mais sábias, por mais isentas de falhas, as Cartas Políticas não 
possuem a virtude da autorrealização. Nenhuma opera o milagre de 
projetar vida e plenitude só pela sedução de suas normas.

Instrumentos da organização dos poderes, expressão de compromis-
so, os Estatutos Fundamentais servem a seus fins e se afirmam positiva-
mente na medida em que seus executores e aplicadores se mostram fiéis 
à missão recebida.

Atravessamos uma fase de transição, reveladora do impulso de for-
ças históricas levando a nação à busca de seu grande destino.

Nos últimos vinte anos, o Brasil saltou para uma posição que con-
firma o dilema de Rodó.

Nessa marcha se faz sentir a inf luência de novos fatores ligados à re-
alidade internacional, configurando a imposição de intercâmbio, mais 
acentuados entre as comunidades cujo desenvolvimento guarda estrei-
tas afinidades com o nosso país.

Se a tecnologia trouxe ao mundo de hoje uma perspectiva de avan-
ços imprevistos, há riscos que não se podem subestimar na escolha dos 
meios, tal a intensidade dos desajustes em áreas disputadas pela compe-
tição das potências comprometidas no grande jogo. 

Enfrentar novos caminhos pressupõe o domínio de decisões apoia-
das num suporte político capaz de oferecer às lideranças responsáveis 
um mandato de confiança com base em instituições estáveis.

Já o Sr. Presidente da República percebeu o imperativo dessa dire-
triz, desde que inseriu em seu programa uma distensão gradual suscetí-
vel de fazer retornar o país à plenitude democrática.

Cabe à opinião consciente prestar a contribuição de esforços e su-
gestões dirigidas ao objetivo pelo qual anseia a nação: reformas políticas 
que convoquem as forças vivas da sociedade brasileira para a obra co-
mum do convívio pacífico e responsável.

Um desses passos acaba de ser dado: o da reforma judiciária.

Tal passo se insere no contexto de importantes iniciativas, visando a 
um modelo que resguarde as franquias tradicionais do Estado de direi-
to e forneça ao poder o mínimo indispensável como defesa do próprio 
regime democrático.
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Urge pôr de lado prejuízos nascidos de um enfoque unilateral 
que superestima inf luências hostis ao sistema de livre opinião.

Na herança de nossa cultura e na índole do nosso povo, as práticas 
totalitárias e as violências do terrorismo atraem geral condenação.

Daí uma posição de repúdio ao uso da força sem o respaldo da legali-
dade; daí os aplausos, as intenções do chefe do governo empenhado em 
chegar ao remate de seu programa com a nação tranquila, na posse de 
um estatuto fundamental que lhe corresponda às aspirações.

Se a democracia é um estilo de vida mais do que uma forma de 
poder, não vem ao caso arguir-lhe a fragilidade no confronto com  
a subversão. 

Ao contrário: tal é sua capacidade de resistência à proliferação das 
ideologias do desespero que, uma vez implantado um sistema voltado 
para os problemas econômicos e sociais, reduz-se a atmosfera propícia a 
ideias extremistas. 

Não se trata de restaurar padrões clássicos, imobilizando o estado 
numa moldura ultrapassada. Trata-se de utilizar a armadura insubstituí-
vel do sistema democrático representativo, adicionando-lhe dispositivos 
canalizadores de uma energia eficaz para deter os excessos perigosos à 
própria ordem democrática.

Acreditamos que, na sistemática do regime abonado por uma vi-
vência centenária nos países de cultura adiantada, a dinâmica do Estado 
brasileiro firmará seus pontos de apoio, com a participação do povo na 
formação dos quadros dirigentes, impedindo a fermentação de ressen-
timentos e revoltas.

JuDiCiário e muDançaS SoCiaiS

Um judiciário atuante, expedito, independente e bem recrutado 
constitui um dos dispositivos de maior importância no esquema funda-
mental em perspectiva.

Na lição de Richelieu, a política é a arte de fazer do possível o  
necessário.

Ora, mais de vinte séculos decorreram da época em que Péricles, 
discursando em homenagem aos atenienses mortos na primeira campa-
nha do Peloponeso, segundo o texto conservado por Tucídides, revelou 
sua concepção ideal da ordem política.
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Dizia o líder grego que os dois elementos da ordem política são a 
tradição e a democracia. Reportando-se a esta última, assim a definiu: 
“Nosso governo se chama ‘democracia’ porque a administração da re-
pública não pertence nem está em poucos, senão em muitos. Em razão 
disso, cada um de nós, de qualquer estado ou condição que seja, se tem 
algum conhecimento de virtude, está tão obrigado a procurar o bem e 
a honra da cidade como os outros. E nenhum será investido em cargo 
nem honrado nem acatado por sua linhagem ou principado, senão tão 
somente por sua virtude ou bondade”.

Bondade e virtude, nessa síntese, significava idoneidade, no duplo 
aspecto da probidade e da aptidão.

Lincoln em Gettsburg exprimiu, em forma lapidar, o sentido do go-
verno democrático em que o povo aparece como titular da soberania, 
como detentor do poder e como destinatário das atividades benfazejas 
do governo.

Convencidos de que as leis não constituem realidades imutáveis, de-
vendo f lexionar-se na medida em que as transformações do grupo social 
reclamam disciplina correspondente, as Constituições preveem normas 
de revisão, conquanto mais rigorosas, na forma, do que as reformas da 
legislação ordinária, estas à mercê das regras gerais sobre o quórum.

O f luxo de emendas formuladas à Constituição dos Estados Unidos 
e Atos do Parlamento inglês, aperfeiçoando e consolidando suas mo-
delares instituições, responde aos que queiram enxergar nos anseios de 
reformas da Lei Básica, aqui e noutras áreas, um inconformismo incon-
sequente ou perigoso.

Mude-se o que se deve mudar e com isso se previnam crises, essas 
sim perigosas à tranquilidade necessária à comunidade e aos governantes.

eStaDoS uniDoS e BraSil: um paralelo neCeSSário

No confronto entre o funcionamento do sistema constitucional dos 
Estados Unidos e o do Brasil, há ponto digno de observação, quanto 
ao Poder Judiciário. É a força construtiva da atuação da Corte Suprema 
que, há mais de um século, elabora diretrizes ampliadoras das garantias 
à fidelidade democrática do sistema americano.

Basta lembrar que o controle da constitucionalidade das leis não estava 
previsto na letra da Carta Magna. Graças ao gênio de Marshall, ficou esse 
controle estabelecido em 1803, no caso Marbury versus Madison, quando 
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se afirmou categoricamente que o poder dos juízes de verificar a consti-
tucionalidade das leis decorre, natural e necessariamente, da combina-
ção das duas ideias básicas no sistema de governo dos Estados Unidos: o 
Poder Judiciário e a noção de Constituição rígida.

Cedo se compreendeu ali que o Tribunal Supremo, a par de atribui-
ções quanto à inteligência e aplicação das leis, exerce o Poder político 
de ajustar seus arestos às exigências dominantes do grupo nacional em 
consonância com a vontade popular.

Sabe-se, entretanto, que a inf luência de Marshall, atraindo para a 
Suprema Corte o papel constitucional que lhe estava assinalado, sofreu 
alguns eclipses sob a presidência de Taney que durante 28 anos domi-
nou o tribunal.

Segundo João Mangabeira, apesar dos esforços daquele justice e da 
maioria que o acompanhava, não foi possível aos estados recuperar todo 
o terreno político por eles perdido em benefício da nação.

A esfera de competência federal se foi ampliando sem prejuízo da 
autonomia das unidades federadas no que lhes era essencial.

Tal exemplo não pode, em nosso caso, sugerir que a União acabe por 
liquidar os últimos vestígios da nossa organização federativa.

Preservemos os estados desse avanço excessivo, conquanto certos de 
que nos Estados Unidos, como em outros países do tipo federativo, a 
centralização dos poderes na União constitui fenômeno paralelo à con-
veniência de um maior controle geral sobre o crescimento de grupos 
econômicos e forças sociais em crescente expansão.

É de observar que lá a União se integrou da periferia para o Centro, com 
a aglutinação das 13 colônias britânicas cada uma até então em dependência 
direta da metrópole. No Brasil, partimos do centro para a periferia, sabido 
que a índole de nossa formação política na monarquia era de um Estado 
unitário, as províncias governadas por delegados indicados pela Coroa.

A realidade brasileira espera mudanças que reinstalem a nação no 
roteiro tradicional do sistema democrático representativo, o que não 
deve significar um retorno a fórmulas de empirismo superado.

No senso realista dessa posição, sugere-se a adaptação da Lei Maior às 
exigências de uma comunidade que, tendo participado, no último con-
f lito mundial, da luta contra o totalitarismo, quer proteger os valores de 
uma cultura impregnada de humanismo, pelo reconhecimento de que a 
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liberdade e a igualdade são pressupostos fundamentais da Justiça, meta 
suprema do direito.

reforma Do JuDiCiário

Coube ao Sr. Presidente da República em boa hora prestigiar a ideia 
da reforma do Poder Judiciário, ideia nascida de uma grave realidade.

Tanto em sua organização básica quanto na distribuição das compe-
tências, essa reforma tem ampla justificação.

Nunca como agora se fez sentir, com tamanha intensidade, a des-
correlação entre a atualidade do país e a estrutura da Justiça, trôpega, 
sufocada, desajustada, incapaz de responder às solicitações de um grupo 
social que ultrapassa a casa das cem milhões de almas, apesar da idonei-
dade técnico-moral de muitos magistrados.

A estagnação dos processos, que se acumulam; o mal-estar de causas 
proteladas até as finais decisões; a centralização de instâncias federais do 
segundo grau, distantes de localidades que se espalham por um imenso 
território; o handicap sofrido pelos litigantes de modesto nível econô-
mico, premidos pelo custeio avassalador das despesas processuais e as 
técnicas supérf luas da marcha processual, residuárias das Ordenações 
do Reino, tudo isso constitui cortejo desanimador.

Urge a coragem de investir contra os preconceitos e a rotina aliados à 
precariedade que cerca a função judiciária na área dos estados-membros 
mais pobres, sem um status de relativa independência econômica.

A reforma em perspectiva deve abranger largos horizontes. Desde os 
três predicamentos da tradição democrática brasileira a uma divisão de 
trabalho que possibilite o trânsito dos processos, em nível de cognição 
satisfeita e em tempo que não deixe para os netos dos litigantes o desfrute 
dos resultados positivos.

Ao abordar o tema da reforma judiciária há que fixar ideias básicas, 
em suporte a um objetivo de profundidade, tendo-se em conta a proje-
ção do país para uma etapa avançada em seu futuro.

As mudanças importam em revisão constitucional. Modelam-se 
em novas formas os esquemas de organização do Poder Judiciário, em 
suas estruturas e competência, ao nível da realidade brasileira, da evo-
lução dessa realidade, do futuro do país frente aos compromissos da 
ordem democrática.
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Tais compromissos ampliaram-se da velha concepção do liberalismo 
para uma ordem social que deve conciliar a liberdade com a igualdade, sob 
as conquistas dos direitos econômicos e a dinâmica da incorporação das 
massas ao fenômeno do poder.

