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A edição da série "Perfis Parlamentares" pela Câmara dos 
Deputados tem profunda significação, porquanto representa um 
esforço a mais - e frutuoso, temos certeza - no sentido de 2Q_r 
em relevo o nome, a obra e a vida daqueles que por sua atua
ção nesta Casa do Congresso :Nacional se tenliam distinguido. 

A Câmara dos Deputados, com o lançamento do presente 
volume de "Perfis Parlamentares", dá prosseguimento a esta sé
rie, cuja repercussão tornou-se digna dos maiores elogios porque 
vem ressaltar o inolvidável esforço de ex-companheiros que muito 
fizeram pelo engrandecimento do Poder Legislativo. 

A Câmara dos Deputados reaviva, no cenário brasileiro, com 
fundamento na ação parlamentar de alguns de seus mais ilustres 
membros, o que tem sido, ao longo de mais de 150 anos, a 
contribuição do Poder Legislativo, acentuadamente a desta Casa 
do Congresso Nacional, na vida política, social e econômica do 
País. 

Reunindo discursos selecionados, pareceres e projetos mais 
significativos, procura-se mostrar a participação e influência no 
esclarecimento e solução de problemas nacionais, ou ainda por 
outros aspectos que hajam distinguido esses representantes do 
povo brasileiro como personalidades excepcionais de nossa histó
ria e de nossa cultura, os "Perfis Parlamentares" irão por certo 
fazer com que as novas gerações se apercebam melhor do papel 
que, como instituição, cabe ao Legislativo desempenhar. 

Ao lado da dimensão histórica, o ponto de referência será 
principalmente o da atuação parlamentar, ou seja, o do legisla
dor. 

Esse trabalho, sem dúvida, haverá de interessar a políticos, a 
pesquisadores, a estudiosos de nossas instituições, aos meios aca
dêmicos, pois a par do valor intrínseco dos discursos seleciona
dos, há informações para muitos inéditas. 
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A Câmara dos Deputados cumpre uma relevante função cul
tural, ao mesmo tempo em que divulga a contribuição que, como 
instituição, tem dado para o estudo e a solução de problemas 
nacionais, no passado como em nossos dias. 

É a palavra que se faz sentir mais nítida: para a grandeza e o 
fortalecimento do Poder Legislativo, a cuja tarefa não faltaram o 
exemplo e a obra dos que já foram e que são lembrados para 
sempre, pela Câmara dos Deputados. 

São confiados a políticos, a escritores, a cientistas políticos e a 
professores universitários os trabalhos de seleção dos discursos e 
demais matérias que integram o volume, além de uma introdu
ção que visa a estabelecer uma ponte entre as figuras perfila
das e as novas gerações interessadas em conhecer o Poder Legis
lativo. 

O Professor José Honório Rodrigues encarregou-se do traba
lho de introdução dos textos deste volume, cuja cultura concorreu 
para um trabalho do mais alto nível. 

14 

Nelson Marchezan 
Presidente da Câmara dos Deputados 



Introdução 
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l. Carlos Lacerda, a paixão po1ítica 

Vi e ouvi Carlos Lacerda pela primeira vez em 1933, ele e eu 
estudantes da então Faculdade Nacional de Direito, ambos nos 
nossos vinte anos, e ao escutá-lo de baixo, ele colocado no topo 
da escadaria do velho prédio da Rua do Catete, fui tomado de 
ad_Eliração pela força de sua eloqüência. Magrinho, cabeça er
guida, nanz fmo, olhos penetrantes, voz estupenda, cujo som 
reperéíitíã-com~~m-amúsica, guardo até hoje sua imagem. 

Era lim--pregãdür;-e-··éôrriO-disse o grande Padre Antônio 
Vieira no Sermão da Sexagésima, neste se devem "considerar 
cinco circunstâncias: a pessoa, a ciência, a matéria, o estilo e a 

" voz . 
Em Carlos Lacerda concorriam todas essas qualidades. A 

pessoa, que era um belo exemplar masculino, de excelente apa
rência; a ciência, que era o marxismo, de que estava então incul
cado; era bem visto e be:rg_o_y.yido por JOVens estudantes semJ2.!e _ 
prontos,nÕ-seú-ideaJls~Ó, a receber a-doÜtrina nova. A matériã- · 
era sempre política. 

Não era, assim, um orador comum, era um pregador, como 
o seria durante toda a sua vida, tentando t.::onverter pela palavra 
os seus ouvintes. Nessa relação íntima que se estabelece entre o 
pregador e o ouvinte, concorre o pregador com a doutrina, per
su~dindo. CO..mQ~ndo O ou~{~te ~om O entendimento, a perce~_ 
ção., __ -----. --· ·-- .. -··- ·----·---~------------ --

Se era um caminho ou um descaminho, ele próprio mais 
tarde afirmou ter sido a segunda hipótese. Quanto a mim, nunca 
aceitei o marxismo, pela minha formação religiosa, primeiro no 
colégio Santo Antônio Maria Zacaria e depois no Ginásio e no 
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Mosteiro de São Bento. E ainda porque, ao ler os teóricos mar
xistas, senti que havia no marxismo muito acerto e também mui
to desacerto. 

O acerto principal, o maior feito do marxismo, foi a desco
berta e a análise da sociedade capitalista moderna como fenô
meno histórico inteiramente singular, que servia e serve como 
uma hipótese de trabalho, no conjunto das ciências sociais, e a 
relação de funcionamento entre a estrutura econômica e a subes
trutura sócio-política. E seu principal desacerto consistiu na fata
lidade das etapas sucessivas das fases históricas humanas, tal 
como Comte e Vico as imaginaram. 

Marx provocou a reviravolta do hegelianismo num sentido 
realista, isto. é, -ra-dical, antiesplrituãlisi:ã,-parãoquaraí.10Vãcon
cepção da dialética O faria pensar, -assim COm() 'i E"ng-~!§, numa 
infeliz designação de "materialismo históric~··~~filosofi~lnã:te-
rialista da história. -

Ernst Troeltsch, o grande filósofo e teólogo alemão, no seu 
livro Der Historismus und seine Probleme 1 (O historicismo e seus 
problemas), escreveu que se pode e se deve fazer abstenção, desde 
o início, do materialismo, se se quiser entender corretamente os 
fatos principais. Fu.ndamentalmente se trata, tanto para Feuer
ba{:h como para Marx, de uma dialética realista e não simples
mente materialista. 

O J11undo para Carlos Lacerda naquele remoto ano de 1933 
não era matéria mecârlÍca, ~. mas realidade móvel que in
fluía na consciência, o ponto terminal dô procesSo~o valor 
infinito da razão, ~Jorém agora, na verdade, não da razão divina, 
mas da única real, a humana, finita. 

Esta era sua doutrina naquela época: o próprio homem co
mo processo real, assim como tod 1s as nas --crlaÇ-oes políucas,
éticas e religiosas s~ o apenas reflexcs de a ::ontecimentos e feitos 
puramente ernpírin s. Com isso atinge-se o auge do antiespiri
tualismo, o e"~trem · factualismo ap; •.ixonado da realidade. 

O que é neces~-- ·io ficar claro t que nem ele nem eu que o 
via e ouvia sabíamos Lom maior conhecimento o marxismo, que é 
uma concepção da história antiespiritualista e antimística, ou 
fundamentada especialmente na economia social, sem ser uma 
metafísica materialista, como depois revelaria o próprio Marx ao 

1. Tübingen, 1922. 
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tratar com o maior desprezo os Büchner, os Vogt e Moleschott. A 
dialética econômico-social alargada é o núcleo de tudo. A ver
dadeira análise histórica nunca decompõe meros processos iso
lados, para depois sintetizá-los de novo, segundo leis naturais e 
gerais, mas encontra por toda parte grandes conexões vitais que 
dominam períodos inteiros, nos quais se baseiam a unidade espi
ritual anterior e a fatalidade ou necessidade do acontecimento, 
apesar de todos os cruzamentos, de todos os tumultos e acasos. 

Citando uma vez mais o Padre Antônio Vieira, dizia ele que, 
para uma alma se converter por meio de um sermão - que tem 
os mesmos efeitos do discurso na eficácia histórica -, há de 
haver três concursos: há de concorrer o pregador com a sua 
doutrina, persuadindo; há de concorrer o ouvinte, com o enten
dimento, percebendo; há de concorrer Deus com a sua graça, 
alumiando. 

Vimos e ouvimos a pessoa e a matéria. O estilo era muito 
claro e muito alto; tãQ_claro_que-o-entendiarrLos__que_não_sahiam 
e tão-afto- que tínham muito 9.l!e ente_ncl.er o§ que sabem. Carlos 
possuía desde cedo boa voz e bom peito. -~r-ª :ullla _voz. ~()!lante-;-· 
clara e limpa, qu-e arrazOava e não braqava .. _ 

O pregar ou o discursar, o orador sacro ou profano, parla
mentãr ou público, exige todas essas qualidades para obter su
"cesso. \Quando se fala em público, entra-se em batalha com os 
. erros que se quer comEater.õu-tentã=Se-impor ou converú:r idéias 
e ideais. Jl':m-se que responder às dúvidas, satisfazer às dificul
dades, impugnar e refutar com toda a força da eloqüência os 
argumentos contrários, e depois disso persuadir e colher os frutos 
da sua palavra. Assim ensinou o maior pregador que o Brasil já 

. ouviu, o jesuíta Antônio Vieira. 

Além disso, não se deve esquecer que Hegel ensinou que ·~1J.S 
ações se revelam também como discursos, porquanto . atua~ 
-t:ambêm sobre a repres-enfaÇao. Porém os ·aíscursos são atos entre 
os homen";· e atos essencialmente eficazes.' Por meio dos discursos 
são -empurrados os homens à ação, ;e esses discursos constituem 
entao-uma parte essencial da Históri'a.'' 2 

2. Lecciones sobre la filosofia de la historia unzversal, Buenos Aires, 
1946, p. 152. 
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O episódio que Carlos Lacerda conta neste belo livro que 
é A casa do meu avô 3 revela bem a influência do Ministro do 
Supremo Tribunal Fed~al Sebastião Lacerda, seu avô, na sua 
formação como orador público e político. "Vinha o Avõ, nõ ~se-
rão, sob a luz áos bicos de gás, na mesa da sala de jantar, perto 
de uma velha -pi-a de cores densas e profundas, passar a solem;s 
leituras mais substanciosas. Lia _o que acabara de escre_y_Gr. Al
gum voto que devia proferir no Supremo Tribunal sobre recursos 
extraordinários, agravos, acórdãos. Além da Isaura, mas esta 
levantava-se constantemente para providências caseiras, sob o 
olhar não sei se de censura ou queixa de meu Avô, a platéia 
constava de outro ouvinte, o administrador da chácara, o Zé Por
tuguês, que escutava tenso, de sobrolhos fechados. Espera pelo 
desfecho. E também eu, que me comprazia num exercício de 
adivinhação do sentido obscuro daquelas palavras que intuía até 
que o sono me derrubava." 

Em longa entrevista à revista Manchete a versão aparece um 
pouco modificada. Ele conta que "na solidão da chácara, na 
antiga sala de jantar do chalé de seu pai, junto ao qual ele 
construiu uma imensa casa de três andares, uma espécie de cai
xote sobre o qual estendeu os trilhos e encheu de cimento, numa 
tentativa de concreto'armado que todo ano rachava e dava gotei
ras, ele aparecia, à noite, com os autos de processos que levava 
do Rio para relatar ao tribunal. Lá estavam os ouvintes habi
tuais: o José Português e eu. Falto de auditório, lia para si mes
mo, mas em voz alta, o voto que acabava de escrever. Um dia, o 
José Português perguntou-lhe depois de ouvir atentamente: Afi
nal, o senhor vota contra ou a favor? E perguntava: e o Herme
negildo, com quem votou? E o Lins? E o Godofredo? E eu só 
ouvindo, enquanto as mariposas se queimavam na luz do carbu
reto, que silvava sobre a mesa. " 4 

Carlos reconhece que "pelo muito que em mim influiu, em
bora morto quando eu tinha onze anos, creio tê-lo conhecido 
bastante. Havia no seu espírito um misto de alegria infantil de 
viver e uma reserva inesgotável de indignação. Suas reações eram 

3. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1976, 5~ ed., p. 163. Episódio tam
bém referido anteriormente na série de entrevistas concedidas a Manchete, 15 
de abril de 1967, publicadas sob o título "Lacerda, rosas e pedras no meu 
caminho". Primeira entrevista, 15 de abril de 1967, p. 21. 