Essa perspectiva se situa no enfoque assinalado por Karl Schmitt, se-
gundo o qual “é próprio do princípio fundamental de distribuição do Es-
tado de direito que se dê por suposta a liberdade do indivíduo e a limitação 
estatal apareça como exceção”.

Há de reconhecer-se uma esfera de liberdade do indivíduo, ilimitada 
em princípio, e uma possibilidade de ingerência do Estado, limitada em 
princípio, mensurável e controlável.

Aos direitos fundamentais, relacionados com o indivíduo como mem-
bro isolado do grupo social, somam-se hoje os direitos sociais, direitos 
que não se confinam na esfera particular de cada um, mas que contêm, 
segundo o tratadista germânico, “manifestações sociais”. Tais são: a livre 
manifestação do pensamento, com as liberdades de discussão e de im-
prensa; liberdade de cultos, liberdade de reunião, liberdade de associação, 
liberdade de sindicalização. Esses direitos colocam o Estado na posição de 
árbitro dos conf litos entre grupos desiguais em sua força econômica ou 
política, posição essa que o obriga a assegurar uma atmosfera de igualdade 
e equilíbrio, como condição de estabilidade das instituições.

Direito e DinâmiCa SoCial

A Revolução Industrial conduziu a esse resultado, contribuindo 
para que nascesse o moderno direito social, com todo o elenco das nor-
mas protetoras do trabalho, inclusive a justiça especial instituída com a 
finalidade de aplicar o novo direito, cujas regras e interpretações visam 
à tutela dos mais fracos, fugindo aos rigores romanos do direito civil.

Desdobra-se, assim, sob a responsabilidade do Judiciário, a tarefa des-
tacada de aplicar a lei, não em sua fria mecânica e rigor impositivo, mas no 
apreender-lhe o espírito, em harmonia com as tendências e aspirações do 
grupo a que corresponde.

A tarefa construtiva dos tribunais frente à alternativa a que tende a 
norma jurídica, por vezes obscura ou menos inteligível, é uma missão 
maior do que o estudo rotineiro de casos conhecidos.

Nessa missão, a mais nobre, a mais árdua, a mais sensível à cen-
sura da consciência moral, depara-se ao juiz um campo de opções  
estreitamente vinculadas ao senso da medida, moldando-se a prestação 
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jurisdicional em termos tanto mais aproximados do jus cuique tribuere 
quanto mais forte a capacidade de apreensão das sutilezas apresentadas 
na relação sob julgamento.

Pressupostos subjetivos e objetivos compõem o núcleo do problema 
a ser examinado, esmiuçado, identificado na ótica da cognição. 

Para penetrar a realidade do fato, tantas vezes complexo, em sua ur-
didura e projeções, o aplicador da norma mobilizará seu equipamento 
cultural, formado no estudo do direito positivo e da doutrina, evoluída 
e dinâmica, a par dos subsídios da experiência vindos da problemática 
social em sua versatilidade.

Mensurar os dados de uma análise ref letida das circunstâncias, 
numa sociedade como a nossa, em trânsito da fase agrária para a indus-
trial, requer mais que uma preparação intelectual bem nutrida. Exige 
uma disposição espiritual e uma visão política dos condicionamentos 
que inf luíram na causa.

Pode imaginar-se a transcendente delicadeza do encargo, uma espécie 
de sacerdócio a reclamar humildade e desprendimento, isenção e imolação 
de prejuízos, uma ação antisséptica contra as impurezas suscetíveis de toldar 
a limpidez dos vereditos. 

apliCação Da lei

Por isso, repetimos, não basta a identificação com o sistema jurídico 
em tese. Urge prevenir-se o juiz contra as “premissas maiores estabe-
lecidas” a que se referem os mestres preocupados com a inf luência de 
certos estados de espírito na prolação de votos e sentenças.

Veja-se como reagem, frequentemente, de modo diferente, os mem-
bros do colégio de jurados diante de certos homicídios. Os puritanos 
absolvem sempre o uxoricida desfeiteado em sua honra conjugal. Ou-
tros pensam num passado de angústias sofridas pela adúltera, menospre-
zada e humilhada, e tendem a punir o réu.

Falamos da missão do juiz togado, ante o qual não se desenha o 
compromisso de responder a quesitos de fato, como no júri, cuja sobe-
rania e composição, liberada de requisitos de aptidão científica, deixam 
o tradicional instituto em nível de menor responsabilidade nas decisões.

Entendemos que, na formação do magistrado, a visão sociológica 
das realidades representa elemento de relevância na avaliação do fato e 
na interpretação da norma.
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A lei não constitui a expressão total do direito.

Impossibilitada a norma positiva de cobrir extensivamente toda a 
gama dos eventos sobre os quais decide o magistrado, toca a este desco-
brir nos textos a força destinada a disciplinar a relação em exame. Nesse 
ministério, pode o juiz reconstruir mas não construir uma nova norma, 
a fim de não se confundir com o legislador.

Entre a interpretação, ajudada pelo apelo aos diversos métodos for-
necidos pela hermenêutica, do gramatical ao histórico-evolutivo, do 
lógico ao sistemático e ao teleológico – o risco de legislar ao invés de 
vestir a sentença de todos os subsídios capazes de legitimá-las –, há por 
vezes diminuta distância.

A audácia do julgador saberá conter-se em limites que o salvem 
de invadir a seara do legislador, dando à norma a virtude autêntica de 
responder a uma necessidade social que, pela timidez ou parca per-
cepção das circunstâncias, f icaria ao desabrigo de uma boa prestação 
jurisdicional.

Abrir fronteiras em região desconhecida, visando à integração da 
sociedade, requer um senso alto das perspectivas, pede uma concepção 
desapaixonada do encargo assumido. Reclama uma ótica capaz de deter 
o ímpeto de forças poderosas, de salvaguardar a fraqueza dos deserdados 
da fortuna, impondo aquela igualdade que não se mede pelo esquadro 
nem pela aritmética das concepções racionais.

Sem pormenorizar a trilha da reforma a ser votada pelo Congresso 
Nacional, afirma-se a necessidade preliminar de emendar a Constitui-
ção como primeiro passo.

uniDaDe e DualiDaDe Da JuStiça

De início apresenta-se o tema que tem dividido as opiniões: o da 
unidade da Justiça, dando-se caráter nacional à sua organização e poder 
jurisdicional.

O debate suscita argumentos ponderáveis em favor da unidade, 
como a favor da dualidade, esta em vigor desde a Carta de 1891.

Os entusiastas do regime federativo resistem à inovação. Arguem 
que os estados já foram despojados de sua autonomia em boa área de 
seus poderes. Seria outro avanço a amesquinhar-lhe a posição em face 
do poder central.
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Objeta-se, entretanto, que a unidade daria à magistratura melhor 
aptidão para o desempenho de seu ofício, libertando-a de pressões e 
interferências regionais, perturbando os interesses jurisdicionados.

Se, por um lado, seduz a ideia da unidade que eliminaria controvér-
sias emperradoras do trânsito das causas quanto a problemas de com-
petência, por outro lado, nos preocupam a extensão territorial do país, 
suas diferenças geográficas, a enorme distância entre centros do interior 
mais remotos e os órgãos judiciais de segundo grau.

Em termos abstratos seria correto optar pela federalização. Do ponto 
de vista pragmático, porém, a técnica da descentralização, cujas virtu-
des permeiam a f lexibilidade do serviço judiciário e abreviam a solução 
de contendas no perímetro de cada estado, a tendência descentralizado-
ra se avantaja à primeira alternativa.

Nada impede que, mantida a dualidade, cuide-se de dar à justiça 
estadual condições que lhe assegurem um nível de dignidade e inde-
pendência.

Não obsta o argumento da pobreza de muitos estados onde a Justiça, 
mal remunerada, deixa, por isso, de responder aos reclamos dos jurisdi-
cionados. Essa pobreza não afeta apenas a Justiça; afeta, por igual, outras 
áreas da administração.

Não obsta o argumento.

Supra a União os orçamentos estaduais na proporção da contingên-
cia de cada um frente ao problema do sistema judiciário regional e tere-
mos atingido uma das etapas da reforma.

o proJeto Da reforma

Há pontos aceitáveis no projeto da reforma. Todavia, a experiência de-
monstra a necessidade de modificações em consonância com dois objetivos 
fundamentais: a rápida tramitação dos processos e o alívio dos encargos 
financeiros para os litigantes.

O primeiro objetivo relaciona-se com o descongestionamento das 
causas em primeira e segunda instância e, principalmente, no Supremo 
Tribunal Federal.

Para atingi-lo parece indispensável reduzir a competência da cor-
te suprema, deixando-lhe somente o trato de matéria constitucional, 
afora a competência originária de assuntos próprios de sua jurisdição 
incontrastável.
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A descarga de recursos que ainda lhe competem, para outro órgão 
judiciário de alto nível, aconselha a criação de um tribunal superior que 
receba parte das matérias retiradas da área do Supremo Tribunal e a fa-
culdade de unificar o direito federal nos apelos provindos dos tribunais 
federais de recursos.

Falamos desses tribunais no plural porque supomos conveniente so-
lução diversa da indicada na proposição da reforma, na qual ao invés da 
pluralidade desses órgãos, prefere-se a manutenção do atual Tribunal 
Federal de Recursos, ampliado de 13 para 27 ministros.

A técnica da descentralização, mais sugestiva e capaz de acelerar o 
trânsito dos feitos, é a que melhor corresponde ao crescimento vegeta-
tivo do movimento judiciário, cuja estatística está gritando pela adoção 
do modelo consagrado vitoriosamente no sistema da justiça trabalhista.

Achamos mais aceitável a trilha aberta pela Constituição de 1967, 
autorizando a criação dos tribunais de recursos em São Paulo e Recife. 
Entendemos que a emenda constitucional silencie quanto à localização 
de nossos tribunais que a lei complementar venha a criar de futuro.

aS teSeS De SeaBra fagunDeS

Nosso pensamento é coerente com as sábias sugestões do ministro 
Seabra Fagundes quando, em 1963, perante o Conselho Federal da 
OAB, defendeu, entre outras, as teses seguintes:

a) redução da competência do Supremo Tribunal quanto ao recurso extra-
ordinário, limitando-lhe a competência a questões constitucionais;

b) ampliação da competência do Supremo quanto ao mandado de segurança;

c) composição dos tribunais federais de recursos, metade de elementos re-
crutados na magistratura e metade tirada da classe dos advogados e do 
Ministério Público, mediante listas, de cuja organização deve participar a 
Ordem dos Advogados.

Não queremos cansar o auditório com pormenores da reforma, mais 
próprios para o ambiente das entidades profissionais.