4. Entrevista a Manchete de 15 de abril de 1967. 
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fortíssimas, passeava de um lado_Q_a_r;l_ºutro, as mão~l!_as ~ºsgs, 
investia de dedoem ríste, momentos depoi~-;~d:~sciiregada a ten
sãà;retomava a conversa em tom mais ameno. " 5 

-Nesse trechQ ~e revela a influência do avô ao despertar a 
consciêrlêia:"d.~fu.tu~o gian-de-o~ado~, p~is educava-o-sÕbreova
lor dapa1irvra escrita e falada. Se somªn:nos a isso o estímulo qáe 
representava a força orat~iª--(}e seu pai, que ouvi também falan
do da janela de um edifício na esquina da Rua do Ouvidor com a 
Avenida Rio Branco, quando Getúlio Vargas chegava vitorioso 
do movimento revolucionário de 1930, pode-se imaginar a im
pressão causada em C~ que herdou e soube cultivar a arte da 
pregação pública, polír_ica, parlamentar, na qual se revelou, para 
mim, o maior orador da minh4 geração. O pai, Maurício de 
~--------- -- -- - - ·-· -----

Lacerda, tinha também a voz sonora, a dicção perfeita, a arg}l-
mentação apropriada, e sabia despertar no peito de todos o en
tusiasmo pelo orador que lhes dirigia a palavra. 

A lição do avô não pára aí. Ele conta um episódio que me 
parece marcante na sua formação. É a história dos conspiradores 
que foram acolhidos pelo Ministro Sebastião Lacerda, que viu a 
casa cercada por tropa militar e com ordem de revistar a morada 
do magistrado do maior tribunal do País. O Ministro, com toda a 
firmeza, perguntou pela ordem judicial. O oficial declarou que 
não tinha, mas recebera ordens superiores. "Sem mandado de 
juiz o senhor não entra na casa. Primeiro terá que me matar." 
Realmente dera guarida aos revolucionários e os ajudou a fugir 
no dia seguinte. 6 

Carlos deve ter aprendido do avô o amor à liberdade, que o 
leva màis tarde a lutar contra a ditadura de Getúlio Vargas e a 
conduzir de maneira memorável as campanhas da UDN. Não 
entro no problema do liberalismo contido, discriminatório, que a 
UDN representava, porque o nosso liberalismo foi sempre assim. 
Um liberalismo que conviveu com a escravidão, como acentuou 
Joaquim Nabuco, 7 incisivo e sempre firme na incompatibilidade 
da escravidão com o liberalismo: "O verdadeiro patriotismo, isto 
é, o que concilia a pán:iª_çQ_m._<!_]mmanidade, não pretende mais----
que o Brasil tivesse o direito de ir-comsuã -baiiéfeira~à-sombra do 

-------. 

5. Entrevista a Manchete, p. 28. 
6. A casa do meu avô, ob. cit. na nota 3, pp. 22-25. 
7. O abolicionismo, Londres, 1883. 
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direito das gent<:_s, criado para a proteção da nossa espec1e, rou
bar homens na Africa, e transportá-los para o seu território." 

O próprio Joaquim Nabuco escrevera antes que era incom
patível a existência da escravidão com o liberalismo e que a 
corrente abolicionista do Partido Liberal conseguira, pelo menos, 
pôr a descoberto os alicerces mentirosos do liberalismo entre nós.8 

Como disse, eu tinha visto e ouvido Carlos Lacerda, mas foi 
no I Encontro dos Intelectuais, realizado em São Paulo em ja
neiro de 1945 e que terminou com uma declaração de princípios 
pedindo a volta da legalidade democrática, escrita por sinal pelo 
próprio Carlos Lacerda, membro da comissão política, que vim a 
conhecê-lo já na viagem de trem para São Paulo e durante os 
dias de reunião. 

Desde então estabeleci com ele e Letícia, sua mulher, re
lações de amizade que tiveram altos e baixos devido não só a 
divergências políticas, como a diferenças de temperamento. Fre
qüentei sua casa no Rio e em Samambaia (Petrópolis), onde 
moravam há mais tempo nossos velhos e inesquecíveis amigos 
Otávio Tarquínio de Sousa e Lúcia Miguel Pereira. Muitas vezes 
trouxe para o Rio seus artigos da Tribuna de Imprensa, bem 
como escrevi páginas inteiras no suplemento literário que a Tri
buna publicava aos sábados. 

Em 1955, voltei a ser seu colega na Escola Superior de 
Guerra, onde, como na Faculdade de Direito, Carlos não con
cluiu o curso, envolvido nos golpes e contragolpes de 1955, que o 
obrigaram a sair do Brasil. Refugiou-se primeiro em Cuba e logo 
a seguir nos Estados Unidos. 

Ali, aonde eu ia com freqüência para conferências, reuniões, 
colóquios e cursos, fui procurá-lo numa cidadezinha perto de 
Nova Iorque. Fomos de trem eu e América Jacobina Lacombe, 
num domingo. Na segunda-feira tornamos a encontrar-nos, já 
sem a companhia de Lacombe, passamos a tarde juntos, janta
mos e fomos ver um belíssimo filme sobre Mozart. 

Assim, demo-nos bem, porém muitas vezes discordamos. 
Numa delas foi sobre a política exterior do Presidente Jânio Qua
dros, a chamada política livre e independente, sobre a qual es
crevi dois extensos artigos, que ocuparam páginas inteiras do 

8. Ob. cit., pp. 10, 97, 161. 
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Jornal do Brasil 9 e mais tarde publiquei no meu livro Interesse 
nacional e Política externa. 10 

Foi, porém, a paixão que gerou tudo, o grande orador, o 
grande 'L'íeíer,ape-~sonalic:fade controvertida, amada e odiada, a 
inspiradora de um dos homens que mais influíram com eficácia 
na história brasileira entre 1945 e sua cassação em 1968, quando 
aind.asonhava ser Presidente da República. 

O grande historiador Jacob Burckhardt escreveu que "pode-
se dizer no elogio da crise que a paixão é a mã~as graruk!i __ 
coisas, i_sto é, a verdadeira paixão que trata .cl~ c_rj;l~lgo de~o. 
e não somente destruir. Tudo que está dotado de algum valor 
tem, então, a possibiliaade de revelar-se, porque os obstáculos 
foram derrubados ou estão a ponto de sê-lo. É necessário consi
derar as crises e suas exaltações fanáticas, apropriadas cada vez à 
idade do povo em questão, como um sinal autêntico de vida, pois 
a crise é um expediente da natureza para que cesse a febre. ( ... ) 
Todas as evoluções espirituais se fazem mediante saltos sucessivos, 
tanto na comunidade como no indivíduo." E Burckhardt conclui 
que "as crises representam encruzilhadas no nosso desenvolvi
mento". 

Relembra também que, apesar das pseudo-revoluções, sem
pre se evitou a grande crise, profunda e radical, que é a ascensão 
do povo ao Poder. Para ele, todo ato de violência coroado de 
sucesso é, pelo menos, um escândalo, isto é, um mau exemplo. 

Recorda que a Cidade de Deus, de Santo Agostinho, não 
seria um livro tão significativo e independente se não tivesse sido 
escrito durante o desmoronamento do Império Romano do Oci
dente; e que Dante compôs a Diuina Comédza no exílio. 11 

Foi a paixão que levou Carlos Lacerda a considerar, como 
considera-no seu Depoimento, 12 o Poder como fonte de alegria. 
"O Poder não é cargo de sacrifício. Ao contrário, o Poder, antes 
de tudo, é uma fonte maravilhosa de alegria." -- -- - -

Ainda mais: ele achava que se perdia muito tempo com a 
política, no sentido de meio, e não no sentído de fim, e a política 
"como meio me interessa ~~opouco~o que· interessa é o fim". 

9. jornal do Brast'l, 10 e 17 de junho de 1962. 
10. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1966. 
11. Jacob Burckhardt, Rejlext'ones sobre la historia deZ mundo, Buenos 

Aires, El Ateneo., 1944, pp. 198, 199. 
12. Nova Fronteira, 1977, 1:' ed., p. 63. 
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A política como fim, que era o de, ao chegar à Presidência 
da República, "fazer coisas", desfez-se como um sonho em 1968. 

É muito difícil distinguir a grandeza do simples Poder, pois 
este deslumbra fortemente quando acaba de ser adquirido ou 
quando cresce bruscamente. 

O motivo inferior que empurra os homens é, em primeiro 
lugar, o amor à glória, ou sua forma mais corrente, a ambição, 
isto é, a necessidade que experimenta o indivíduo de ser admi
rado por seus contemporâneos ou, mais exatamente, senti-los de
baixo de sua dependência. 13 

Theodore Mommsen, o grande historiador alemão, quando 
viu sua História de Roma duramente criticada pelos seus contem
porâneos, devido especialmente à sua compreensão do papel de 
César, escreveu: "Começo a ver que a História nunca é escrita ou 
feita sem amor ou ódio." Com isso ele significava que a paixão é 
uma forma de conhecimento histórico, singular, individual e va
lorativo.14 

2. Os discursos 

Este volume de Discursos Parlamentares de Carlos Lacerda 
reúne algumas de suas orações proferidas durante o exercício de 
seu mandato político ,na Câmara dos Deputados. A seleção foi 
feita pelos seus filhos e editores, Sérgio e Sebastião, e a seu con
vite escrevi esta "Introdução". 

Quem ouviu Carlos falar não somente na Câmara, mas na 
rua, nos comícios, na televisão ou no rádio, terá uma imagem 
muito maior de sua oratória extraordinária do que deixam ver 
estes Discursos, 

Arthur Schlesinger Jr., o famoso historiador americano que 
foi assistente do Presidente John F. Kennedy, conta uma conversa 
entre o grande liberal Adiai Stevenson e o Presidente Kennedy 
que se aplica a estes Discursos,- "Você §_(: __ kmbra_ql,le nos tempos 
clássicos, quando Cícero acabava de falar, o povo diz1a: 'Como -------- ---~--'- --· 

13. ]. Burckhardt, oh. cit., p. 253. 
14. Ver José Honório Rodrigues, Teoria da história do Brasil, Companhia 

Editora Nacional, São Paulo, 1978, p. 456. 
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ele fala b~112'; r:nas quando Demóstenes açaba~de -falar, o povo 
exclamava: 'Marchemos'.'' 15 

Pela língua e literatura Carlos suplantou o pai, Maurício, 
porque tinha sobretudo maior formação literária. Mas, aplicando 
a conversação Stevenson-Kennedy a Carl.QS._Lacerda, parece-me 
que ele foi, conforme o momento histórico, ora. ciceroniano~ ó:ra 
demosteniano. 

C~_çeroniano porque ~a.rista, lutav~ontra a Dita
dura embora muitos temessem que ele, se chegasse ao último Po-

, der, à ·Presidência da República, se tornasse por sua vez um 
ditador, o que não creio, porque ele era fluminense, e os ditado
res nascem no RS. Ciceroniano porque n~pr~~en.tou e defendeu 
os interesses da classe média e média superior. Desde a época 
romana até chegar ao século XIX, é certo que ninguém exerceu 
tanta influência, tão singularmente viva, como Cícero sobre o 
desenvolvimento do conjunto de idéias da chamada civilização 
ocidental. 

Como acentuou o grande historiador holandês J. Huizinga, l6 

a figura de Cícero é notável sobretudo porque sua ação fecundou 
a cultura e continuou sendo, até o passado mais próximo, infini
tamente mais importante do que seria permitido pressagiar dian
te da profundidade de seu espírito ou a importância de sua per
sonalidadf'. 

Carlos Lacerda foi um ciceroniano porgu~ falava e escrevia 
extraorç!in_ariamente bem e fecundou ou destruiu persona-lidades 
e cais~~ do seu tempo. E, ainda mais: porque,-representan-doa
classe média e média superior, ele_ mostrava-se sempre cheio de 
indignação, .sentimento da classe média aproveitado, em outro 
sentido, por Adolf Hitler para subir ao Poder na Alemanha. 

(O melhor estudo relacionando a classe média e a indigna
ção moral foi escrito por Svend Ranulf no livro A1oral indignation 
and middle class psychology. A soáological study_17) 

Carlos Lacerda foi igualmente demosteniano porque foi o 
político brasileiro que revelou exercer maior eficácia histórica 

15. Mil dias. john Fitzgerald Kennedy na Casa J::Sranca, Trad. de Walten
sir Dutra, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1966, 2 v. 

16. En los albores de la paz, 1~ ed. espanhola, Barcelona, 1946, p. 165. 
17. Copenhagen, 1938. 
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através da :galavra escrita e falada, durante seus anos d~ ativi
dade política. 