Neste passo, cumpre considerar que, em país de extensão e peculia-
ridades do nosso, é de se enfatizar a presença da Justiça organizada para 
servir aos segmentos populacionais do interior, através de órgãos aptos a 
decisões rápidas em contato direto com os fatos ocorrentes, dirimindo 
conf litos de pequeno vulto e infrações rudimentares.
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Outro aspecto relevante é o da assistência judiciária gratuita, sobre-
tudo no quadro dos menores, que tantas preocupações oferece aos so-
ciólogos, aos políticos, às famílias carentes de recursos, problema mais 
agudo nos centros urbanos, onde condições de subemprego e indigên-
cia fertilizam o terreno da criminalidade.

A reforma poderia abordar o problema do lado da interferência do 
Judiciário, com a colaboração do Ministério Público e da Ordem dos 
Advogados.

o proBlema Da JuventuDe

Na evolução do sistema penitenciário, domina a doutrina da recu-
peração dos condenados, com a aplicação progressiva de regimes ade-
quados àquele objetivo social. Prescreve-se a eliminação do convívio 
carcerário em condições degradantes ou apropriadas à inviabilidade da 
regeneração.

O Estado moderno pretende a reintegração dos segregados do con-
vívio comum, mediante métodos educacionais e disponibilidade pro-
fissional ulterior.

Enquanto isso, procede-se negligente ou violentamente contra uma 
parcela da juventude que fatores diversos deixaram marginalizada.

Há nessa conduta uma incoerência difícil de entender. Estende-se 
a mão aos encarcerados por graves infrações penais, devolvendo-se-
lhes paulatinamente a dignidade do viver tranquilo.

Aos inexperientes, arrebatados por impulsos desqualificados de cri-
minalidade comum, esmaga-se com punições severas, em que até sen-
tença de morte pode vir de emboscada.

Aplaudindo o tratamento humano e sociologicamente correto 
dos regimes penitenciários recuperadores, acreditamos também no 
imperativo de evitar que a juventude acabe nas angústias de uma 
frustração irreparável.

Importa oferecer-lhe um clima de compreensão, sem paternalismos, 
no qual o cenário escolar e universitário não funcione com barreiras a 
uma participação consciente na problemática do homem, pelo acesso 
aos quadros de decisão.

É exatamente no setor de preparação educacional que mais importa 
o conhecimento da teoria e prática da política, desamarrada de vícios 
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mentais, fertilizantes da intolerância e do fanatismo, por tantos títulos 
inconciliáveis com os padrões da sociedade democrática.

Se proclamamos as excelências desse tipo de sociedade, não há como 
limitar ou negar essa dimensão de comportamento do Estado, falho de 
coerência, nos métodos de seu funcionamento.

A juventude não tem passado, na medida em que se queira fundar 
o comportamento social no exame de antecedentes desqualificadores.

Se convém ao Estado reabilitar a matéria prima que sofreu o des-
gaste de atividades ilícitas, também e por sobradas razões lhe cumpre 
preservar a matéria prima ainda incontaminada ou apenas tocada dos 
primeiros sinais de rebeldia.

Responder às infrações primárias em terreno estranho a conota-
ções de perversidade ou degradação moral, com penalidade de extrema 
duração, será cortar muitas probabilidades de reconciliação com a co-
munidade. Será a perda de promissoras lideranças nos quadros de uma 
democracia inteligente.

Porque o inconformismo dos jovens se define, em suas causas, mais 
no terreno das omissões da própria sociedade do que em pretensas vo-
cações para a revolta.

Não se obrigue os juízes a aplicar a inclemência de punições gerado-
ras de ressentimentos e novos inconformismos. Poupe o Legislador ao 
Judiciário a provação de lançar, através de sentenças de extremo rigor, a 
semente de insubmissões radicais.

iniCiativa e união DoS eSpíritoS

Num mundo agitado em três continentes e sob perigosas tensões, 
teremos de participar direta ou indiretamente dos impactos gerados por 
essa situação.

Nossa capacidade de superar a crise medir-se-á por nossa aptidão em 
resistir às vicissitudes e limitações da conjuntura.

Parece chegado o momento de união dos espíritos como mobiliza-
ção para os dias futuros.

Aos elementos responsáveis pelo destino do país, cabe a primeira ini-
ciativa no sentido de arejar o convívio político e o ambiente social a fim 
de que a nação se fortaleça e sobreviva invulnerável em sua integridade 
e sem recuos.
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Na paz dos lares, pela conquista de um nível mínimo de bem-estar, 
reside a maior garantia aos êxitos de um programa político, a despeito 
dos sacrifícios a vencer.

Para tanto, urge a recomposição do aparelhamento judiciário, ao 
lado de um Legislativo com representação autêntica e de um Execu-
tivo consciente de maior responsabilidade: a de dirigir sob a ótica das 
oportunidades, ouvidos atentos às vozes do país real.



dePoiMentos sobre  
saMuel duarte
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samuel duarte
oswaldo trigueiro de albuquerque Melo45

Samuel Vital Duarte era brejeiro como eu. Nasceu no município de 
Alagoa Nova, em sítio que depois passou para o de Lagoa de Roça. Tí-
nhamos a mesma idade, sendo ele apenas vinte dias mais velho. Fomos 
colegas de ano no Colégio Pio X, se bem que ele frequentasse as aulas 
como interno do vizinho Seminário Diocesano, no qual fez o curso de 
teologia e aprimorou a sua excelente cultura humanística. Não nos reen-
contramos na Faculdade de Direito do Recife, onde ingressou depois de 
haver deixado a batina, quando eu já havia concluído o curso. Os cami-
nhos da vida, e particularmente os da política, nos afastaram, de modo 
que, com o tempo, as nossas relações se tornaram distantes e tanto ou 
quanto cerimoniosas.

Desde muito cedo dedicou-se ele ao jornalismo, tendo concluído o 
curso jurídico já como redator de A União, órgão do oficialismo parai-
bano, do qual se tornou diretor após a vitória da Revolução de 1930. 
Exerceu esse cargo na administração dos dois primeiros interventores, 
Antenor Navarro e Gratuliano Brito. Destacava-se como uma das mais 
brilhantes inteligências da sua geração e, na direção do jornal do gover-
no, firmou o conceito de profissional competente e criterioso. Prestou 
à situação excelentes serviços, que foram, sem demora, recompensados, 
com a inclusão do seu nome na chapa dos deputados que a Paraíba ele-
geu, a 15 de outubro de 1934, para a primeira e única legislatura ordiná-
ria reunida na vigência da Constituição federal daquele ano.

Samuel não tinha raízes eleitorais profundas: não provinha de mu-
nicípio politicamente importante nem de família inf luente, critérios 
em regra indispensáveis para que um bom bacharel se elegesse deputado 
federal aos trinta anos de idade. Assim, foi ele premiado, naquela opor-
tunidade, mais pelo valor intelectual e méritos jornalísticos do que pelo 
peso eleitoral ou por serviço de guerra, quero dizer, por seu envolvi-
mento nos acontecimentos revolucionários de 1930.

A dissolução do Congresso Nacional, a 10 de novembro de 1937, 
atingiu Samuel Duarte de forma dramática, porque o deixava em total 

45 Do livro Galeria paraibana (1998), da Biblioteca Paraibana, do Conselho Estadual de Cul-
tura da SEC, com prefácio do prof. Humberto Mello.
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desamparo: não tinha fortuna nem emprego e já estava casado. Nes-
sa hora difícil, valeu-lhe a amizade de Ruy Carneiro, seu colega na 
Câmara, o qual, como secretário do presidente do Banco do Brasil, 
pôde sem demora conseguir, para Samuel, um lugar de advogado da-
quele estabelecimento, no Recife. Nesse emprego ele permaneceu por 
alguns anos, adquirindo prática forense e consolidando a reputação de 
profissional sério e competente.

Em 1942, Ruy Carneiro convocou-o para o cargo de secretário do 
Interior, o que lhe deu a oportunidade de voltar à política do estado. 
Na secretaria, surgiu desde logo como a figura mais importante do 
governo, tanto pelos méritos próprios quanto pela total confiança que 
merecia do interventor. Em 1945, quando o país entrou em processo 
de reconstitucionalização, Ruy Carneiro foi indicado, pelo PSD, para 
disputar, nas urnas, o mandato de governador. A fim de desincompati-
bilizar-se, passou o exercício da Interventoria ao secretário do Interior, 
a 22 de outubro. Em seguida, viajou para o Rio de Janeiro, onde, sem 
demora, se entendeu com o presidente da República, deste obtendo a 
escolha de Samuel Duarte para a Interventoria. Samuel foi nomeado 
por ato de 28 de outubro. No dia seguinte, Getúlio Vargas foi depos-
to, passando a Presidência a ser exercida, transitoriamente, pelo presi-
dente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Linhares. No dia 3 
de novembro, Linhares nomeou para a Interventoria paraibana o de-
sembargador Severino Montenegro, que tomou posse no dia 5. Assim, 
Samuel Duarte governou a Paraíba durante apenas duas semanas, nas 
condições mais ingratas e precárias. Na primeira semana, ele exerceu as 
funções como substituto interino de Ruy Carneiro; na segunda, como 
interventor nomeado, mas não confirmado nem regularmente empos-
sado. Ao que suponho, a sua nomeação não chegou a ser publicada no 
Diário Oficial. De 29 de outubro a 5 de novembro, ele não foi mais que 
uma sombra de governo. Com a deposição de Vargas, a interventoria 
de Samuel Duarte se esvaneceu e ninguém lhe reconhecia a autoridade 
para governar o estado. Na realidade foi uma espécie de interventor  
in partibus infidelium.

Esse revés, todavia, não prejudicou a carreira de Samuel Duarte. O 
PSD, ato contínuo, o incluiu na chapa de deputados à Constituinte, eleita 
a 2 de dezembro de 1945. O PSD foi derrotado no estado, elegendo ape-
nas três deputados. Samuel conseguiu salvar-se, investindo-se em man-
dato duplo – de constituinte e de deputado à primeira legislatura – que 
se prolongou por cinco anos. Nas eleições de 1950, o PSD – vitorioso no 
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estado por sua aliança com José Américo – reelegeu Samuel, mas o fez 
em condições difíceis que, dentro de pouco tempo, o levaram a deixar o 
partido e ingressar no PTB.

Nunca entendi porque Samuel deixou o PSD, afastando-se de Ruy 
Carneiro, que lhe deu o emprego do Banco do Brasil e o fez secretário 
do Interior e sucessor no governo, além de elegê-lo duas vezes para a 
Câmara dos Deputados. Dessa separação nunca me deram explicação 
clara, nem ela foi objeto de discussão pública. Como quer que fosse, 
sempre me pareceu que, nesse episódio, Samuel cometeu um erro, se-
guido de outros, que conduziram ao truncamento de sua boa carreira 
política. Tendo ingressado no PTB, pouco tempo depois ele trocava 
o mandato de deputado federal, por um lugar na Justiça do Rio de Ja-
neiro – o de avaliador – que certamente não estava à altura do seu mere-
cimento nem do seu status de ex-presidente da Câmara dos Deputados. 
O PTB sempre foi fraco na Paraíba e isso lhe retirava a possibilidade de 
voltar à representação do estado no Congresso.