-Desde a entrevista que realizou com José América e publicou 
no Correio da Manhã, em 1945, mostrou a força conjunta daque
las duas grandes personalidades na política brasileira, pondo um 
fim à censura da imprensa. Carlos Lacerda tinha, então, trinta e 
um anos. Nos próximos vinte e três anos, até 1968 e sua cassação, 
sua atuação política quase sempre surtiu efeitos imediatos. Daí 
sua eficácia histórico-política. Ninguém sozinho influiu tanto no 
processo histórico brasileiro como Carlo_s_Lacerga-::-d_eJ:9±5_iLTiffi:a-:-

~---- -- --- - -
O próprio General Osvaldo Cordeiro de Farias, um dos 

maiores conspiradores da história contemporânea brasileira, em 
seu livro Meio século de combate, 18 afirma que "ele (Carlos) de
sempenhou um papel muito importante na ação contra Getulio. 
A morte do Major Vaz é uma conseqüência da sua luta. Aquefa 
turma da Aeronáutica à qual pertenceu Vaz era inteiramente de
dicada a Carlos. Ele era Deputado e fazia discursos violentíssimos 
contra o Governo. E se vocês o ouviram alguma vez devem-saber 
que era muito difícil resistir à força de suas palavras. Ele era um 
gênio como tribuno, arrastava a audiência. E teve pap_eLmuho 
saliente no desfecho dos acontecimentos." 

Esse testemunho confirma o caráter demosteniano de sua 
oratória, isto é, produzir efeitos históricos imediatos pela palavra 
fal~<ia-€ escrita, na tribun~ do Parlamento, no rádio, lliít~~ e 
nos jornais. Ele foi um demolidor de Presiden_~es _çla __ R.epúb-lica, e 
Juscelino Kubitscne:K--ralvei só tenha cumprido os seus anos de 
Governo porque fechou a televisão às investidas de Carlos La
cerda. 

Tancredo Neves, em entrevista concedida a O Estado de S. 
Paulo, 19 declarou que começou a sentir o desmoronamento do 
Governo (de Getúlio Vargas) quando houve a tomada de posição 
radical da imprensa nacional prestigiosa, a mais tradicional, con
tra o Governo. "Não era apenas uma campanha de demolição 
que pregavam os jornais desde o Rio Grande do Sul até o Ama
zonas. O Assis Chateaubriand, que tinha então um império jor-

18. Preparado por Aspásia Camargo e Walder de Góes (na base de entre
vistas gravadas). Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1981, p. 445. 

19. Lourenço Dantas Mota, coordenador. História vivz'da (I) O Estado de 
São Paulo, São Paulo, 1981, p. 222. 
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nalístico, ficou contra o Governo, e todos os esforços para recon
quistá -lo falharam." 

E continua, afirmando que "a situação já era bastante gra
ve, crítica mesmo, pois foi nessa época que houve o episódio de 
Toneleros. O La~já era uma vedete, proc~al1.~~ f~~~-~m 
toda parte - em com1CíOS,Cürégws;-etc.-:..:::_ cóm aquele grande 
poder verbal que Deus lhe deu e que ele apurava a cad-a dia. A 
certa altura, sentiu-se ameaçado e pediu garantias. Fez isso por 
intermédio do Armando Falcão, que era então Deputado Federal 
e apareceu no Ministério da justiça para falar comigo. Disse-lhe 
que meu dever era dar garantias a qualquer pessoa que me pe
disse, mas que no caso do Lacerda, que conhecia bem a polícia 
do Rio, gostaria apenas que ele próprio indicasse os policiais que 
deveriam protegê-lo. Ponderei-lhe que, se eu mesmo fizesse a 
indicação, ele poderia julgar que os policiais, em vez de protegê
lo, seriam uma ameaça. Lacerda concordou, fez as indicações e o 
General Morais Âncora, então chefe de polícia, baixou uma or
dem a meu pedido colocando aqueles elementos à sua disposição. 

"Algum tempo depois, nos relatórios que recebia sobre reu
niões de Lacerda, começaram a surgir referências à presença de 
militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, acompanhando 
ostensivamente seus pronunciamentos. Achei isso muito ruim e 
solicitei mesmo a atenção do Presidente para o fato. Nisso Lacer
da dispensa os policiais. Chamei o Falcão e disse-lhe: 'O Lacerda 
pediu proteção, esta lhe foi dada. Gostaria agora que ele me 
desse um documento no qual deixasse claro que dispensa a se
gurança. Deus permita que isso não aconteça, mas pode sobrevir 
um acidente com ele e não quero que isso seja de minha respon
sabilidade.' Lacerda deu-me esse documento que déve estar junto 
aos demais relativos ao caso nos arquivos da polícia. É que ele já 
dispunha de proteção militar. Nos relatórios que recebia havia 
sempre referência ao Major Rubens Florentino Vaz, um excelente 
oficial. A coisa foi num crescendo, com a Tribuna da ImPrensa 
cada vez mais violenta, até que sobreveio .o episódio de Tonele
ros, com Lacerda ferido e o Major Vaz morto. Aí foi realmente 
um pandemônio. No dia do atentado, cheguei em casa de ma
drugada, por volta das duas horas, e mal acabara de vestir o 
pijama recebi um telefonema do General relatando os fatos. Tive 
a impressão instantânea de que era o fim. Pela manhã fui ao 
palácio conversar com o Dr. Getúlio sobre o assunto. O Presi
dente, que estava profundamente traumatizado, teceu aquela fa-
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mosa frase: 'Esse tiro que atingiu o Major Vaz atingiu-me também 
pelas costas.' Ele não tinha dúvidas de que a situação era grave. 
Logo depois criou-se a 'República do Galeão' e a situação piorou 
ainda mais, porque não se tratava de uma crise política, mas 
militar. Não havia mais instrumentos políticos para contorná-la. 
A situação se deteriorou definitivamente quando se descobriu que 
havia elementos da guarda pessoal do Presidente envolvidos no 
atentado. Fui ao Presidente, expus-lhe a situação e pedi-lhe a 
dissolução da guarda e a prisão de todos os elementos implicados, 
com o que concordou plenamente." 20 

O trecho transcrito é longo, mas sumaria e exemplifica a 
força, a influência da palavra falada e escrita de Carlos Lacerda 
na fabricação histórica imediata·. 

Insisto na tese da eficácia imediata, instantânea da palavra 
escrita e sobretudo falada exercida pela pode!Qs_<ti!!_teligência e a 
rica fluência· do verbo de Carlos Lacerda na criaçãohlstórica 
brasileira contemporânea. 

Carlos conta, no seu Depoimento, que ele aprendera em 
conversa com o General Denys uma lição que nunca mais esque
ceria. Denys lhe dissera ter aprendido n'} Escola Militar "que não 
interessa o que o adversário quer fazer;( o que.!nte:r:eJ~~ é sa§ij{ 
~adversário _ _g_()dt:f_;:t~er/0 objetivo do adversário é relativa
mente secundário para nós. O que é importante para nós é saber 

/com _gy~-~k~!l1.QLel~. _C()nta para realizar _§eu. g!>jetivo;fE eu 
sabia que os senhores não dll.hariiforças par~ realizar .aq~ilo -que 
queriam. Os senhores tinham oficiais sem comando; tinham o 
pessoal da Escola Superior de Guerra, mas não tinham os quar
téis. Quem tinha os quartéis éramos nós. E a prova é que em 
poucos minutos decidimos o problema." 

"Eu, então, comentei: 'Isso é uma boa lição para mim e eu 
vou guardá-la o resto da vida: o que interessa não é o que o 
adversário quer fazer e sim o que ele pode fazer.' Mas agora 
aproveito para lhe perguntar: 'O que os senhores querem fazer, o 
que os senhores podem fazer em relação ao Governo de Jânio 
Quadros ... ,: 'O que podemos fazer é ajudá-lo a realizar o Governo 
que ele prometeu. Pode dizer isso a ele'." 21 

20. Oh. cit., 222-223. 
21. Depoimento, ob. cit., 242. 
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Antes, os udenistas não queriam respeitar o resultado das 
eleições que deram a vitória a Juscelino Kubitschek e os Generais 
Lott e Denys fizeram respeitar a decisão popular, apesar da opo
sição udenista alegando falta de maioria absoluta, depois da elei
ção de JK nunca mais exigida. 

A lição não foi aprendida por Carlos com as tentativas de 
golpe de 1954 e 1955, e mais tarde quando se insurgiu contra 
Castelo Branco e acabou cassado. 

Dario de Almeida Magalhães, figura exemplar pela integri
dade e inteligência, roubado à política pela advocacia na exce
lente e magistral entrevista dada a O Estado de S. Paulo e publi
cada em A história vivida 22 , ao ser interrogado como interpretava 
o fenômeno Carlos Lacerda, respondeu que Carlos "era uma 
natureza vulcânica, um passional, com as marcas e os estigmas 
do í:emperam-ental, que o-toina-vàm sobretudo instavel. Nao seria 
capaz de amor duradouro, mas tambêm-rrã-ó--era-erp·ãz-·d·e-ódio. 
Agia por impulsos e arrebatamentos. Tinha tiffi-tãfe-;1:-;;-excep-
cionalmente poderoso, uma espantosa forçá vitaL R.eucia"t~das 
as qualidades para a liderança política de grande envergadura, 
mas, como lhe disse mais de uma ~~. f~lt.l.'vim-lhed~~as-im])ür:: 
tantes: 'p9-c_iência e astúcia. E essa deficiência explica, a meu ver, 
os malogros e decepções que teve na hora de colher os frutos dos 
seus espetaculares feitos e dramáticas salidas, no campo político, 
especialmente na hora culminante, na fase que se abriu em 1964 
- graças, antes de tudo, à sua coragem, à sua bravura, à sua 
resistência quase heróica. Não teve paciência nem astúcia. 

"Ficou a justa fama de tombeur des presz'dents, e ele fez, sem 
dúvida, uma caçada real, em poucos anos - Getúlio, Jânio e 
João Goulart e de alguma forma Café Filho (este como resultado 
preterintencional). Só lhe escapou o Juscelino, que se soube de
fender de maneira vigilante, e entrincheirou a sua autoridade no 
sistema legal, que lhe garantiu a legitimidade do poder, atra
vessando as crises que enfrentou sem perder a popularidade e o 
acatamento dos órgãos constitucionais. Justa e privilegiada fama 
que consagrou Carlos Lacerda como o mais temível. e impbi
cável adversário político que o País conheceu, pelo menos nos 
últimos cinqüenta anos. E esta fama lhe devia tocar a vaidade, 

22. Hz'stória vivida (11). Coordenador, Lourenço Dantas. O Estado de São 
Paulo, 1981, p. 221-222. 

29 



porque a sua arma de guerra era apenas a palavra, em que se 
transfundiu o seu talento - palavra cálida, ardente, tempestuo
sa, fulgurante, incansável, arrasadora, que--cortava os ares como 
rajà(fclSCfefõi~~~--. --- -- - - - -----

Considero--é~e retrato feito por Dario de Almeida Magalhães 
tão perfeito que não resisti a transcrevê-lo tão longamente. 

Mais adiante, Dario lembra que Geisel garantiu a liberdade 
de imprensa e esta estava tendo um papel decisivo. "Hoje, politi
camente, os comentaristas da imprensa representam muito mais 
que os Deputados ou Senadores. Quem lê discurso de Deputado? 
Os lidos são os comentaristas. ( ... )Daí os jornais serem mais lidos 
que os discursos dos parlamentares. Não escapa nem o Brossard, 
que é o melhor orador da Oposição." 

Bem, é preciso levar em conta que a Contra-Revolução de 
1964 restringiu o Congresso, diminuiu os poderes e garantias, e 
fortaleceu o Executivo, que pertence aos Generais que se sucedem 
por escolha deles, Generais. Eis por que chamo esse período ini
ciado em 1964, e já com dezoito anos, de generalismo, um fenô
meno político-social parecido ao velho coronelismo e ao tenentis
mo de 1930. Eles possuem o Poder absoluto, tal qual a monar
quia absoluta, não-constitucional, que travou o Poder do rei ou 
monarca. E assim acabaram com o Presidencialismo, porque de 
então até hoje só podem ser Presidentes Generais de quatro estre
las - um fenômeno político latino-americano. 

Os contemporâneos, os que viveram os seus dias de atuação 
política, dividiram-se pró e contra Lacerda, mas é curioso que 
nos dois volumes de A história vivida são muito poucas as referên
cias a uma personalidade tão forte, que influiu com a maior 
eficácia e a curto prazo nos rumos do processo histórico brasi
leiro. 

Escrevi nas Aspirações nacionais. InterPretação histórico-Po
lítica 23 e depois em Conciliação e reforma, um desafio histórico
político, 24 que, na comparação a longo prazo entre o comporta
mento histórico da liderança e do povo, este, apesar de suas 
insuficiências e deficiências, foi sempre superior àquela. 

23. 1~ ed., 1963; 4~ ed., Civilização Brasileira, 1970, pp. 2 e 3 do prefácic 
da 4~ edição. 

24. Civilização Brasileira, 1965. 
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2.1. Os discursos parlamentares 

Como já tive ocasião de dizer, a seleção destes Discursos Parla
mentares de Carlos Lacerda foi feita por seus filhos Sérgio e 
Sebastião, Diretores da Nova Fronteira. A seleção obedece, assim, 
duplamente ao critério dos filhos e editores deste volume. São ao 
todo 49 discursos. 

Os discursos incluídos são acompanhados de pequenas emen
tas que dão a essência do tema desenvolvido. 

A estréia de Carlos na Câmara dos Deputados ocorreu a 4 de 
março de 1955, e em seu discurso ele revela suas conhecidas qua
lidades de orador. Diz não receber lições de ninguém, mostra-se 
impiedoso com os adversários, sobretudo os que não lhe :rlierecem-
respeÍto. Revela--se-desanimado com os re-sl.iltados-das-revoluÇões 
brasileiras e não atenta para o fato de que nenhuma revolução 
político-social foi vitoriosa no Brasil, e tão-somente as chamadas 
"revoluções" promovidas por pessoas da mesma classe social dos 
senhores do Poder. 

As revoluções político-sociais foram sempre derrotadas com 
a maior violência e sangueira, ao contrário das "revoluções" gê
nero Farrapos, Mineiro-Paulista de 1842, os movimentos deste 
século de 1922 a 1964, que se classificam no gênero daquelas 
feitas por iguais - há os que são mais iguais e outros menos 
iguais -, que não pretendem mudar a estrutura econômica e as 
relações de classes, característica essencial das Revoluções Inglesa 
(1642-1646 e 1648), Americana (1776), Francesa (1789), Sovié
tica (I 917) e Chinesa (I 948). 

Nesse mesmo discurso louva Mário de Andrade, que foi uma 
figura muito influente na nossa geração, e trata de vários outros 
assuntos. 

O discurso de 23 de maio de 1955 é dos melhores desta 
seleção. Trata sobretudo da reforma eleitoral, examina os dois 
projetos existentes na Câmara e mantém com o Deputado Gus
tavo Capanema, um dos grandes parlame~tares de sua época, 
um importante debate. 

O discurso de 4 de julho de 1955 é igualmente político e nele 
o importante é que Lacerda defende_a_co_ru:essãQ___d_e __ all}p!os po
deres ao Executivo, oque s@ificariaum_regirpe__de___~xceção, que 
começar_:ia promov~;;:do-~- reforma da Lei Eleitoral, provocando 
assim gr~ impacto e causando -d~- parte dos adversários res
postas enérgi~as. Discursa num clima de emoção e no debate é 
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duramente_çriticado- pdos adversários, respondendo com a ener
gia qlJe lh~é peculiar. É, enfim, um discurso fundamental por
que faz advertências em relaÇão a situações anteriores e prévisões 
em relação a situações posteriores. 

No de 14 de novembro de 1955 fala da invasão da Hungria 
pelos soviéticos e denuncia nitidamente sua posição anticomu
nista. 

Outro discurso importante é o de 15 de maio de 1957, no 
qual, já como Líder da UDN, se defende da ac:u.saçã.o _ _d~ have-r __ 
publicado o telegrama n? 295. Na séSsão-de 27 de março de 1957 
ele ti'õ'IIXefa ao conheciillento da Casa, em sessão pública, o tele
grama-n?~"95-expectictõ pe1a -Embaixada -d;. Brasil em-Buenos 
Aires e dirigido ao titular da Pasta do Exterior. Ele prÕpriÓ ãssi
nalou o caráter secreto desse telegrama, marcado urgente, deu
lhe o número, a data e a hora da expedição. Identificou em todos 
os seus termos, com todos os detalhes e minúcias, o telegrama 
cifrado enviado pela embaixada em Buenos Aires. E, o. _que. foi 
considerado mais grave, leu-lhe o texto integral. 

Foi então acusado pelo Líder da Maioria, Vieira de Melo,_ de 
ter, com esse gesto, comprometido todo o sist:ema de comunica
ções do__Ministério das Relações Exteriores do Brasil com as- Re
públicas sul-americanas vizinhas; e, também, com a violação_ do 
sigilo, a própria segurança nacional. 25 

Lacerda fora advertido pelo Ministro Macedo Soares, 26 em 
ofício dirigido ao primeiro secretário da Câmara, de 19 de março 
- dez dias antes de seu discurso em que revelou o segredo do 
documento -, que "a divulgação de um dos telegramas solici
tados implicaria a revelação dessas fontes de informação e a 
quebra de chaves dos códigos secretos de que se utilizava o Minis
tério, com as imprevisíveis conseqüências para a segurança nacio
nal, motivo pelo qual se via na impossibilidade de atender ao 
pedido do Deputado Carlos Lacerda". 

Este solicitara o texto integral e autêntico dos telegramas 295 
e 293 da Embaixada em Buenos Aires, bem como quaisquer ou
tras comunicações recebidas acerca do inquérito procedido na 
Argentina sobre o negócio do pinho do Brasil e sobre os Srs. João 
Goulart e Carlos Maura Rochetti. 

25. Diário do Congresso Nacional, 6 de abril de 1957, pp. 1807-1812. 
26. Diário do Congresso Nacional, 6 de abril de 1957, p. 1807; O Globo, 

14-4-57. 
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O Líder da Maioria, Vieira de Melo, acentuou a gravidade 
da revelação não somente do documento como da leitura em 
sessão pública, à qual não faltariam os representante!> da impren
sa escrita e dos documentários radiofônicos. 

Carlos Lacerda justificou seu procedimento minimizando a 
questão e criticando o sistema de comunicações do Ministério das 
Relações Exteriores. 

Na Tribuna da Imprensa publicou um suplemento com o 
título em vermelho ''Artigo 44 da Constz"tuição. Os Deputados e 
os Senadores são invioláveis no exercício do mandato por suas 
opiniões, palavras e votos." Opinaram no mesmo sentido Afonso 
Arinos, Alcino Salazar e Castilho Cabral. 

Carlos procurou estabelecer a justificativa de sua atitude, 
alegando que esta se inspirava no propósito de restabelecer a 
verdade e corrigir uma falsificação ou deturpação praticada pelo 
Ministro do Exterior, não confirmando que, mediante autoriza
ção do Vice-Presidente da Argentina, havia sido desmentida a 
participação do Vice-Presidente João Goulart no chamado negó
cio da exportação do pinho. 

A 6 de abril de 1957, o Diário do Congresso publicou o 
discurso de Vierrad.e-Me1Ü:Üder da Maioria, sempre aparteado 
por Carlos Lacerda e outros deputados a favor e contra a atitude 
deste, bem como o de Lacerda defendendo-se. 27 

O debate foi longo e ferozmente travado não somente pelo 
Líder da Maioria, Vieira de Melo, como pelo Líder da UDN, 
Carlos Lacerda, com apartes e intervenções de vários Deputados 
e também discursos destes a favor e contra a leitura feita por La
cerda do telegrama cifrado n? 295. 

Pediu-se então licença para processar Carlos Lacerda, e a 
Comissão Permanente de Constituição e Justiça deu início ao 
debate pela Câmara do pedido de licença para processar o Depu
tado. Respondendo ao ofício n? 62-57 da Procuradoria-Geral da 
Justiça Militar, o Relator Martins Rodrigues opinou pela con
cessão da licença, "na confiança de que entregue o processo à 
decisão da Justiça agirá ela com aquela isenção e serenidade que 
soem qualificar os seus altos pronunciamentos". A seguir, redi-

27. Diário do Congresso, 3, 5 e 6 de abril de 1957, pp. 1655, 1765-67, e 
1807-1815. 
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giu-se projeto de resolução que concedia licença para processar 
criminalmente o Deputado Carlos Lacerda. 28 

A 10 de maio, foi publicado o Projeto de Resolução n? 115, 
de 1957, que concedia licença para processar criminalmente o 
Deputado Carlos Lacerda. Discutido na Comissão de Constitui
ção e Justiça aquele projeto de resolução, foi aprovado a 8 de 
maio e assinado pelos Deputados Oliveira Brito, Presidente, e 
Martins Rodrigues, Relator. Publicaram-se também várias decla
rações de voto dos Deputados Milton Campos, Prado Kelly, Gur
gel do Amaral, Raimundo de Brito, Pereira Filho, Leoberto 
Leal, Guilherme Machado, Chagas Freitas, Ari Pitombo. Segue
se uma longa defesa do Deputado Carlos Lacerda.29 

Afinal, a 16 de maio, depois de falar em plenário Chagas 
Freitas e das desistências de vários Deputados, começou a vota
ção. Feita a apuração, verificou-se que a licença fora rejeitada 
por 152 votos, sendo que 132 votos a aprovavam, e 13 votaram 
em branco. Afonso Arinos manifestou seu regozijo com o resulta
do da votação, que mantinha a inviolabilidade do mandato dos 
Deputados. 30 Entre os muitos discursos proferidos, cito especial
mente os dos Deputados João Villaboas, 31 Mem de Sá, 32 Moura 
Andrade, 33 Afonso Arinos, Líder da Minoria, 34 Vieira de Melo, 
Líder da Maioria, 35 Raul Pila, 36 Ferreira Lima, 37 e Otávio Man

·gabeira.38 
Quero ainda assinalar que O Globo de 3 de maio de 1957 

publicou as duas cartas do Sr. Raul Fernandes a Carlos Lacerda, 
nas quais acentua ser impossível atender ao pedido deste exata-

28. Dz"árz'o do Congresso Nacional, 27 de abril de 1957. 
29. Dz"án·o do Congresso Nacional, 10 de maio de 1957, pp. 2709-2761, 

ocupando a defesa de Carlos Lacerda as pp. 2732-2761. 
30. Dz"árz"o do Congresso Nadonal, 16 de maio de 1957, suplemento, 

pp. 6-270, e ainda uma declaração de voto separado do Deputado Jonas 
Baiense, id. id., 23-26. · 

31. Dz"árz"o do Congresso Nadonal, 4 de abril de 1957, p. 491. 
32. Dz"árz"o do Congresso Nadonal, 24 de abril de 1957, p. 651 e s. 
33. Diárz"o do Congresso Nacional, 25 de abril de 1957, p. 670 e s. 
34. Dz"árz"o do Congresso Nacional, 3 de maio de 1957, p. 2509 e s. 
35. Dz"árz"o do Congresso Nacional, 7 de maio de 1957, p. 2609 e s. 
36. Dz"árz"o do Congresso Nacional, 7 de maio de 1957, p. 2602 e s. 
37. Diárz·o do Congresso Nadonal, 9 de maio de 1957, p. 2634. 
38. Dz"árz"o do Congresso Nadonal, 15 de maio de 1957, p. 2924 e s. 
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mente devido ao sigilo e à descoberta da chave dos textos ci
frados. 

Com tudo isso desejo apenas chamar a atenção do leitor que 
os discursos de 15 e 16 de maio de 1957 só poderão ser compre
endidos sabendo-se do grande debate parlamentar e das figuras 
nele envolvidas. E, ·sobretudo, a participação de quase toda a 
Câmara por meio de apartes. 

O discurso de 23 de maio de 1957 condena a deflação feita à 
custa dos pobres e considera a inflação um mal necessário ao 
desenvolvimento. Tenta o entendiménto com a Maioria e vê com 
bons olhos a emenda parraméntansfa·.-Defefiâea pac!fíeciç-ão das 
correntes de opinião, o combate à inflação, a reúU:Çãó âosTnves
timentos estatais, o restabelecimento dos direim-s-da--Minoria e 
afirma que o pobre é quem paga a deflação e "nunca tão poucos 
ganharam tanto". 