O PTB, entretanto, não o esqueceu. Dentro de pouco tempo sur-
giu oportunidade para o aproveitamento de seus serviços: deram-lhe 
uma diretoria do Banco do Brasil, função para a qual certamente estava 
qualificado, por sua competência, por sua compostura moral e, particu-
larmente, pelo conhecimento da vida do banco, que adquirira quando 
em seu serviço jurídico.

Nessa posição veio encontrá-lo a Revolução de 1964, que nada de 
desabonador poderia invocar contra o ilustre paraibano. Sem explicações, 
afastou-o do banco, o que levou Samuel a dedicar-se à advocacia, na qual 
teve algum sucesso, chegando a ser eleito para a presidência da Ordem 
dos Advogados, cargo que exerceu com perfeita dignidade. Faleceu em 
1979, aos 75 anos, em injusto ostracismo. Mas o regime de 1964 lhe deu 
uma curiosa reparação de ordem moral: afastou-o do Banco do Brasil, 
mas, pouco depois, incluiu-lhe o nome no Livro do Mérito.

A carreira política de Samuel Duarte teve o seu ápice na presidência 
da Câmara dos Deputados, que ele exerceu em 1948, galgando essa alta 
posição de maneira imprevista. Em toda a história da República, so-
mente se elegeram para aquele cargo deputados oriundos das bancadas 
numerosas, isto é, dos grandes estados que, através de civis ou militares, 
monopolizam o governo da federação. De estado realmente pequeno 
Samuel terá sido talvez o único a exercer aquelas funções. Acresce que 
ele foi contemplado com aquela alta posição quando o seu partido, na 
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Paraíba, havia sofrido duas derrotas seguidas, não conseguindo eleger 
para a Câmara mais do que três deputados. Atribuiu-se a escolha de 
Samuel a um impasse entre as representações de Minas e de São Paulo, 
o que tornou possível uma manobra de Agamenon Magalhães em favor 
do deputado paraibano, como candidato de conciliação.

Ao ser eleito para a presidência da Câmara, Samuel não era deputado 
inf luente nem dos mais conhecidos no meio parlamentar. Não se desta-
cara na tribuna nem brilhara nas comissões. Mas Agamenon Magalhães 
o conhecia do Recife e pôde abonar-lhe as qualidades intelectuais e 
morais, que às vezes são tomadas em consideração para o provimento 
dos altos cargos da República. Samuel correspondeu a essa expectati-
va: revelou-se um bom presidente, se bem que não tenha tido tempo 
de afirmar-se como um grande presidente. Ficou apenas um ano na 
presidência da Câmara, sucedido que foi, na sessão legislativa de 1949, 
pelo deputado paulista Cirilo Júnior. Como quer que seja, a presidên-
cia deu-lhe projeção no cenário nacional, embora não haja contribuído 
para dar-lhe posição mais sólida na política estadual.

Na presidência da Câmara, deu ele ao PSD da Paraíba o apoio de que 
este tanto precisava. Esse apoio não teve maior peso porque o coman-
do pessedista no estado se dividia entre ele e Pereira Lyra, chefe da Casa 
Civil do presidente Dutra e, por isso, em condições mais favoráveis para 
atender às reclamações e aos pedidos dos correligionários inconformados. 
As relações entre os dois, de certa forma, já prenunciavam a cisão que, al-
gum tempo depois, dividiu o PSD paraibano. Na verdade, um pouco em 
função do futuro, Pereira Lyra não criou dificuldades à minha adminis-
tração. Mas Samuel Duarte, certamente por pressão das bases, criou-me 
algumas. Destas a mais séria foi a oposição a um empréstimo de quinze 
mil contos, que o estado contratou com a Caixa Econômica Federal.

Naquele tempo, os empréstimos eram raros e o dinheiro, escasso. 
Mas já se começava a admitir que os estados contraíssem alguma dívi-
da, desde que, como então se dizia, o fizessem para fins reprodutivos. 
Antes de minha ida para o governo, o interventor pessedista pleiteara 
da Caixa Econômica um empréstimo de sessenta mil contos, destinado 
aos serviços de eletricidade, ao novo abastecimento de água da capital e 
a melhoramentos do porto de Cabedelo, de que o estado era concessio-
nário. Mas, antes que a Caixa Econômica atendesse a essa pretensão, o 
PSD perdeu as eleições para o governo do estado, com isso naturalmen-
te se desinteressando da operação de crédito de que tomara a iniciativa.
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Reexaminando o assunto, resolvi reduzir o pedido, comunicando 
à Caixa Econômica que, em vez de sessenta, o estado somente pre-
tendia levantar quinze mil contos. Mas o PSD, que pedira sessenta, 
mudou de ideia, passando a sustentar que o estado não precisava de 
dinheiro para as obras projetadas. De acordo com essa mudança de 
opinião, Samuel fez o possível para que o estado não obtivesse o em-
préstimo, mesmo reduzido à quarta parte. Para consegui-lo, trabalhei 
vários meses e a operação só se tornou possível porque Pereira Lyra 
amparou a pretensão do estado.

Em 1948, vim ao Rio de Janeiro, pela segunda vez, como governa-
dor. Não me avistei com Samuel, então na presidência da Câmara dos 
Deputados. Como ele não me mandasse visitar, julguei-me desobri-
gado de procurá-lo. Essa visita não seria obrigatória, embora se justi-
ficasse como ato de cortesia, indicativo da boa convivência partidária, 
que predominava nas chamadas altas esferas do poder. De nenhum 
modo, porém, interpretei a omissão como sinal de hostilidade ou pre-
venção pessoal.

Algum tempo depois, veio ele à Paraíba. Dessa viagem não tive avi-
so, direto ou indireto. Apenas, na véspera de sua chegada, um vereador 
pessedista passou em Palácio e comunicou a um funcionário de meu 
gabinete que Samuel chegaria no dia seguinte. Não fui recebê-lo no 
aeroporto, mas me fiz representar pelo ajudante de ordens, que o cum-
primentou em meu nome, conduziu-o à residência em que se hospedou 
e lhe ofereceu os préstimos do governo estadual.

Alguns dias depois, um amigo comum procurou José Mário Porto, 
secretário do Interior, e lhe disse que Samuel desejava avistar-se comi-
go, a fim de examinarmos as possibilidades de pacificação na política 
estadual. Mas o portador apresentou uma condição: Samuel não queria 
que esse entendimento tivesse lugar em Palácio. Preferia que nos en-
contrássemos em terreno neutro. Isso me pareceu uma futilidade, mas o 
objetivo do encontro era demasiado importante para esbarrar em obstá-
culo tão miúdo. Respondi que, de bom grado, iria ao seu encontro, na 
casa de qualquer amigo comum. Concordei com a sugestão de que nos 
reuníssemos na casa de João Medeiros, pessoa da melhor qualificação, 
mais amigo de Samuel de que meu, mas um paraibano ilustre, que sem-
pre manteve comigo relações muito cordiais.

Quando assumi o governo, em março de 1947, a política nacio-
nal atravessava um período de trégua, decorrente do chamado acordo  
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interpartidário, laboriosamente negociado por Otávio Mangabeira com 
o presidente da República. Esse acordo nunca foi formalizado em do-
cumento escrito. Mas representou um modus vivendi, estabelecido passo 
a passo, a duras penas, superando a resistência dos radicais. Em janeiro 
de 1947, Mangabeira já conseguira eleger-se para o governo da Bahia, 
com os votos do PSD.

Antes de assumir o governo do estado, ainda na qualidade de mem-
bro do diretório nacional da UDN, eu apoiara Mangabeira em seus 
entendimentos com o presidente Dutra, e sempre me manifestei favo-
rável à trégua entre os maiores partidos. Por isso, não podia deixar de 
aceitar, coerentemente, a extensão do acordo ao plano estadual. Mas o 
PSD paraibano, derrubado do poder pelo voto do eleitorado, não tinha 
condições psicológicas para adotar uma orientação de acatamento à si-
tuação udenista, nem de colaborar com o meu governo, para a solução 
dos nossos eternos problemas administrativos, principalmente os que 
dependiam da cooperação federal. Por isso, conservou-se sempre hostil 
e mesmo agressivo nos primeiros meses, enquanto alimentava esperan-
ças de uma reviravolta que o recolocasse no governo estadual. Esse esta-
do de espírito tornou infrutífera toda conversa de pacificação.

Samuel Duarte, porém, tinha autoridade e condições para negociar 
um acordo com o governo udenista e de impô-lo à aceitação do PSD. 
Isso ele tentou, não sei se com muita sinceridade ou se apenas para, 
como presidente da Câmara, dar uma demonstração de solidariedade à 
política pacifista do presidente Dutra. Fosse como fosse, ele teve a ini-
ciativa da conversa e eu fui ao seu encontro, na casa de João Medeiros. 
No dia e hora aprazados, ali compareci, sendo o primeiro a chegar. A 
nossa conversa foi civilizada, mas cerimoniosa e fria. Disse-lhe eu, de 
início, que, favorável ao acordo no plano federal, não podia ser contra 
ele no plano estadual. E não escondi que dele seria o primeiro benefi-
ciário, porque, com o apaziguamento das hostilidades partidárias, eu 
teria toda a probabilidade de realizar uma administração mais profícua.

Em tese, Samuel manifestou a sua concordância, mas ressalvou que 
o êxito de qualquer entendimento dependeria de certas concessões a se-
rem feitas pelo governo estadual. Ato contínuo, entregou-me uma lista 
datilografada, que discriminava em vários itens as providências a serem 
adotadas. Li-a com atenção, esclarecendo que a resposta lhe seria dada de-
pois, pela necessidade de entender-me a respeito com a direção da UDN. 
Desde logo, porém, manifestei a minha repulsa à primeira exigência: a 
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substituição do chefe de Polícia Civil por um militar, a ser escolhido de 
comum acordo pelos dois partidos.

Enquanto candidato, manifestei repetidamente o propósito de res-
taurar uma prática da velha República que me parecia salutar: a de con-
fiar a chefatura de polícia a um magistrado. Mas a Constituição de 1946 
me impediu de fazê-lo, pela rigidez com que consagrou o princípio da 
separação de poderes. Não podendo nomear um juiz, optei pela esco-
lha de um representante do Ministério Público: meu primeiro chefe de 
polícia foi Severino Pessoa Guimarães, promotor da comarca da capital. 
Tratava-se de um dos paraibanos mais suaves e pacíficos de seu tempo. 
Nunca pegou em uma arma de fogo e era sabidamente incapaz de pra-
ticar a menor violência. Ora, a primeira exigência que Samuel me apre-
sentava consistia em substituir um bacharel, de quem o PSD não tinha a 
menor queixa, por um abstrato oficial do Exército, que os dois partidos 
deveriam descobrir. Estranhei sobretudo que a oposição preferisse, a 
um chefe de polícia incapaz de tolerar qualquer violência ou excesso, 
um militar que seria uma incógnita e poderia comprometer a populari-
dade do governo, como acontecera na primeira fase da administração de 
Ruy Carneiro. De início, não atinei com os motivos dessa impugnação 
ao chefe de polícia, que fora escolhido exclusivamente por mim e era 
detentor de minha confiança. Somente depois me explicaram que o 
fato provavelmente se relacionava com a política de Bananeiras, terra 
tanto de Severino Guimarães quanto de Odon Bezerra, um dos chefes 
do PSD. Pertenciam ambos a famílias tradicionais daquele município, 
mas que não conviviam harmoniosamente.