O discurso de 6 de junho de 1957, em resposta ao do líder da 
Maioria, trata das vitórias e derrotas da Oposição, revela a in
dignação moral da UDN e a dele em especial, mas aceita o 
encaminhamento para a pacificação, declara haver uma divisão 
nas Forças Armadas, manifesta-se contra o confisco cambial, de
fende as garantias e prerrogativas do Congresso, acusa os brasi
leiros de terem memória ligeira, defende a reforma eleitoral, 
denuncia a existência de indústrias que têm dólares para com-· 
prar empresas e eleições, fala da aflição popular com o custo de 
vida, diz que a Oposição quer tratar o Governo de potência a 
potência em benefício da Pátria comum e do povo, que é a 
vítima. Afirma que os udenistas não são inimigos· de ninguém, 
pede trégua~paz. É um discurso importante. 
· - -Node 5 de setembro de 1957, declara que a função precípua 

do Congresso é política, e defende o_Air~i_to à q_'Qstrução. 
No discurso de 2 de setembro-de 1957, manifesta-se contra o 

voto do analfabeto, opinião da qual pessoalmente discordo, ten
do escrito um longo artigo sobre "O voto do analfabeto e a tradi
ção política brasileira", bem como "Eleitores e elegíveis: evolução 
dos direitos políticos no Brasil". (Esses estudos constam da reedi
ção pela Nova Fronteira do meu livro Conciliação e reforma no 
Brasil. Um desafio histórico-político. 39) 

39. 1:'- edição, Civilização Brasileira, 1965. 
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Não concordo com a afirmação, nesse discurso, de que pela 
fraude eleitoral se consolida o Poder, uma oligarquia de carrapa
tos. Como temos sustentado em vários ensaios histórico-políticos, 
as minorias dominantes constituem um círculo de ferro que se 
abre, vez por outra, para que entre uma personalidade da sua 
classe que se vem revelando necessária à sua permanência no 
Poder, e isso não há, segundo ele, vinte e sete anos, mas desde a 
Independência em 1822. _ _ _ _ .. _ 

Volta Carlos Lacerda a defender um regime de exceção pro~ 
visório, que faria a reforma eleitoral necessária à melhoria demo
crática, no discurso de 4 de setembro de 1957, no qual repete que 
a__.ohstrução é um direito parlamenta:r:_i!!çontestável. 

No discurso de 10 de setembro de 19-57; -louva AnÍsio Tei
xeira e sua obra pela educação brasileira, trata da democracia e 
a escola, manifesta-se novamente contra o voto do analfabeto, 
defende a escola gratuita e diz que o nosso sistema de educação é 
obsoleto. 

O caso do pinho e das atividades peronistas de João Goulart 
reaparece no discurs"O de 31 de outubro de 1957, bem como o 
acordo do trigo. 

O discurso de 4 de novembro de 1957 revela um argumen
tador admirável e um dos mais brilhantes oradores que existiram 
no Brasil. Carlos Lacerda não concorda com o reatamento dos 
negócios com os países comunistas e entende que se devem sepa
rar as questões comerciais das políticas. Trata também do golpe ·e 
~ontragolpe de novembro de 1955. 

Não comento todos os discursos, já que os leitores os têm ao 
seu dispor na íntegra e caberá ao leitor a crítica e o julgamento 
de cada discurso por si mesmo. 

É no dia 14 de novembro de 1957 que ele fala na Carta 
Brandi. Declara que a mesma foi falsificada no escritório do Sr. 
Lutero Vargas. Batista Ramos sustenta a falsidade da carta e diz 
que Lacerda sabia disso e dela se utilizou conscientemente. 

O General Emílio Maurell Filho declarou em entrevista pú
-blica 40 que a carta atribuída ao cidadão Antônio Jesus Brandi e 
endereçada ao Dr. João Goulart era incontestavelmente falsa. 
Dizia mais que nada fora apurado que confirmasse as denúncias 

40. Correio da Manhã, 18 de outubro de 1955, e Diário de Notícias, 2 de 
novembro do mesmo ano. 
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constantes da carta e provenientes de outras fontes relativamente 
ao contrabando de armamento de procedência argentina através 
da ponte internacional Uruguaiana-Paso de los Libres, e afir
mava, finalmente, que estavam presos alguns dos responsáveis 
pela audaciosa intriga internacional. 

A 2 de novembro, em nova entrevista pública, apresentando 
provas concludentes, o General Maurell Filho sustenta que os 
autores do delito de falsificação eram os argentinos Alberto Jorge 
Mestre Cordero e Francisco Malfussi, ambos vigaristas conheci
dos, com passado policial; e afirma ainda que a falsificação fora 
feita por iniciativa de seus autores, não lhe parecendo haver 
qualquer indicação de participação de terceiros na qualidade de 
mandantes do crime, visando ambos chantagear Carlos Lacerda 
ou João Goulart, as personalidades envolvidas no caso. 41 

Noutra entrevista, porém, o General Maurell Filho afirmou 
que tinha "elementos para provar que o ludibriado em alto grau 
em tudo isso fora o Deputado Carlos Lacerda pelo falsário Cor
dera". 42 

Tentaram os adversários de Carlos Lacerda processá-lo pelo 
crime de falsidade, mas desapareceram os documentos da 20:'
Vara Criminal, cujo Juiz, Antônio Castro Assumpção, determi
nou rigorosas buscas. O processo não chegou ao fim. 43 

Em suplemento especial da Tribuna da Imprensa, Carlos 
Lacerda publicou seu depoimento sob o título "A traição em 
marcha". 44 

O discurso de 25 de novembro de 1957 critica a proibição do 
uso do rádio e televisão na convenção da UDN, e ataca com 
dureza o Governo Kubitschek, chamando-o de ilegal, inconstitu
cional, imoral, degenerescência dos princípios republicanos, e 
chega a dizer que é "um Governo na fraude, pela fraude e para a 
fraude". 

No discurso de 22 de novembro de 1957, declara-se católico 
e, como sempre, ataca o General Lott. 

O de 26 de novembro de 1957 é um dos melhores discursos 
desta série, combatendo a proibição do uso do rádio e televisão e 
reproduzindo editoriais da Folha da Manhã e d' O Estado de S. 

41. Diário de Notícias, 2 de novembro de 1955. 
42. O Globo, 19 de outubro de 1955. 
43. Correio da Manhã, lS de novembro de 1964. 
44. Rio de janeiro, 29-30 de outubro de 1955, 23 páginas. 
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Paulo sobre a convenção da UDN. Elogia o discurso de Raul 
Fernandes ao saudar Milton Campos em nome dos convencionais 
e declara que "uma longa vida de estudos amparada por uma 
privilegiada inteligência faz do Sr. Raul Fernandes um dos ho
mens culminantes da cultura brasileira e uma existência consa
grada aos interesses gerais do País", o que dele faz não só um dos 
mais finos diplomatas e estadistas que a República já produziu, 
mas também uma das mais belas figuras que já militaram na 
política brasileira. 

Resume as palavras de Raul Fernandes que adverte estar o 
País sendo assoberbado por uma crise que é a maior de sua 
história, e sua origem é a mesma nos países da nossa civilização, 
fala dos Partidos liberais e que seu combate só poderá ser travado 
pelos Partidos recrutados tradicionalmente na classe média, que 
têm o desinteresse, a imparcialidade e a liberdade de espírito 
para arbitrar o conflito incessante entre as outras classes. 

Para Lacerda é necessária uma revisão e esta deve fundar-se 
no realismo político da UDN, isto é, tendo em vista "não um País 
ideal, um País de utopia, um País de teoria, um País de livros, 
mas um País vivo, a Nação candente, a vivência dos nossos pro
blemas, da nossa psicologia popular e da nossa acidentada e con
traditória formação nacional". 

Critica os abusos e deformações do Presidencialismo, de
fende a restauração da Federação, quer que a base da organiza
ção seja o município, e afirma que os Três Poderes são harmôni
cos e não independentes, mas interdependentes. 

A maior surpresa é afirmar que a Suprema Corte foi for
mada sob o influxo da experiência e tradição francesa, renegan
do sua própria natureza de Corte inspirada no modelo norte
americano. É um equívoco que revela nesse caso seu desconheci
mento das Cortes americana e brasileira, como se pode ver nos 
livros de Lêda Boechat Rodrigues. 45 Não houve influência fran
cesa no Supremo Tribunal Federal, mesmo porque na França a 
instituição dominante é o Conselho de Estado. 

45. A Corte Suprema e o direito constitucional americano, Editora Foren
se, 1958, e pela mesma autora, História do Supremo Tribunal Federal (1891-
1910), 2 v. Civilização Brasileira, 1965-1968. Vide também, da mesma autora, 
Dz'reito e polftica, estudo sobre "A Suprema Corte americana e o Supremo 
Tribunal Federal", Porto Alegre, Ajuris, pp. 180-204. 
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Diz respeitar o Presidencialismo de alguns companheiros de 
Partido, mas que nessa altura da vida brasileira, usando expres
são de um eminente publicista, ele é o fusível na chave da eletri
cidade para garantir a Nação contra os curtos-circuitos que pe
riodicamente lhe incendeiam a casa e que foi essa garantia que 
levou os presidencialistas do Partido a admitirem que os parla
mentaristas votassem em nome da UDN a solução parlamentar. 
Afirmou ainda que a UDN reconhece a existência de uma revo
lução democrática no mundo, através da superação do capitalis
mo liberal, do comunismo marxista e do socialismo reformante. 

Infelizmente não esclarece nem define essa revolução demo
crática que superou as formas políticas conhecidas e praticadas 
no mundo, embora critique as três com veemência .. 

No discurso de 26 de novembro de 1957, discute o Orçamen
to do Ministério da Educação, a política educacional, diz o que 
deve ser um Orçamento da educação e uma revolução pela edu
cação. Trata dos três graus do ensino e defende a desproletari
zação das classes trabalhistas para que elas possam, através do 
lazer e do salário alto, atingir a posição que lhes cabe no curso da 
~ciedade humana . 

. / · O discurso de 6 de dezembro de 1957 é excelente, tomo 
amostra de sua oratória e de sua política. Trata do empréstimo 
de trinta bilhões, baseado no artigo de Pedro Dantas sobre ope
ração de descrédito, lendo-o por inteiro e assim incluindo-o no 
seu discurso. Critica novamente Juscelino Kubitschek, usa zom
baria e humor e até sarcasmo contra Juscelino e, depois de dizer 
que "já rimos demais", profetiza a marcha incoercível do Brasil 
para o caos, em face da lama em que se transforma o País. Não 
acredita em conciliação, usa com freqüência hipérboles e metá
foras, e, enfrentando os abusos do orador, o Presidente da Câ
mara declara que mandará expungir do seu disLurso as expres
sões anti-regimentais. Carlos conclui dizendo que "não podemos 
confiar num Governo sern palavra. Não temos confiança num 
Governo que nãq_pJJ.J!e gs ladrões". ·-···----··-··-- ··· ----~.-... , 

.... ------- -- - . -
Os discursos pronunciados em 19 e 21 de setembro, 9 e 27 

de novembro de 1957 são todos unidos pelo mesmo espírito de 
combate ao Governo Kubitschek e sobretudo ao General Teixeira 
Lott, que frustrara o impedimento da posse do vitorioso nas 
urnas, o mesmo JK, pela UDN violenta, e evitara a sucessão 
constitucional de substitutos legais do Presidente. 
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Segundo Carlos Lacerda, Teixeira Lott é obscurantista, as
fixia a vocação histórica de defesa da liberdade do Exército bra
sileiro para convertê-lo num exército de decuriões, num exército 
de decadência romana, capaz de depor Presidentes legitimas 
para empossar duvidosos. Sua linguagem nessas horas não serve à 
verdade, nega a História que vimos e vivemos. 

Teixeira Lott dera um golpe, comandava um Exército que 
tiranizava sua gente, que alinhava o Brasil na corrente russa do 
mundo, e o "golpe" de ll de novembro levara ao Poder a coli
gação do negocismo com o comunismo. Esse "golpe", na verdade 
um contragolpe, ele próprio Carlos Lacerda aceitaria "se por
ventura dele não fizessem plataforma ideológica e de preparação 
militar subversiva aqueles que constituem o estado-maior ideoló
gico e político do Sr. General Ministro da Guerra". 

Na verdade, esses discursos são um antidocumento oratório 
que a História contrariou, pois o certo é que Teixeira Lott repôs 
as correntes de opinião nas suas reais posições. A deturpação do 
papel histórico do General Lott, que de 1964 em diante fica mais 
evidenciada, é a tônica de uma verdadeira manifestação política 
condicionada pelas circunstâncias daquele momento. 

O discurso de 27 de novembro de 1957, aniversário do movi
mento militar aliancista, dominado pelos comunistas e sobretudo 
por Luís Carlos Prestes, contribui com elementos históricos sobre 
o movimento comunista no Brasil, que Lacerda conhecia bem, 
embora muitas vezes chegasse a desvirtuar para fins políticos ime
diatistas a versão dos acontecimentos. 

Fala, então, das violências que degeneram na brutal re
pressão policial e na adoção, logo em 1937, de uma Constituição 
outorgada, copiada da Polônia do Marechal Pilsudski. Não omite 
os horrores cometidos contra a pessoa humana nos casos mais 
conhecidos de Prestes, da expulsão de sua mulher grávida Olga, 
de Berger e sua mulher, e do "suicídio" do norte-americano 
Victor Allan Baron. 

Mas, ao mesmo tempo, afirma que a vitória de Getúlio Var
gas em 1950 abriu a perspectiva de infiltração e colaboração 
comunista no Governo, e assim ataca o Clube Militar e a Liga da 
Defesa Nacional, que se tornaram para ele bastiões da invasão 
comunista no Brasil. Louva o Manifesto dos Coronéis, o primeiro 
documento revelador da união de forças militares não só obsessi
vamente anticomunistas, mas sobretudo a primeira advertência 
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pública de que os militares pretendiam açambarcar o Poder, 
como vieram a fazer desde 1964 aos nossos dias. 

Esse Manifesto dos Coronéis e a organização anticomunista 
Cruzada Militar pretendiam lançar as sementes do futuro regime 
autoritário militar conduzido por Generais - daí o ter eu cha
mado de "generalismo" - que se estabeleceria no poder vão já 
dezoito anos. 

Nunca houve antes no Brasil Generais que pretendessem 
tanto dÕmi~~r -~ subj~gar a Naçãq como os de 1964 a 1979, com 
tod9~~od_~~s ~ubmetidos a seu:~_totaLcontrole, ~. o gue ~ ~ 
a favor dos ricos, pelqs rico-s e para os ricos, agravãtldo a já his
tórica má distribuição dg. renda :qacional. . -~------ -

De modo que, se o discurso de 29 de novembro de 1957 se 
limita a retirar a Bancada para não dar votação ao projeto de 
empréstimo de trinta bilhões - de 1964 em diante os Governos 
têm vivido de empréstimos estrangeiros, gue subjugam esta e 
futuras gerações de brasileiros, com a agravante de serem feitos 
sem audiência parlamentar -, o de 5 de dezembro de 1957 
retoma a luta contra Teixeira Lott, General que, como o General 
Dutra, o Brigadeiro Eduardo Gomes, o General]uarez Távora, se 
submeteu à votação popular, e tanto os vitoriosos como os venci
dos nas urnas acataram a decisão popular - coisa que os Gene
rais de 1964 em diante jamais admitiram e por isso subverteram 
toda a ordem constitucional. 

Nesse último discurso, Lacerda mostra - o que vai num 
crescendo a seguir - seu descontentamento e, depois, sua revolta 
contra a proibição de usar o rádio e a televisão. 

O projeto de emissão de trinta bilhões de cruzeiros represen
tava "o esmagamento das classes médias do Brasil e, por uma 
repercussão inevitável, o esfomeamento das classes trabalhado
ras". E na sua indignação moral, que foi sempre a chave da sua 
conquista dos votos das classes médias, ele pergunta: "Como po
dem Partidos que para aqui vieram em nome de uma idéia pro
gressista, em nome da democratização da economia, em nome 
dos sagrados interesses e direitos dos pobres e dos remediados, 
votar essa monstruosa emissão, que vai do bolso do ricaço para o 
do ricaço?" 

Assim, de tese em tese da classe média e média-alta, ele 
chega, no mesmo discurso, a dizer que o que estava na ordem do 
dia era o destino da legitimidade do Governo de Juscelino Kubits
chek; combate novamente a proibição do uso do rádio e da tele-
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v1sao, fala no diálogo proibido, pois Juscelii).o falava e ele não, 
com o que afirmava não existir liberdade de opinião no Brasil -
e ele veio a conhecer o que isso significava verdadeiramente pós-
1964. 

E com aquele vigor físico e intelectual, de irradiação ime
diata, sobretudo na classe média, que sofria uma carestia - que 
não era nada diante da que vem a sofrer pós-1964 - sem igual, 
dizia que "chamar a isto (o Governo de JK) de uma democracia é 
cuspir no rosto do povo, é como lançar no rosto do povo o epíteto 
de idiota, é julgar que o povo não entende o que se está passando 
no Brasil". 

No discurso de 28 de maio de 1958, Carlos Lacerda está 
inspirado pelos anjos e congratula -se com o Presidente da Câma
ra (Ulisses Guimarães) pela maneira com que conduz a Casa, e 
pela primeira vez declara o notório e sabido, isto é, que "em 
nenhum momento a UDN pôs em dúvida a honorabilidade pes
soal do Sr. General Lott, nem sua probidade". 

Tudo expresso numa enorme riqueza verbal e força de argu
mentação sofística, tendo por base a proibição do uso do rádio e 
da tevê. Ele fora proibido de falar exatamente pela força de sua 
palavra, pela riqueza de sua argumentação e pela nomeada de 
derrubador de Governos. 

No dia 21 de agosto de 1958, dedica sua fala ao papel da 
Universidade e aos problemas da formação cultural no Brasil; 
causa estranheza cite Rui Barbosa, formado na famosa Faculda
de de Direito de São Paulo, como autodidata. Louva o papel do 
Movimento Modernista de 1922 e condena "a confusa mistura de 
ressentimentos de fascistas ultrapassados com a explosiva convic
ção de comunistas encapuzados". Baseia-se, para divergir dessa 
divisão de esquerda e direita, que repugna sobretudo aos que não 
querem ser assim classificados, em Raymond Aron que, como 
pensador, é inferior ao inglês Isaiah Berlin, 46 que exerceu grande 
influência no pensamento do General Golbery do Couto e Silva, o 
formulador teórico do autoritarismo militar que aparece no Ma
nifesto dos Coronéis e exerceu um papel decisivo até 1980, com 
exceção do Regime Médici, o mais rigoroso, o mais cruento, o 
mais sangrento, o que capou e recapou a voz e a liberdade do 

46. Vide Four essays on liberty. Londres, 1976; e sobretudo The hedgehog 
and thefox, s.d. 
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povo brasileiro, mais do que qualquer outro General em toda a 
história do Brasil. 

No discurso de 25 de agosto, que autorizava a remoção dos 
restos mortais do Marechal Deodoro para o nicho existente no 
pedestal do respectivo monumento, Carlos Lacerda combate o 
excesso de Generais no Exército e declara não duvidar "que 
o Brasil tenha, hoje, proporcionalmente, mais Generais do que o 
exército alemão de Hitler no auge do seu poderio militar". A 
frase sai no ardor do discurso, mas é logo remediada pela decla
ração que longe dele a idéia de diminuir o conceito, o valor, o 
papel da Força Armada, e pela exaltação do papel tutelar do 
Exército como Poder moderador das instituições brasileiras. 

Apesar disso, denuncia que o Exército absorve mais que os 
Orçamentos da educação e agricultura somados, sendo 85% com 
o pessoal, e que os capitães são reformados com dois postos aci
ma, como coronéis. O Deputado Joaquim Rondon, em aparte, 
explica que o militar só é reformado dois postos acima se satis
fizer duas condições: ter tomado parte na última guerra e ter 
atuado contra o movimento comunista de 1935. 

Carlos Lacerda termina seu discuso dizendo que se identifica 
com Evaristo da Veiga, com quem realmente, na minha opinião, 
muito se parece pelo espírito combativo, pela independência de 
opinião, pelo desacordo às figuras maiores em caso de desenten
dimento, pela representatividade da classe média e do seu qm
teúdo moral, a indignação. 

"Não é sequer minha", diz ele, "nem de hoje, a homenagem 
que, nos primeiros dias da independência desta Nação, prestava 
outro jornalista, e este verdadeiramente grande, Evaristo da Vei
ga, quando, em assunto similar, dizia que o Exército não podia 
ser cortejado, porque a simples cortesania já dava margem à 
suposição de sua capacidade de se deixar corromper." 

Carlos Lacerda, não tenho a menor dúvida, como jornalista 
e orador foi muito superior a Evaristo da Veiga, embora tivesse a 
mesma identificação espiritual, que era a indignação moral, so
bretudo contra os seus grandes contemporâneos da vida política 
nacional. 

O discurso de 3 de novembro de 1958 é muito importante 
pela matéria em debate e porque revela a sua posição. Nele re
quer preferência para o Projeto n? 22.22/57, que fixava as Dire
trizes e Bases da Educação Nacional. Louva o "interessantíssimo 
depoimento prestado à Comissão de Educação· e Cultura pelo 
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Professor Anísio Teixeira", salientando a circunstância apontada 
por este, de carecer o projeto de uma conceituação filosófica, 
qual seja, a necessidade de definir o propósito, o objetivo da 
educação, cujas diretrizes e bases se pretendia fixar em lei. 

Nele, Carlos Lacerda define sua filosofi~ da educação. "A es
cola no Brasil", diz, "tornou-se um artifício, uma superfetação, 
tornou-se uma espécie de preparação para a anulação das qualida
des e das vocações, das tendências e das potencialidades da inteli
gência do povo brasileiro, principalmente porque é organizada, é 
teleguiada, se assim me posso exprimir, por uma burocracia fede
ral que prefixa os programas desde o Território do Rio Branco até 
as margens do Chuí, de tal modo que a imensa diversidade brasi
leira ainda não foi levada na devida conta pelo sufocante aparelho 
burocrático deste inútil e pernicioso Ministério da Educação e 
Cultura." 

Sua crítica era que a escola dividia trab
1
alhadores intelec

tuais e manuais, e lamenta que pela premência do tempo não 
tenha podido melhor estudar a matéria. 

O discurso de 4 de novembro de 1958 sofisma e confunde o 
Líder da Maioria, Armando Falcão. 

Na sessão de 7 de novembro, ele instiga a desinteligência que 
alguns elementos da F AB tinham e mantinham com o General 
Teixeira Lott, Ministro da Guerra, e assim fala em crise militar, 
nos dias mais terríveis da evolução nacional (houve piores e ha
veria a seguir muito piores), ataca como sempre o General Tei
xeira Lott e a oligarquia corrupta que dominava o País, e susten
tava que naquele ano de 1958 se travava no Brasil a luta pela 
pr~sença russa na América do Sul. · 

Ao declarar gasto o dispositivo militar de novembro, com 
vários exemplos usados ao talento da improvisação, ele afirma 
afinal: "gasto, ainda, porque não penetrou tão fundo quanto 
desejavam na consciência do povo a idéia de que nada mais há a 
esperar de ninguém porque todos valem nada". 

Essa expressão final de que todos valem nada lembrou-me 
pensamento igual de Joaquim Nabuco em O abolicionismo47, que 
"nenhum homem vale nada, porque nenhum é sustentado pelo 
País." 

Fala, depois, na união com Jânio Quadros e na próxima e 
futura vitória da UDN, e chega a falar na "imoralidade" que fora 

47. Londres, 1883, p. 196. 
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a "nomeação" de um Presidente da República, referindo-se a 
Juscelino Kubitschek. 

A 12 de novembro, volta à tribuna, cedida pelo Vice-líder 
da Maioria Alberto Torres, apresentando críticas ao programa 
econômico do Governo e negando-lhe apoio por se tratar de pro
grama a seu ver injusto e disforme. Em nome da Oposição resig
na-se a criticar um programa que não é programa, e a censurar 
uma política que se diz de desenvolvimento nacional, mas que se 
resume em colocar nas mãos do Estado os recursos que este arran
ca da agricultura, da indústria e do comércio. Recebe logo o 
apoio de dois empresários, os Srs. Horácio Lafer e Herbert Levy, 
ambos de São Paulo, ambos, apesar de pertencerem a Partidos 
diferentes, com a mesma visão econômica, da qual partilhava 
Carlos Lacerda. 

O plano econômico exposto por Carlos Lacerda, e que era o 
mesmo de toda a Oposição e de todas as classes dominantes na
quela época, no Governo ou na Oposição, ontem ou após 1964, 
consistia no monetarismo. As metas de Juscelino Kubitschek, com 
algumas reformas estruturais, tinham abalançado certas estru
turas econômicas, mas, no fundo, JK nunca chegou ao estrutura
lismo, aproximando-se mais da Oposição do que parecia a Lacer
da, e este restringia-se ao monetarismo ortodoxo, tal como o dos 
Srs. Horácio Lafer e Herbert Levy, isto é, à defesa da moeda, do 
crédito, da exportação, e nenhuma medida estrutural. · 

O que o Fundo Monetário Internacional advogava eram Or
çamentos equilibrados, contenção da expansão do crédito, esta
belecimento de uma única taxa de câmbio e abolição dos contro
les na troca comercial. 

A 14 de novembro de 1958, ao combater o que chamou de 
tentativa de enquadrar o Diário de Notícias na Lei de Segurança 
Nacional, Lacerda louvou, com os maiores elogios, o Generàl 
Canrobert Pereira da Costa. Com Canrobert estavam os coro
néis de estado-maior: Golbery do Couto e Silva, Jurandyr Ma
mede, Heitor Herrera e outros que conspiravam na Escola Supe
rior de Guerra, não contra JK, mas contra o regime democrático, 
defendendo um regime de exceção que preparasse as condições 
para uma futura e remota democracia no Brasil, pois julgavam 
que o povo brasileiro era incapaz e despreparado para a demo
craCia. 