A conversa com Samuel não teve o desejado seguimento. As resis-
tências de parte a parte pareceram-me insuperáveis. Também não teve 
repercussão maior, porque os jornais não divulgaram o meu entendi-
mento com o presidente da Câmara. Registro-o nestas reminiscências 
por me parecer expressivo dos estilos políticos da época, além de revela-
dor das dificuldades que eriçam os caminhos da política. Embora mal-
sucedida, a iniciativa de Samuel representou, de todo modo, uma gestão 
de elevados intuitos e, de alguma maneira, contribuiu para tornar mais 
amenas as relações entre o governo e a oposição paraibana, na fase de 
restauração democrática subsequente à derrocada do Estado Novo.

Ao relembrar esse episódio, penso que devo acentuar-lhe um aspec-
to de sabor anedótico. A nossa entrevista realizou-se, como já relatado, 
na residência de João Medeiros. Mas eu não sei quem se incumbiu de 
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arranjar as coisas e de entender-se com o anfitrião. Fui o primeiro a 
chegar ao local combinado, mas lá ninguém me recebeu. A aparência 
era de que a casa estava fechada e os moradores, ausentes. Entrei pelo 
portão do jardim e sentei-me em uma cadeira do alpendre. Samuel 
chegou pouco depois e fez a mesma coisa. Encontramo-nos sozinhos 
e ninguém apareceu para nos receber, oferecer um copo de água ou 
um cafezinho, ou para nos acompanhar à saída. Entramos e saímos – o 
presidente da Câmara dos Deputados e o governador do estado – sor-
rateiramente, como se fôssemos dois descuidistas, passíveis de autua-
ção em f lagrante por violação de domicílio. Os donos da casa, talvez 
por amor à discrição, simplesmente não tomaram conhecimento da 
nossa importante presença.
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no cotidiano de um homem público
duarte de almeida46

Samuel Duarte, filho de agricultores, remediados, muito apegado à 
sua família, deixava o município de Esperança onde nascera para tentar 
o futuro, na capital do estado. O Seminário Arquidiocesano acenou-lhe 
como solução prática. Entretanto, sentindo não possuir vocação para o 
sacerdócio, se despediu dos superiores e, morando numa pensão estu-
dantil na rua São José, hoje Desembargador Souto Maior, começou a 
frequentar o Liceu Paraibano concluindo com notas distintas o curso de 
humanidades. Privando da amizade do engenheiro Antônio Pereira de 
Andrade e, na época, trabalhando na Prefeitura Municipal da capital, 
conseguiu o seu primeiro emprego: revisor de A União e Imprensa Ofi-
cial, com 180 cruzeiros mensais.

Após dois anos de trabalho, leu certo dia, no jornal, um edital dos 
Correios e Telégrafos, abrindo concurso para Postalista. Submetendo-
se então às provas, conseguiu a primeira classificação. Enquanto isso, 
se preparava para prestar exame na Faculdade de Direito do Recife, 
estudando até altas horas da noite!

Bem classificado, voltaria depois de formado a atuar como advogado 
de causas pouco rendosas em sua terra natal, Esperança, onde se defrontou 
com o rábula Severino Irineu Diniz, sendo derrotado em algumas delas.

Retornando à capital, hospedou-se no Hotel Luso-Brasileiro do Va-
radouro, na época entregue ao arrendatário e irmão Sebastião Duarte. 
Amigo de Ruy Carneiro, tendo este assumido a Interventoria Federal 
da Paraíba, em 1939, foi convidado para assumir o cargo de diretor de  
A União e Imprensa Oficial, em que brilhou pelos artigos de fundo.

Não duraria muito tempo nessa posição política, e foi novamente con-
vocado para assumir a Secretaria do Interior e Segurança Pública, onde se 
destacou por uma administração sobretudo humanitária, beneficiando a 
pobreza com material de construção para modestas habitações, através do 
serviço social instalado no térreo do edifício, outrora funcionando como 
Liceu Paraibano na rua Duque de Caxias, desta capital.

46 Jornalista paraibano do final dos anos vinte, manteve-se em atividade até o século XXI. 
Esse artigo foi publicado por A União, a 19 de abril de 2000.
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Indicou, então, ao interventor federal, Ruy Carneiro, para sucedê-lo 
no cargo de diretor de A União e Imprensa Oficial o jovem Ascendino 
Leite, apesar de aquele haver assumido formal compromisso com o re-
dator Wilson Madruga, que se viu assim frustrado! Ruy Carneiro talvez 
não se lembrasse de que “o prometido é devido...”.

Samuel Vital Duarte sentiu que precisava de um ambiente de mais 
futuro e, tendo pedido exoneração do cargo, viajou ao Rio de Janeiro 
em companhia da esposa Adelina Castro Pinto Vital Duarte e dos filhos. 
Ruy Carneiro já deixava a Interventoria Federal de mão beijada, voltan-
do à sua atividade política no Senado Federal, com a instalação de um 
regime de fato!

Samuel Duarte, prestigiado pelos altos escalões do presidente Ge-
túlio Vargas, e sem enfrentar forte corrente ao seu nome, assumiu a 
presidência da Câmara dos Deputados no Palácio Tiradentes do Rio de 
Janeiro, destacando-se não somente como hábil político, mas também 
pela cultura de que era portador.

Em 1947, visitando-o, sentei-me a seu lado na mesa presidencial, 
em virtude de haver terminado mais uma reunião, em que os pares 
salientaram o papel de alto patriotismo do presidente Getúlio Vargas, 
diante da oposição sistemática de políticos da UDN, acomodados aos 
debates estéreis...

Deixando a presidência da Câmara dos Deputados, montou en-
tão um cartório em pleno foco do Rio de Janeiro, morando com a 
família num edifício do bairro de Laranjeiras, onde faleceu primei-
ramente, de câncer, a dedicada esposa Adelina Castro Pinto Vital 
Duarte e ele, depois de longos padecimentos, f icando os f ilhos desse 
feliz matrimônio bem-aquinhoados. Eis o que pude reter da vida de 
Samuel Duarte, de quem, quando secretário do Interior de Segurança 
Pública da Paraíba, recebi não só estímulo na burocracia, mas um 
tratamento de certo modo atencioso, através de benefícios compensa-
dores de sua colaboração.

Em tempo: Nas poucas vezes que visitava esta capital se hospedava 
na residência do primo da esposa, Petrônio Castro Pinto, hoje enfren-
tando sérios problemas de saúde. Visitei-o, merecendo o mesmo tra-
tamento atencioso de outrora. Na última vez, porém, que esteve nesta 
capital, com a saúde seriamente abalada, fez uma conferência para os 
acadêmicos de direito no edifício, que sediava antigamente a faculdade 
na rua Duque de Caxias, desta capital, tendo grande comparecimento. 
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Vi-o apressado, se encaminhando ao local e notei uma mecha branca 
nos seus cabelos, além de um abatimento físico que seria o prenúncio 
do câncer, vitimando-o!...

Pena é que, com a cultura que esposava, não deixasse ao menos uma 
coletânea de seus trabalhos, abordando atualíssimos temas jurídicos!
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do seminário arquidiocesano à 
secretaria do interior
damião ramos Cavalcanti47

[...] Samuel iniciou seus estudos no Seminário Arquidiocesano aos 
doze anos e saiu aos dezessete. Dado o seu interesse e aptidão intelectu-
al, saiu falando latim, escrevendo grego, dominando com perfeição, ao 
falar e escrever, o nosso idioma e com as bases necessárias para desen-
volver seus estudos filosóficos. Há críticos para tudo. Alguns poderiam 
rebater: mas latim é uma língua morta! Eu lhes respondo: Ele dominava 
o idioma prático, porque quem bem conhece a mãe compreende bem o 
filho. Ou para os críticos que não valorizam falar bem sua língua: sabia 
tanto que sabia até latim e grego. Conheço esse caminho. Entrei no 
seminário com 10 anos de idade e saí com 23 dessa magnífica escola. 
Conheço também os caminhantes, sua conduta na estrada, a solidarie-
dade com os andarilhos, a visão dos objetivos e a responsabilidade e a 
competência nas ações.

A formação intelectual de Samuel, com essa base riquíssima, ad-
quirida na juventude, teve obviamente continuidade. Após o preparo 
recebido no seminário, envereda pelo “sociologismo das campanhas 
políticas e passava a assimilar a inf luência de pensadores como os es-
panhóis Ortega Y Gasset, Maria Zambrano e os brasileiros Euclides da 
Cunha, Oliveira Lima, Oliveira Vianna e Gilberto Freyre. Temos, pois, 
em Samuel Duarte, o intelectual típico dos anos trinta”. É o que anota o 
historiador José Octávio de Arruda Mello, no no 28 da Série Histórica, 
anteriormente citada, que é uma das suas inúmeras autorias.

Samuel demonstrou a sua inquietação política quando foi orador dos 
concluintes do curso de direito na Faculdade do Recife, ao afirmar: “So-
mos uma força que tanto pode ficar paralisada no tédio das profissões 
medíocres, como, por exceção, subir a esses cimos do poder onde a po-
pularidade, inconstante como um capricho de mulher, conduz os seus 
risonhos preferidos”.

Em depoimento sobre os destinos da sua vida, confessa ter lutado com 

47 Trecho de discurso de posse da Academia Paraibana de Letras, a 15 de outubro de 2007, em 
João Pessoa, por Damião Ramos Cavalcanti, acadêmico, professor universitário, ex-asses-
sor do MEC, representante do FNDE e integrante do Grupo José Honório Rodrigues.
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ações e palavras na Revolução de 30, indo a ela sem espírito de aventura, 
mas consciente de querer ajudar a reconstrução de uma sociedade po-
liticamente perturbada. Em suas palavras finais, reconhece João Pessoa 
como “o representante autêntico do líder do movimento libertado”.

Ao desejar se dedicar à vida política, Samuel Duarte se tornou-se 
um teórico dessa ciência. Por isso, estudar seus pensamentos, ideias e 
ações é ingressar na aprendizagem da vida política, na qual ele é tido 
como um grande mestre.