Esse foi o modelo de 1964 e dos movimentos similares na 
Argentina, Uruguai e Chile. Mais tarde, na Frente Ampla, Car-
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los Lacerda perceberá as funestas consequencias dessa prepara
ção ideológica antidemocrática e antibrasileira, que nos deu duas 
décadas de regime autoritário, disfarçado pelo generalismo-pre
sidencial. Acabou-se depois de 1964 com a República e também 
a Federação, que eram, segundo a doutrina da Escola Superior 
de Guerra, objetivos nacionais permanentes. 

Nenhum General brasileiro ousara antes assumir o Poder 
desprezando as fontes originárias da soberania popular. 

Juscelino Kubitschek foi, após Getúlio Vargas, o único e até 
agora o último a dar ao povo brasileiro o sopro do otimismo 
generoso e da esperança utópica em dias melhores. 

O discurso de Carlos Lacerda de 18 de novembro de 1958 é 
inteiramente contra Lott, o último General a se candidatar e 
respeitar o veredito popular. 

O General Lott não foi uma ficção, nem seu exemplo foi 
transitório. Sua personalidade entrou na História do Brasil, ao 
fazer respeitar a decisão do povo nas urnas e ao aceitar sem 
amargura sua derrota. 

Assim também não se pode negar que ]K, ao tirar a liberda
de de acesso ao rádio e à tevê a Carlos Lacerda, cometeu um ato 
antidemocrático que manchou seu Governo, bem como deu a 
Lacerda todo o direito de reclamar em quase todos os seus discur
sos parlamentares contra essa arbitrariedade. 

No discurso de 25 de novembro de 1958, ele começava lem
brando ser o principal dever de um Partido de Oposição eviden
ciar perante o povo, permanentemente, o contraste entre o que 
faz o Governo e o que fará o Partido da Oposição quando gover
nar. Debate o substitutivo do projeto sobre o trabalho agrícola e 
a reforma da previdência social. É uma matéria muito atual, pois 
mostra como os problemas econômicos e sociais não resolvidos 
perduram e reaparecem na primeira oportunidade, provocando 
novos debates, novas tentativas de solução e novos adiamentos. 

Carlos Lacerda, ao estudá-los e oferecer-lhes soluções como 
Líder da UDN, via seus projetos rejeitados, e assim não resolvi- : 
dos. Tal é o caso da reforma agrária e da previdência social que 
debate nesse discurso. Nele, defendia para a previdência: primei
ro, a dignidade de um Ministério autônomo e flexível; segundo, a 
participação dos contribuintes na direção dos institutos; terceiro, 
o pagamento da impagável dívida da União. Propunha também 
que a contribuição tríplice fosse dupla: do empregado e do em
pregador, cabendo ao contribuinte faltoso o custeio dos serviços. 
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Pela tributação dos atuais serviços, procedia-se à integração dos 
institutos e caixas de todos os serviços de previdência num Minis
tério autônomo. 

Seu principal assessor nesse trabalho foi José Augusto Sea
bra, autorizado e experimentado especialista da matéria; desde 
julho de 1955, Ca~(!Çer<!.-ª.--ª-Pr_e_sen.~!:~~u~ projeto sobre o 
Código de Trabalho, que pendia na Comissão Soclãt·da-eâmara 
e nela pereceu, pois a comissão mista de Deputados- e Senadores o 
reteve cerca de três anos e meio, sem aprová-lo ou rejeitá-lo. 

Por' esse depoimento se vê mais um-exemplo de como se 
podem adiar soluções ou simplesmente desconhecê-las - l.UILII!.t 
todo que sempre foi usado pela Maioria e que deu lentidão ao 
processo hisiónco brasileiro. 

LacerQa ·denunciava a falência do sistema autárquico da 
previdência social e a facciosidade da Maioria, que dificultava o 
andamento dos projetos de interesse dos trabalhadores, para que 
estes, dizia Carlos, não soubessem que a UDN"'traoalliãva por 
eles. 

,_... Esse discurso._é. muito bom, pela objetividade do projeto, 
pela habÍlidade da defesa, pela -argumentação no sentido de 
criar-se um mi!ús.té.rio .. 

Insiste em que, embora incluída a despesa da União com a 
previdência social no Orçamento-geral da República, a União 
não pagava - como faz até hoje -, o que representava uma 
inconstitucionalidade e uma imoralidade. 

Ele visava a dois pontos importantes no seu projeto: a regu
larização da situação desses milhares de servidores que a União 
nomeara e mantinha quase como enjeitados da previdência so
cial; e o reajustamento econômico dos beneficios concedidos 
sempre que se verificasse queda sensível no poder aquisitivo da 
moeda. Afinal, a fusão dos institutos no Instituto Nacional de 
Previdência Social foi feita pelo Decreto-Lei 72 de 21 de novem
bro de 1966, e a criação do Ministério da Previdência e Assuntos 
Sociais ocorreu pela Lei n? 636 de I? de maio de 1974. 

O discurso de 26 de novembro de 1958 trata das relações da 
Igreja com o Estado, da influência do positivismo na instituição 
da República, daquela formação espiritual do povo brasileiro, e 
novamente revela-se católico, tudo isso dito para auxiliar a re
cuperação da Igreja do Sagrado Coração, em Fortaleza, Ceará, 
construída há cerca de duzentos anos e que se constituíra em 
monumento histórico e artístico. 
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O discurso, longo e histórico, combatendo a abertura de um 
crédito destinado a um monumento a D. João VI, louva-se sobre
tudo nos estudos de Oliveira Lima, cuja obra ele sabe ser apolo
gética, e na de Otávio Tarquínio de Sousa, nosso amigo comum, 
cuja História dos fundadores do ImPério 48 elogia merecidamente. 

Trata a seguir da situação de Pernambuco que, grélças aos 
esforços do Governador eleito Cid Sampaio e do Governador inte
rino, à Maioria e à Minoria, voltou à tranqüilidade, evitando-se a 
tempo quaisquer conseqüências imprevisíveis. 

Declara que sua oposição ao projeto de monumento a D. João 
VI visa a manifestar ao Governo, com o voto contrário da Mino
ria, "a total, absoluta, incondicional repulsa ao descaso, ao 
desprezo, ao abandono a que está entregue no atual período 
presidencial o problema fundamental do País, que é a educação 
de seus filhos." 

Não concordo com as considerações históricas feitas nesse 
discurso, nem creio fosse a obra de Otávio Tarquínio de Sousa 
esclarecedora para o seu objetivo, pois sob o título de História dos 
fundadores do Império não trata de D. João VI, e os fundado
res biografados são apenas D. Pedro I e José Bonifácio, pois 
Bernardo Pereira de Vasconcelos, Diogo Antônio Feijó, Evaristo 
da Veiga tiveram atuação posterior à fundação do Império. 

O discurso de ll de dezembro de 1958 é sobre o Projeto da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pelo qual muito lutou 
Carlos Lacerda, dedicando-lhe discursos inteiros e referências em 
discursos sobre outras matérias. Esta era para ele uma lei básica e 
ele dizia que os objetivos da educação eram dois: "Um consistia 
em prolongar no tempo determinada cultura, determinada con
cepção de civilização, um conjunto de noções, de tradições, um 
sistema de idéias, de princípios morais, de preconceitos até, se 
quisermos, mas em todo o caso de conceitos sobre a vida, sobre 
o mundo, sobre o destino do homem no mundo e na vida"; a 
outra tarefa consistia "em ir além da tradição recebida, em ino
var, em projetar para o vindouro aquilo que apenas se anuncia 
na realidade do tempo sobre o qual atua a educação". 

"Assim ela é uma man'tenedora do passado, enquanto susten
ta determinada escala de conceitos, determinada série de valores, 
mas é também uma projetadora de futuro, na medida em que se 

48. LivrariaJosé Olyrnpio, Rio de Janeiro, 1957-1958. 10 v_ 
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atira para construí-lo através da escola, preparando o caráter, 
ministrando os conhecimentos e integrando o homem na socie
dade que vai ser tal qual ele irá fazê-la." 

A seguir defende as principais idéias e objetivos que pensa 
deva a lei ter, tais como a descentralização, a obrigatoriedade do 
ensino primário, a autonomia universitária, a não separação en
tre o ensino profissional e o humanístico, a não opção pela crian
ça por um ou outro ensino. Elogia, como de outras vezes, a obra 
de Anísio Teixeira. 

O discurso de 18 de dezembro de 1958 trata da crise militar, 
da Força Aérea Brasileira, censura o aumento dos impostos, e 
condena a solução russa e chinesa, porque ela significa a morte 
das mortes, que é a morte da liberdade. 

Defende a unidade nacional e declara que a Revolução dos 
Farrapos (1835-1845) não foi separatista, mas fator de unidade. 
A verdade é que tanto os farrapos como os paulistas de 1932 -
que são os exemplos citados - tiveram elementos separatistas, 
pelo menos de começo. 

Compõe um belo quadro, com vigor literário, sobre os bar
queiros do São Francisco. 

A 2~o__<!~j_~59 ,_ t!_aç~~~rmonioso ~~:r_fi~-~~ homem 
público_, do j_urista, da personalidade inteiriça do então Deputado 
Prado Kelly, depois Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

Nesse mesmo discurso, termina falando na mais grave crise 
financeira do País naquela hora de aflições sociais - o que, ele 
mesmo depois reconhece, era lLlJl e~ag~ro, comparada às crises 
gravíssimas, financeiras, econômicas, políticas e social.s,- quetê
mos assistido desde 1964. 

Não concorda que se outorgue o título de Conselheiro aos 
ex-Presidentes da República. 

No discurso de 3 de janeiro de 1959, critica a atitude do 
Governo de Salazar, que recusava dar visto para o exílio do Gene
ral Humberto Delgado, asilado na Embaixada do Brasil e, mais 
tarde, assassinado pela polícia salazarista. 

Fala no Acordo de Roboré e defende uma política de apro
ximação comercial, especialmente petrolífera, com a Bolívia. 

Aos 15 de julho de 1959, seu discurso trata de matéria va
riada, tais como a emenda parlamentarista, a emenda da outor
ga do título de Conselheiro aos ex-Presidentes da República, a 
nomeação de Senadores pelo Congresso (o regime de 1964 criou 
os Senadores bz"ônicos), defende a autonomia do Distrito Federal 
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e reconhece que, se houve um lema, um programa, uma tese, 
uma bandeira para a campanha de Juscelino Kubitschek, foi a 
defesa da intangibilidade da Constituição. 

No discurso de 4 de setembro de 1959, é variadíssima a te
mática abordada. Carlos Lacerda era um Deputado de grande e 
rica versatilidade, capaz de debater os mais variados assuntos, 
com os maiores parlamentares do Império e da Primeira e Segun
da Repúblicas. 

Ele fala num liberalismo superado, que deve ser o econô
mico, e -a grande maioria nisso concorda. O liberalismo econô
mico é uma fase histórica do capitalismo que nem a liderança 
norte-americana pode sustentar mais. 

O liberalismo político nasceu na Grécia, sofreu altos e baixos 
na evolução histórica e é hoje, diante das Ditaduras do proleta
riado e dos Generais, uma das grandes aspirações dos povos que 
delas padecem. 

Há uma frase muito feliz e atual nesse discurso de 4 de 
setembro. É quando ele mostra que todo Governo inflacionário é, 
e quando nãó-é,- terrnína por ser o mais reacionário dos Gover
nos. Também é igualmente forte seu a.Peio nesse discu;so para 
que''façanios funcionar a democracia tal quaLela existe em nosso 
País, a fim de que um dia ela possa funcionar tal GJ.Ual queremos 
que .ela exista". 

Q~ero t·ambém chamar a atenção para um aparte do Depu
tado Rondon Pacheco, dizendo que "só dentro da dinâmica da 
legalidade esta Nação poderá encontrar seu destino histórico", o 
que merece de Carlos Lacerda um "muito bem". 

3. A oratória parlamentar brasileira 

Já disse e repito que Carlos Lacerda tinha voz e peito para ser, 
como foi, o maior orador da minha geração. Orador parlamen
tar, cujos exemplos estão aqui reunidos, ·e orador público em 
comício de rua, em conferências, enfim, em todas e quaisquer 
manifesté!_ções públicas. 