Dentro dos seus excessos de humildade e modéstia, segundo José Oc-
távio, ele atribuía a Ruy Carneiro, de quem, na verdade, era tido como 
indispensável consultor, técnico e orador, seu relativo sucesso político. 
E repetia em permanente estado de agradecimento: “devo tudo a ele”. 
Excedia-se nessa gratidão. Samuel tinha seu próprio brilho. Em certo 
sentido, arrisco-me a afirmar, Samuel se ressentia do fato de que o se-
minário não soube ensinar como o mundo funciona na vida prática: pre-
parar para enfrentar o frisson da competição, o frêmito da concorrência. 
Aprendeu outras coisas, que são mais do que úteis e importantes, mas não 
fazem parte do quotidiano desse mundo. É possível que se encontrem 
ex-seminaristas preparados nesse aspecto, porém devem ser considerados 
autodidatas. Samuel, ao reconhecer ele próprio o seu valor, pensava que 
isso era suficiente. E assim permanecia à espera do chamado, da oportu-
nidade, do convite da parte de quem eventualmente necessitasse de um 
homem inteligente, criativo, culto, honesto, trabalhador e de ideias. Ex-
pressou sua decepção, ou melhor, seu descontentamento: “Não nasci para 
as grandes altitudes”. Entretanto politicamente as desejava...

Apesar de tudo, o seu valor o fez chegar a certas altitudes, sobretudo 
porque o conceito de altitude é muito relativo, tomando por referência 
as estrelas. Samuel Duarte teve oportunidade privilegiada na sua educa-
ção básica e média, formou-se em direito pela Faculdade do Recife; foi 
diretor do jornal A União no governo de Antenor Navarro, quando rea-
lizou um excelente trabalho; foi deputado federal de 1934 a 1937, man-
dato que perdeu com o golpe de Estado. Nesse intermezzo, com ajuda de 
Ruy Carneiro, exerceu o cargo de assessor jurídico do Banco do Brasil 
em Recife e ficou à espera de um cargo na Paraíba. Com o falecimento 
de Borja Peregrino, a convite pessoal de Ruy, assume a Secretaria do 
Interior e Justiça, que à época equivalia à vice-governadoria do estado. 
Nesse período, goza de maior prestígio na política paraibana, por exer-
cer um posto de destaque [...].
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Nos últimos dias do governo de Getúlio, a pedido de Ruy Carneiro, 
Samuel é, embora por pouco tempo, interventor na Paraíba. Eleito em 
2 de dezembro de 1945, pelo PSD, deputado federal, passa a integrar, 
por seus conhecimentos jurídicos, a Comissão de Constituição e Justiça. 
Assume por duas vezes, de 1947 a 1948 e de 1948 a 1949, a Presidência 
da Câmara Federal, onde se impôs pela erudição e domínio dos assuntos. 
Em 1950, é cotado nacionalmente para o cargo de vice-presidente da Re-
pública na chapa de Getúlio Vargas. Há quem diga que ele não aceitou, 
mas existe a versão de que, na Paraíba, as forças políticas não chegaram a 
defender junto a Getúlio a apenas cogitada candidatura de Samuel. Ora, 
Samuel Duarte tinha contra si a má vontade do PSD paraibano, porque 
tinha passado do PSD ao PTB de Getúlio. Aqui é que surge também a 
hipótese de que a política local ficou indiferente à interferência para que 
ele não integrasse uma chapa de tão grande destaque.

É onde aparece também claramente o que chamo de “fenômeno da 
eliminação das sombras”. Alguns políticos não deixam crescerem, ao 
seu lado, árvores que lhes façam sombra. Comumente as evitam, prefe-
rindo conviver com a mediocridade, chegando até a podarem os galhos 
que lhes tomem a visão ou lhes roubem a cena. Samuel Duarte parece 
ter sido, nesse sentido, vítima do próprio valor. E tudo que conseguiu 
foi também porque, quando precisavam dele, ou seja, foi beneficiado 
pelo seu próprio valor. É uma tese que, dentro de si mesma, suporta 
contradições... Com a morte de Getúlio Vargas, em 1954, Samuel re-
torna ao PSD, o que significa também voltar a conviver politicamente 
com Ruy Carneiro, a quem sempre se manteve fiel. Como presidente 
da Câmara Federal deu demonstração de coragem cívica e de espírito 
democrático. Dutra, então presidente da República, suprimiu os man-
datos do Partido Comunista. Nesse ínterim, o presidente Samuel ga-
rante solenemente a Gregório Bezerra, na Câmara dos Deputados, o 
uso da palavra. O líder comunista fez um brilhante discurso, irritando 
o presidente Dutra, sob a licença, vistas e ouvidos de Samuel Duarte.

Em 1954 não se candidatou. E assim retorna à atividade da advo-
cacia, passando a visitar mais a Paraíba. Em 1958, candidatando-se a 
deputado federal pelo PSD, foi derrotado. Sua derrota explica-se por 
duas razões: primeiro, seu prestígio com Ruy não era o mesmo, prefe-
rindo aquele líder recomendar seus votos para o irmão Jandhuy Carnei-
ro; em segundo, Samuel era divorcista, ou seja, a favor do divórcio, e por 
isso os vigários dos seus redutos eleitorais o incluíram na lista negra. Na 
época, para os católicos conservadores, tanto fazia ser divorcista como 
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comunista. Ambas eram consideradas coisas subversivas: uma à ordem 
política, outra à religião. Como partidor judicial Samuel permanece 
morando no Rio de Janeiro. Seu nome continua sendo sugerido para 
inúmeros cargos. Mas, sem que ele se movimentasse por essas benesses, 
nada lhe provinha. Até que, em 1970, em virtude da sua fama no campo 
jurídico, é eleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 
Até 1972, destacou-se, juntamente com o cardeal de São Paulo, dom 
Evaristo Arns, como grande defensor dos advogados e dos oprimidos pela 
repressão. Posicionou-se, com firmeza, contra a violência política e, com 
muita dignidade e altivez, a favor das liberdades democráticas. Esse tipo 
de evidência política, naquelas circunsta ncias, é própria dos homens co-
rajosos. Morre e é enterrado no Rio de Janeiro, cidade onde permanece 
até hoje, certamente em espiritual colóquio com Castro Pinto.
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samuel e as cartas de atenas
Francisco Pereira nóbrega48

Nada de maior escreveu Samuel Duarte do que “Cartas de Atenas”. 
É uma série de artigos publicados [...], nos anos de 1945 e 1946. Per-
sonagens de nomes gregos ou latinos trocam correspondência sobre 
ideias e fatos ocorridos na civilização grega, quando da dominação ro-
mana. O público paraibano fez imediatamente nessas cartas duas des-
cobertas: o pseudônimo usado era insuficiente para ocultar a pena de 
Samuel Duarte e os acontecimentos relatados eram os nossos, velando 
nomes de contemporâneos.

A partir daí, quem lia jornal, lia Samuel. E a diversão era adivinhar 
os verdadeiros nomes de paraibanos, de brasileiros, que por trás dos gre-
gos se ocultavam. Gasperius era Eurico Dutra. Persona era João Pessoa. 
Argamarius era Argemiro. As vestais eram as professorinhas do interior, 
removidas na perseguição política. Roma era o Rio. Atenas, a capital 
paraibana. Água Rubra era Rio Tinto. Laguna Magna, Alagoa Grande. 
Alguns outros nomes acresciam aos nossos apenas a desinência latina 
para mais fácil identificação: Getulius, Ernanius, Renatus, Odonius.

Essa decodificação, embora muito divertida, é o menos importan-
te. “Cartas de Atenas” é o teste e cultura geral mais complexo que já 
se escreveu na literatura brasileira, quiçá na portuguesa também. Só o 
escreveria quem conhecesse as civilizações grega e romana, suas lín-
guas, seus homens públicos, seus acontecimentos, sua interrelação com 
o Egito, a Macedônia, todo o ninho de civilizações contemporâneas ao 
longo da orla mediterrânea. Só o escreveria quem delas conhecesse as 
instituições, religião, mitos, literatura, filosofia, comércio, geografia, 
direito, classes sociais, usos e costumes.

É a visão do homem e do mundo num momento da história, trans-
formado em diálogo no Aerópago, na Ágora, na Acrópole, no Panteon. É 
como se mortos houvessem ressuscitado, tivessem errado a porta do tem-
po, tomando assento em nossas casas. Parece que todos estão aqui e agora, 
Hipócrates nos receita. Licurgo nos faz leis. Platão e Heródoto nos dão 

48 Excerto de A palavra na construção do homem, como discurso de posse na Academia Pa-
raibana de Letras, a 24 de abril de 1991. Conforme esclarecido no texto, o título dessas 
publicações é “Crônicas de Atenas” e não “Cartas”. São de 1949 e não de 1945/1946.
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aulas de departamento de filosofia e história. Um hiato de mais de vinte 
séculos não impede que um paraibano faça esses mortos falarem com a 
mentalidade que é deles, com o gênio da língua, a construção das frases, 
o tempo dos verbos, o modo de sentir e de pensar. O requinte é tama-
nho que não tem vez um vocábulo oriundo do latim da decadência, se 
um sinônimo há provindo do latim clássico. Mas nem desta fonte se faz 
uso, quando nos resta um sinônimo de raiz grega. “Cartas de Atenas” 
é mais do que arte. É quase milagre. É a palavra fazendo arqueologia.

E o sentido profundo, último desta obra vai além disso. Não se trata 
de decodificar o grego para achar o paraibano. Ou de eclipsar o parai-
bano para contemplar o grego. O que está em foco não é esta ou aquela 
cultura, este ou aquele povo. É o homem universal naquilo que tem 
de comum em todo tempo e lugar. “Cartas de Atenas” é uma obra de 
humanismo, no sentido filosófico. É a tentativa de entender o homem 
na mente para extendê-lo na história, compreendê-lo para realizá-lo.

Quando lemos, nos sentimos contemporâneos de todos os homens. 
Nada nos separa: nem as línguas, nem as culturas, nem as crenças, nem 
o tempo contado em milênios, nem os próprios medianos da Terra. 
Mais que o sangue, nos irmana a comunhão na mesma dor, desde que 
o mundo é mundo. Os problemas são os mesmos, os vícios também. 
Variam somente as tentativas de solução.

Ontem como hoje os mandamentos se imiscuem na política. Os 
aristocratas desfilam em suas quadrigas, puxadas por lindos cavalos, a 
caminho das mansões do mar Jônio. São os que ganham milhares de 
dracmas e ora pagam mal, ora mal pagam a seus servidores. São os que 
procuram anexar às suas fortunas heranças das viúvas. A plebe fala em 
um “pesadelo que devora terras, o suor dos operários, o pão dos peque-
nos, a paz de uma gente submetida à onipotência do dinheiro”. A isso 
se ajunte o gemido das torturas que assoma das masmorras de hoje, dos 
ergástulos de antanho. [...]

Numa das cartas, um grego nos diz textualmente: “método é o mes-
mo em Roma, em Atenas, em toda parte”. Sobre a miséria socioeconô-
mica se apoia a sordidez política. A lei é o pacto dos dominadores para 
continuar a dominação. Ao poder chega quem melhor sabe bajular, me-
lhor sabe trair. Ajuda para isso a linhagem do sangue, o status que vem 
do dinheiro. Os favores corrompem. O poder corrompe mais ainda. 
Ao aristocrata tudo é permitido; à plebe, só o seu dever. Ela mesma já 
descrê de salvadores do povo.
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Em nenhum momento “Cartas de Atenas” apresenta, direta e ex-
pressamente, uma alternativa de solução. Sob o nome de Maximus, 
apresenta Marx uma solução tida por tão inviável quanto a sociedade 
que pretende corrigir.

Mas quem lê nas entrelinhas o pensamento grego, alcança a saída que 
Samuel entrevê. Conjuga duas variáveis: o direito de crítica e a lei justa.

A primeira talvez chamássemos hoje de liberdade de expressão, tal-
vez de processo de conscientização. A segunda variável é a própria deusa 
da justiça grega quem a propugna: “Ofende aos deuses e põe em perigo 
a sorte de Atenas quem, não podendo resistir ao ódio, ao amor, ao te-
mor, à cobiça, pretenda o poder de julgar”.

É preciso se conhecer o pensamento grego para se perceber de que 
justiça se fala. Não se trata do legal mas do legítimo. Só esse pode ser uma 
saída para a sociedade inviável. Para sorte da civilização grega, lá não nas-
ceu o jurista alemão Kelsen, preconizando, para deleite de todos os nazis-
tas, que a lei seja arbitrária para que se salve a ciência pura do direito. Para 
sorte da civilização grega, em vez dele nasceu um Protágoras, ensinando 
que o homem é a medida de todas as coisas. O legítimo se sobrepõe ao 
legal. Daí porque Sófocles, em Antígona, pensando o legal a serviço do 
homem, e não vice-versa, fala em leis eternas, não escritas.

Quase quarenta anos são passados desde que esparsos artigos de jornal 
se chamaram de “Cartas de Atenas”. A preservação deste bem de cul-
tura enfeixado em um livro a Paraíba ainda hoje deve a Samuel Duarte, 
ao Brasil inteiro.
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tiremos o chapéu
Gonzaga rodrigues49

Os homens de 30 usavam chapéu. O resto da indumentária parece 
continuar o mesmo. A gente vê no retrato: paletó jaquetão de Getúlio 
ou o paletó de três botões como ainda hoje se usa.

A diferença de maior evidência estará mesmo no chapéu? 
Samuel Duarte mostra que não. Ele não usava chapéu e é tão diferente 
do homem deste fim de século como se o usasse, como se precisasse de 
um sinal exterior a distingui-lo. 

O ensaio biográfico de José Octávio é o que melhor mostra a di-
ferença quase extrema do homem movido pelos ditames intelectuais 
e políticos de um Samuel e o homem antenado deste fim de milênio.

Até parece um rompimento. Explico melhor, uma mudança de na-
tureza. O homem resumido em Samuel, resultado de uma entidade 
que culmina no Renascimento e daí deriva, a cada tempo, uma mode-
lação essencialmente humana e o homem oco de si mesmo, recheável a 
qualquer novidade, por qualquer vitrine, que é o homem-mídia deste 
fim de tempo.

De sobrancelhas entumecidas numa testa que mais as realçava, 
os óculos grossos escondendo o branco torto do olho, o riso mais de 
mangar do que de assentir, todo esse material típico de caricatura es-
condia a grande força ordenadora do mestre-escola transplantado para 
a política ou para o bem comum. Podendo cavar para si, como fazem 
quase todos, cavou para o amigo Ruy que o chamou a seu serviço. E, 
como bem mostra o excelente trabalho de Zé Octávio, viu-se aquilo 
que a imprensa apelidou de ditadura, tendo a rara humildade de bem 
assessorar-se, administrou uma democracia. Ingressou na ordem do 
dia democrática contra a onda fascista que ainda envolvia o governo  
central. Em 1943, no governo, Samuel e Abelardo “discursavam ao 
lado dos pro-comunistas Baldomiro Souto, Félix Araújo, Edésio 
Rangel e Geraldo Baracuhy”. E não havia DIP que tivesse o desplante 
de denunciá-los.

49 Crônica publicada pelo escritor e acadêmico da APL em O Norte de 23 de agosto de 2000.
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convivência com samuel duarte
nestor rolim de lacerda50

Caro amigo escritor José Octávio:

Atendo a sua solicitação para falar sobre a figura inapagável do juris-
ta Samuel Vital Duarte, nome que iluminou a Paraíba no século XX, 
como homem público probo, competente e honrado, de quem estou lhe 
traçando um perfil com muita alegria.

Nos anos de 1969, data de minha chegada ao Rio de Janeiro, vindo 
da Paraíba, especialmente da cidade de Campina Grande, fiquei no mar 
à deriva, pois ainda não conhecia o caminho das pedras que me levaria 
ao encontro dos meus sonhos de nordestino vindo de solo ardente.

Foi então que procurei o deputado Humberto Lucena, que se tor-
naria meu grande amigo e timoneiro e que na época residia no Rio de 
Janeiro, em vista do fechamento do Congresso Nacional pelo regime 
militar. Assim, pelas mãos do querido Humberto, fui apresentado ao 
eterno amigo e protetor Samuel Vital Duarte numa convivência de dez 
anos até o seu falecimento em 1979. Como sabemos, o seu prestígio 
político começou no Nordeste como jornalista, professor e advogado 
militante. Daí um pulo para a política profissional, brilhantemente 
conquistando uma cadeira de deputado federal constituinte nas eleições 
de 1934, com expressiva atuação na Paraíba e no Brasil. Com ascensão 
do seu conterrâneo e amigo Ruy Carneiro ao governo da Paraíba, foi 
indicado secretário de Interior e Justiça, considerado o cargo mais im-
portante do estado e que ele desempenhou com talento e brilhantismo. 
Em 1946, elege-se mais uma vez deputado federal, chegando à Presi-
dência da Câmara Federal em homenagem a sua formação conciliadora, 
humanista, reputação austera e honrada. Em 1950 foi reeleito deputado 
federal pela última vez, pois não obteve sucesso nas eleições de 1958. 
Vale lembrar que, na sua gestão à frente da Presidência da Câmara 
Federal, a bancada do Partido Comunista do Brasil (PCB) foi cassada 
por pressão do governo Dutra.

50 Executivo paraibano natural de Campina Grande, transferiu-se em fins da década de ses-
senta para o Rio de Janeiro, onde assessorou vários paraibanos, inclusive Samuel Duarte. 
Ex-chefe do escritório paraibano da Velhacap, ligou-se à Associação Comercial do Rio 
de Janeiro, cuja secretaria-geral ocupa há várias décadas.
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Aquele ato de violência política o deixou bastante triste pela sua 
fiel formação democrática. Entre os políticos cassados, encontravam-
se o escritor Jorge Amado e o líder comunista Luiz Carlos Prestes. 
Samuel Duarte sempre lembrava aquela passagem que marcou parte 
da vida política brasileira, tendo mais tarde procurado o escritor Jorge 
Amado, de quem se tornou amigo e admirador.

Na qualidade de paraibano, Samuel destacou-se ao lado de ilustres 
políticos como José Américo de Almeida, Epitácio Pessoa, João Pes-
soa, Oswaldo Trigueiro, Alcides Carneiro, Argemiro de Figueiredo, 
Osmar de Aquino, Humberto Lucena e José Joffily. Abandonando a 
política partidária, foi viver da carreira jurídica, que era a sua verdadeira 
vocação. Em 1967 foi eleito presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), tendo destacada atuação em pleno regime militar, na de-
fesa de presos políticos.

Fui seu secretário no Escritório de Advocacia em parceria com o 
advogado Raul Silveira e, depois, em outra parceria com Técio Quei-
roz, neste com a participação de Ronaldo Cunha Lima, recém-cassado 
como prefeito de Campina Grande. Samuel Vital Duarte, intelectual, 
com lampejos de um Eça de Queiroz, de quem era profundo admira-
dor, cultivava, com este, um fino humor.

Dr. Samuel Duarte gostava da sétima arte, especialmente de filmes 
policiais, de aventuras, e da série 007. Seu signo era Sagitário, e por 
isso compartilhava o bom humor com todos. Católico, semeador da 
justiça, da liberdade e da esperança. Esse era o Samuel Duarte com 
quem tive a honra de conviver.
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a distância e o tempo numa lembrança
J. bernardo Cabral51

No início do ano de 1967, chegou à Câmara dos Deputados um 
punhado de jovens idealistas, integrantes da oposição, os quais, de 
imediato, escolheram um deputado oriundo de São Paulo, Mário Co-
vas, como líder do partido (o antigo MDB), e este, por sua vez, os 
vice-líderes (Plenário e Câmara).

No final de 1968, pela força brutal do Ato Institucional no 5, de 13 
de dezembro, um certo número desses parlamentares teve o seu manda-
to cassado e suspensos os seus direitos políticos por dez anos.

Eu fui um deles. Quando esse ato arbitrário foi editado, eu me encon-
trava no Rio de Janeiro, cidade da qual não me podia ausentar em virtude 
do Estatuto do Cassado, que proibia o cidadão atingido pelo ato arbitrário 
de sair do local onde se encontrava. Natural do Amazonas – estado que 
representava na Câmara e onde morava a minha saudosa mãe –, para lá 
não pude ir.

Passei a exercer a advocacia, profissão que desempenhava a partir 
de 1955, e, por volta de 1970, fui apresentado pelo meu ex-colega de 
Câmara e mais tarde senador, Humberto Lucena, a um notável advo-
gado que tinha acabado de terminar o seu biênio como presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil, em cujo exercício se destacou por 
se insurgir contra prisões arbitrárias de colegas advogados e conseguir 
liberar escritórios de advocacia interditados pela ditadura.

Seu nome: Samuel Duarte. Com ele convivi durante algum tempo, 
o suficiente para comprovar o que dele me dizia José Ribeiro de Castro 
Filho (também foi presidente da OAB): “Samuel foi o presidente que 
contribuiu, decisivamente, para que a OAB figurasse no cenário na-
cional como guardião da função social da instituição e a mais aguerrida 
força na luta pelos direitos fundamentais da pessoa humana”.

51 Natural do Amazonas, tornou-se, na década de sessenta, deputado federal por esse es-
tado, onde a filiação emedebista apontava o caminho da contestação ao regime militar 
de 1964. Cassado pelo AI/5, reverteu à advocacia, graças à qual se tornou presidente da 
OAB nacional (1981/1983). Integrante da Academia Amazonense de Letras, retornou 
à carreira política, em grande estilo, para converter-se em relator-geral da Assembleia 
Nacional Constituinte de 1988, ministro da Justiça e presidente da Comissão da Consti-
tuição e Justiça do Senado Federal.
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Participei com ele, diversas vezes, de reuniões ou encontros informais 
e sempre nele divisei a figura do homem que, por natural e exemplar 
dignidade, merecia o respeito de todos nós. Discreto, era o tipo de pes-
soa com quem se convivia sem tomar maior intimidade, ainda que fosse 
amplamente cordial.

Homem de cultura humanística invejável (aluno ao longo de dois 
anos do Seminário Arquidiocesano da Paraíba), discorria sobre filoso-
fia, literatura, história e teologia, dominando o francês e o latim com 
absoluta segurança.

Jornalista, professor, advogado militante, elegeu-se deputado federal 
em 1934, desempenhando com reconhecida altivez o seu mandato, até 
que teve a sua carreira interrompida em 1937, por ato do então ditador 
Getúlio Vargas, com o chamado golpe do Estado Novo.

Ao sair o país, em 1945, da excepcionalidade institucional para o 
reordenamento constitucional, elegeu-se deputado federal em 1946, 
quando foi escolhido para a Presidência da Câmara dos Deputados, 
cargo ao qual nenhum outro paraibano foi guindado. Por igual, o de 
presidente da OAB.

Por isso mesmo, quando o brilhante historiador paraibano professor 
José Octávio de Arruda Mello me encarregou de produzir umas linhas 
em derredor de Samuel Duarte, não declinei da honrosa incumbência 
porque não podia perder a oportunidade de registrar os meus aplausos 
àquele que, após desempenhar tantos cargos de relevo – até uma inte-
rinidade como governador do seu estado –, deles saiu sem amealhar 
fortuna ou bens materiais, pois deles não fez trampolim para o recheio 
das parcas contas bancárias.

Provavelmente, certas figuras não deveriam ter mere cido a sua soli-
dariedade, sequer a sua indulgência, pois, entre elas, alguns medíocres 
teimaram em não tê-lo como modelo e cultivaram uma imensa inveja 
por não poder tê-lo como exemplo.

Samuel Duarte faleceu em 3 de dezembro de 1979. No entanto, até 
hoje, a minha admiração por ele tem sido suficientemente forte para vencer 
o tempo – a distância e o tempo.

Rio de Janeiro, tempo de saudade, ano de 2012.
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esboço de retrato
sérgio de Castro Pinto52

“[...] O outro foi Samuel Duarte, a quem meu pai atribuía virtudes 
tais que o faziam pairar muito acima da condição humana. Mas nem 
por isso as suas posições políticas deixaram de deitar raízes profun-
das na terra dos homens. Foi assim quando, deputado federal, votou 
contra o acordo militar Brasil-Estados Unidos. Ou quando, infenso 
à carolice dos anos 1940 e 1950, defendeu a legislação do divórcio. 
Já como presidente da Seção Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil, em momento algum tergiversou na defesa da democracia ante 
o arbítrio indiscriminado do regime militar. E editor-chefe da revista 
Farpa, em torno da qual reuniu nomes como os de Nelson Werneck 
Sodré, Otto Maria Carpeaux, Jaguar e muitos outros, não poderia ser 
diferente: jamais deixou de esgrimir o f lorete de sua ironia cáustica 
contra os poderosos de plantão”.

52 Sérgio de Castro Pinto, na apresentação de Paraíba, nomes do século: Castro Pinto, fascículo 
no 30, Série Histórica, A União – Superintendência de Imprensa e Editora, 2000.
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Presidente da Câmara 
dos Deputados,  
Samuel é visto 
na foto com o 
presidente Eurico 
Gaspar Dutra, 
durante churrasco 
em Sapucaia. À 
direita de Dutra, o 
vice-presidente da 
República, senador 
Nereu Ramos, de 
Santa Catarina.

Fonte: arquivo do 
crítico Paulo  

Sérgio Duarte.

Fonte: arquivo  
do crítico Paulo  
Sérgio Duarte.

Nos tempos do 
pessedismo, Samuel 
Duarte discursa ao 
lado dos irmãos Ruy 
e Janduhy Carneiro, 
do prefeito Miranda 
Freire (do PTB) 
e do deputado José 
Fernandes de Lima.

Atrás do orador,  
os representantes  
dos comunistas 
(Leonardo Leal)  
e da juventude 
pessedista  
(Aramis Ayres).

Durante visita 
ao Brasil, em 
setembro de 1947, o 
presidente dos EUA 
Harry Truman 
dedicou a fotografia 
ao lado ao deputado 
Samuel Duarte 
com o seguinte 
oferecimento: “A 
S.Exa. Samuel 
Duarte com a 
mais alta estima 
e os melhores 
cumprimentos” 
(tradução livre).

Fonte: arquivo  
do crítico Paulo 
Sérgio Duarte.
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Em uma de suas 
últimas vindas à 
Paraíba, Samuel 

Duarte, de pé, foi 
entrevistado pelo 

Museu de Imagem e 
do Som da UFPB, 

então dirigido relo reitor 
Humberto Nobrega 
(ao centro). Foram 

seus entrevistadores, 
da esquerda para a 

direita, os secretários 
Tarcísio Burity e 

Antônio Carlos Escorel 
e o tribuno Antônio 
Botto de Menezes.

Fonte: arquivo do 
extinto Museu  
da Imagem e do  
Som da UFPB.

Reeleito pela 
Coligação 

Democrática 
Paraibana (PSD/

PL/PSB) em 1950, 
Samuel Duarte 

transferiu-se para o 
PTB getulista, no 

ano seguinte, sendo 
então homenageado 

no Cassino da 
Lagoa, de João 

Pessoa, pelo prefeito 
trabalhista Luiz 

de Oliveira Lima 
(de terno cinza), 
com quem é visto 

na foto ao lado.

Fonte: arquivo  
de Sérgio de  
Castro Pinto.

Com o suplente  
de deputado estadual 

trabalhista Carlos 
Neves da Franca 

e seu proverbial 
sorriso irônico.

Fonte: arquivo  
de Sérgio de  
Castro Pinto.
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Orador mais 
expositivo que barroco, 
Samuel tinha o hábito 
de falar com as mãos 
levantadas. Como na 
foto, apresentando a 
coletânea de poemas 
A ilha na ostra, 
do escritor Sérgio de 
Castro Pinto, seu 
sobrinho e um dos 
expoentes da cultura 
paraibana. De 
costas, o advogado 
André Cavalcante, 
da UFPB.

Fonte: arquivo do 
poeta Sérgio de 

Castro Pinto.

Tomando posse, em 
janeiro de 1963, na 
Academia Paraibana 
de Letras, à sombra 
do retrato do ex-
presidente Castro 
Pinto, seu patrono 
e tio de sua esposa, 
dona Adelina de 
Castro Pinto Duarte.

Fonte: arquivo  
do ex-secretário 

particular Petrônio 
de Castro Pinto.
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2014

Este livro vem trazer a público a atu-
ação parlamentar do ex-deputado  

Samuel Vital Duarte. Nascido em 
10 de novembro de 1904, em peque-
no município agrícola da Paraíba, Sa-
muel abraçou sua vocação política na 
Faculdade de Direito de Recife, onde 
conheceu as ideias da Aliança Liberal 
e percebeu no movimento uma opor-
tunidade efetiva de ascensão da classe 
média brasileira, o que motivou tam-
bém sua incorporação à Revolução 
de 30.
Jornalista militante e sempre voltado 
para questões institucionais e polí-
ticas, foi nomeado diretor do jornal  
A União durante a interventoria de 
An tenor Navarro (1930/1932) na Pa-
raíba e apoiou-se no veículo para a 
propagação das teses da revolução vi-
toriosa. O sucesso dessa empreitada o 
conduziu à secretaria geral do Partido 
Progressista, em 1932, e à Câmara dos 
Deputados, em 1934.
Sua promissora atuação como depu-
tado federal e a interferência do colega 
pernambucano Agamenon Magalhães 
valeram-lhe a presidência da Câmara 
dos Deputados, entre 1947 e 1949, en-
tão filiado ao PSD. Durante esse pe-
ríodo, concedeu ampla liberdade aos 
comunistas, ao longo da batalha de 
cassação dos mandatos prestistas, che-
gando a assegurar de prerrogativas já 
suprimidas as despedidas do deputado 
Gregório Bezerra.
Reeleito em 1950, na ala getulista do 
PSD, transferiu-se para o PTB, fir-
mando, entre 1951 e 1954, seus me-
lhores discursos parlamentares – mui-
tos deles retratados nesta obra. 
Samuel Duarte encerrou sua carreira 
política após ser vetado para o Sena-
do, em 1954, e derrotado à Câmara 
Federal, em 1958. Reverteu seu tra-
balho ao exercício da advocacia, no 
Rio de Janeiro, onde também exerceu 
diretoria do Banco do Brasil, entre 
1962 e 1964. É de se destacar ainda 
seu importante papel como presidente 
nacional da Ordem dos Advogados do 
Brasil, de 1967 a 1969, quando enga-
jou a entidade na luta pela retomada 
da democracia e do Estado de Direito.

José Octávio de Arruda nasceu em 
João Pessoa, na Paraíba, na década 
de 1940. É graduado em direito e 
em filosofia da história, especialista 
e mestre em história social pela Uni-
versidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) e doutor pela Universidade 
de São Paulo (USP). Atuou também 
como jornalista, nas imprensas escri-
ta e falada, dedi cando-se à chamada 
história combatente, de orientação 
crítica, interpretativa e presenteísta.
Foi professor das universidades fe-
derais da Paraíba e de Pernambuco 
(UFPB e UFPE) e da estadual da 
Paraíba (UEPB). Atualmente leciona 
no Centro Universitário de João Pes-
soa, onde foi editor da Revista do Unipê. 
É também integrante do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro 
(IHGB) e das academias paraibanas 
de letras (APL) e de imprensa (API).
Entre suas principais obras, estão: 
Epitácio Pessoa (1978), A revolução esta
tizada: um estudo sobre a formação 
do centralismo em 30 (2a ed., 1992), 
Sociedade e poder político no Nordeste: o 
caso da Paraíba, 1945/1964 (2001), 
História da Paraíba: lutas e resistência 
(13a ed., 2011) e José Honório Rodrigues: 
um historiador na trincheira (1994), 
este último escrito em parceria com 
a Dra. Lêda Boechat Rodrigues.  
Coordenou as séries Brasil, Tempo 
e Cultura, do Governo do Estado 
da Paraíba, e História & Debate na  
Assembleia da Paraíba. Seu livro 
mais recente, História do direito e da po
lítica (2008), é resultado da dedicação 
ao ensino superior de direito.
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A experiência democrática dos últimos anos levou à crescente presença popu-
lar nas instituições públicas, tendência que já se pronunciava desde a elabora-
ção da Constituição Federal de 1988, que contou com expressiva participação 
social. Politicamente atuante, o cidadão brasileiro está a cada dia mais interes-
sado em conhecer os fatos e personagens que se destacaram na formação da 
nossa história política. A Câmara dos Deputados, que foi e continua a ser – ao 
lado do povo – protagonista dessas mudanças, não poderia deixar de corres-
ponder a essa louvável manifestação de exercício da cidadania.

Criada em 1977 com o objetivo de enaltecer grandes nomes do Legislativo, a 
série Perfis Parlamentares resgata a atuação marcante de representantes de toda a 
história de nosso Parlamento, do período imperial e dos anos de República. Nos 
últimos anos, a série passou por profundas mudanças, na forma e no conteúdo, 
a fim de dotar os volumes oficiais de uma feição mais atual e tornar a leitura 
mais atraente. A Câmara dos Deputados busca, assim, homenagear a figura de 
eminentes tribunos por suas contribuições históricas à democracia e ao mesmo 
tempo atender os anseios do crescente público leitor, que vem demonstrando  
interesse inédito pela história parlamentar brasileira. 