Sua figura fisica, sua personalidade, sua voz, sua imposta
ção, sua fluência produziam a beleza da construção oratória. O 
Brasil sempre teve grandes oradores parlamentares, e se descon
tarmos o maior de todos, o pregador jesuíta Antônio Vieira, a 
partir da Independência ele se enquadra na tradição.dos-grandes 
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oradores parlamentares desde Antônio Carlos Ribeiro de Andra
da Machado (São Paulo, 1773 -~5), q_u_e__ 
assombrou os constituintes P9ItU&11~~~1i_Ilas_CorteS-I!m:tug:ll-€sas de 
1822 e depois na nÕssa-C~~stituinte de 1823. Participou de várias 
legistãfuras-da Câmara dos Deputados até 184le ... d€peis-foi--Sena
dor até 1845-:-Ei-a um grande orador e possuía coragem-invulgar. 

A linha continua com Bernarct~U~g-_t~ira de Vasconcelos (Mi
nas Gerais, 1795 - Rio de Janeiro, 1850), uffidos grandes ora
dores liberais no Governo de D. Pedro !,49 e conservador a partir 
de 1837, com a fundação do Partido Conservador. Foi também 
Senador e Ministro. Num dos maiores debates parlamentares que 
li, sobre a criação do Conselho de Estado, Bernardo representa as 
forças conservadoras, enfrentando sobretudo Paula e Sousa, o 
grande liberal de São Paulo. Ambos, grandes oradores, dispu
taram palmo a palmo a questão da criação do Conselho de Es
tado.50 

Antônio Francisco de Paula e Sousa (São Paulo, 1819 - São 
Paulo, 1886) foi igualmen_te orador adrniráyd, que enfrentou, 
argumentando,_a_foiça-da inteligência e da capacidade d-eBer
nardo Pereira de Vasconcelos. 

O Senador Vergueiro, Nicolau Pereira de Campos (Portu
gal, 1778 - São Paulo, 1859) não tinha a fluência de Antônio 
Carlos, mas tin_ha_a-a:t:g=U-rnent-a~,-no-debate, de um Bernardo. 

Segue-se, nessa linha de grandes parlamenta'res, -Honórió 
Hermeto Carneiro Leão, Marquês do Paraná (Minas Gerais, 1801 
- Rio de Janeiro, 1856), que, embora não tivesse riqueza verbal, 
fluência, nem linguagem de efeitos oratórios, era um orador fir
me, conyicto; que defendia com grande determinaÇãõ- suas-ideia:S
conseaador.as. Seu discurso de 9 de julho de 184.1, por exemplo, 
em que defende a tese da legalidade do Governo presidido pelo 
Imperador, na sua fase maior, foi proferido quando Presidente 
do Conselho de Ministros (1853-1856). 

Segue-se-lhe seu grande adversário liberal Teófilo Ottoni 
(Minas Gerais, 1807 - Rio de Janeiro, 1869), orador de grandes 

49. Otávio Tarquínio de Sousa, História dos fundadores do Império do 
Brasü. Volume V. Bernardo Pereira de Vasconcelos, 2~ ed., refundida. Livra
riaJosé Olympio Editora, Rio de Janeiro, 1957. 

50. Vide Atas do Conselho de Estado, preparadas por José Honório Rodri
gues, 12 v. de textos, um de índice, e o estudo pelo mesmo autor O Conselho 
de Estado. O quinto poder'!, Brasília, Senado Federal, 1978. 
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recursos na exposição como nos debates, e cito como exemplo sua 
resposta ao discurso do Marquês do Paraná, a 3 de agosto ae 
1841, no qual sustenta que o Governo é legal p()rque é çQnstitu
cional e não porque à sua testa esteja o--imperador. Foi Teófilo 
Ottoni o mais importante parlamentar liberal entre 1841 e 1869; 
vem depois Eus_éhio de QU_ci~ Coutinho Ma toso Câmara (An
gola, 1812 - Rio de Janeiro, 1868), um dos grandes chefes con
servadores que pronunciou a 16 de julho um discurso no qual o 
taquígrafo anotou: "De todos os lados do salão partem muitas e 
repetidas vozes de muito bem. Grande número de Deputados da 
Maioria saem de seus lugares e vão apresentar ao orador suas 
cordiais felicitações. Não nos recordamos de ter presenciado na 
Câmara tão geral manifestação de sentimento." O discurso de
fendera a tese de que a abolição do tráfico fora obra do Governo 
brasileiro e não da pressão da esquadra inglesa. Era, assim, um 
discurso nacionalista. 

PaulinoJosé Soares de Sousa (Paris, 1807 - Rio de Janeiro, 
1866) foi um grande orador, sobretudo na defesa da ação conser
vadora no Governo, e um grande sabedor de problemas interna
cionais, sobretudo relativos à questão platina, 51 e jurista de no-· 
meada, como prova o seu livro Ensaio sobre o direito admz.nis
trativo. 52 Além disso, é de sua autoria a Lei de Interpretação, 
que deu força aos conservadores e limitou as pretensões liberais. 
Era amigo, confidente e sempre conselheiro de Bernardo Pereira 
de Vasconcelos. 

Começa a aparecer como figura de destaque José Maria da 
Silva Paranhos (Bahia, 1819 - Rio de Janeiro, 1880), e seus 
discursos são memoráveis, especialmente o que fez a 5 de junho 
de 1865, que durou oito horas. Nele defende sua atuação no 
Prata, de cuja missão fora demitido. Em 1870, já elevado a 
Visconde do Rio Branco, foi um dos grandes oradores no debate 
sobre a Lei do Ventre Livre (1871). 53 

Nessa ocasião aparecia também outro grande orador parla
mentar, Francisco Sales Torres Homem, Visconde de lnhomirim 

51. Vida de José Antônio Soares de Sousa, A Vida do Visconde do Uru· 
guai, Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1944. 

52. Rio de Janeiro, 1862, e Os Estudos práticos sobre a administração das 
Províncias do Brasil, Rio de Janeiro, Gamier, 1865, 2 v. 

53. Vide]osé Maria da Silva Paranhos, Visconde do Rio Branco, Rio de 
Janeiro, 1884, e Lídia Besouchet, José Maria da Sz"lva Paranhos, Visconde do 
Rio Branco, Rio de Janeiro, 1945. 
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(Rio de Janeiro, 1812 - Paris, 1876), cuja atuação parlamentar, 
primeiro como liberal, depois como conservador, teve extraordi
nário destaque pela beleza literária de seus discursos, tal como 
acontecia com Francisco Otaviano de Almeida Rosa, jornalista e 
orador liberal. Outro grande orador do Império foi José Bonifá
cio de Andrada e Silva, conhecido como José Bonifácio, o Moço 
(Bordéus, 1827 - São Paulo, 1886). 54 Um dos maiores oradores 
parlamentares e públicos foi Gaspar da Silveira Martins (Rio 
Grande do Sul, 1835 - Montevidéu, 1901). •, 

Com a República aparecem Pedro Moacir, grande orador 
gaúcho; Rui Barbosa (Bahia, 1849 - Petrópolis, 1923), que lia 
mais seus discursos do que falava de improviso, e cuja obra intei
ra vem sendo publicada pela Casa de Rui BQ.rbosa; Epitácio Pes
soa, de voz maviosa e firmes olhos verdes, fascinava o auditório; e 
o chamado "jardim de infância", com David Campista (Rio de 
Janeiro, 1863 - Copenhague, 1911), Carlos Peixoto (Minas Ge
rais, 1871 - Rio de Janeiro, 1917) e Gastão da Cunha (Minas 
Gerais, 1863 - Rio de Janeiro, 1927), era composto de uma 
trinca de notáveis oradores. 55 Os dois Mangabeiras, João (Bahia, 
1880 -Rio deJaneiro, 1964), liberal socialista, e Otávio (Bahia, 
1886 - Rio de Janeiro, 1960), liberal contido, marcaram sua 
presença pela força de sua elegância e fluência. 

Em 1923, estreava na tribuna da Câmara Francisco Cam
pos, e Gilberto Amado, surpreso ante a força e a substância do 
orador, exclamou:"Senhores, atenção: está nascendo uma nova 
estrela." 

Francisco San Tiago Dantas possuía fluência vasta e natural, 
mas não tinha arroubos oratórios, e sim a fria capacidade àe 
uma argumentação precisa. ÃTãhso-A-rinos-ue--Melo -Franco- dw
tinguiu-se sempre no Parlamento, como Deputado ou Senador, 
por sua boa voz, boa dicção, fluência, clareza de expºsição e, 
quando queria, era capaz de grandes ímpetos oratórios, como foi 
o caso- do dis-curso proferido na véspera do suicídio de Getúlio 
Vargas (24 de agosto de 1954). Oferecemos aqui alguns nomes 
apenas exemplificativos que ilustraram o Parlamento. 

54. Discursos parlamentares pelo Conselheiro José Bonifácio de Andrada e 
Silva, Rio de Janeiro, 1880. 

55. Vide sobre os três, Antônio Gontijo de Carvalho, Ensaios biográficos, 
São Paulo, 1951. 
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Carlos Lacerda possuía, como dissemos no começo, todas as 
qualidades para ser um dos maiores oradores brasileiros, o maior, 
repito, da minha g~ração. Nele, somavam-se às qualidades da 
pessoa a 'êíência, a matéria, o estilo_e a voz. Estilo fácil e :iiluíto 
natural, capacidade ãeresponder às-êl.iívída~_~_§_atisfazer às difi
culdãâes, força de impugnar os argumentos cont_rários e,--ãfínal, 
a de persuadi!. ---

-- Nà-inatéria ou na ciência é que ofereceu campo aos seus 
adversários. Vinha da extreii1a ~_s_g_u_erda - seu pai foi socialista e 
os dois irmãos deste comunistas do Pa!"!ido - e ele passou desse 
extremo para"o centro, a ponto d~~~t.rar no círculo deTe!Tõqüe 
é o Poder -n:o BraSil, e no qual conviveu com os iguais; isso creio 
que se fez com o aval de Raul Fernandes, conservador de boa 
estirpe, inteligente e capaz. 

A UDN, à qual pertenceu e da qual foi Líder· na Câmara dos 
Deputados, era um Partido de doutrina liberal contida, daquele 
mesmo liberalismo que se confundia com o conservadorismo do 
Império, que conviveu com a escravidão, e que Joaquim Nabuco 
combateu em seu O abolicionismo. 56 

Houve no Brasil variantes do liberalismo; a do Sul era feita 
por aquel~s que são considerados iguais e são admitidos, como as 
chamadas Revoluções Mineiro-Paulista de 1842 e dos Farrapos 
(1835-45), combatidas com respeito pelo adversário, atendendo 
às suas aspirações, e os castigando suavemente. O mesmo não se 
deu com o liberalismo nordestino, que foi radical; os movimentos 
rebeldes da Cabanagem, da Balaiada e da Praia, com idéias into
leráveis aos liberais conservadores e aos conservadores históricos, 
foram esmagados a ferro e fogo. Nessas lutas é que se de
monstra que a cordialidade não foi uma característica do povo 
brasileiro, pois as classes dominantes ensangüentaram o solo, tor
turaram as pessoas e desrespeitaram a dignidade do ser humano. 

Houve, assim, no Brasil "revoluções" e "revoluções"; as feitas 
pelos iguais, que merecem tratamento especial, e as feitas pelas 
camadas mais modestas, como foram as revoluções nordestinas 
acima citadas, que mereceram a mais crua e sangrenta repressão. 

A formação filosófica de Carlos Lacerda era modesta; não 
chegou a ser _ll_I!!_c:liªJét!çg n_osentido hegeliano, já não gigo ma;---

56. Londres, 1883. 
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xista, e por isso passou com armas e bagagens da extrema esquer
da para o centro. 

Desde sua vitória eleitoral no Rio de Janeiro em 1960 até sua 
cassação em 1968, sua aspiração foi ser Presidente da República, 
depois de ter combatido todos os ocupantes desse cargo com 
intenso vigor. Quando organizou a Frente Ampla, com Juscelino 
Kubitschek e João Goulart, acabou sendo cassado. No seu encon.· 
tro com Jango, tal como está no seu Depoimento, 57 a impressão 
que este lhe deixou foi curiosa: a d~ Jl_mhomem que não tinha, 
como o seu mestre, Getúlio, com quem a:prei-Id-eia -muito truque 
político, a vontade do Poder - digamos assim - no sentido 
níetzscheano. · · · '· 

~A ~aniStia do Presidente João Figueiredo só veio em 1979, 
deixando de lado os três mais famosos proscritos do regime: Jus
celino Kubitschek, João Goulart e Carlos Lacerda, presidenciável 
até 1968, embora desde 8 de outubro de 1965 ele tivesse retirado 
sua candidatura. 

A retirada da candidatura e a cassação causaram-lhe uma 
tristeza e melancolia irreparáveis. 

Carlos Lacerda enquadra-se bem na tradição dos grandes 
oradores braslleu:os. Para mim ele é comparável a Joaquim GÓn
çalVes Ledo e Evaristo da Veiga, ambos jornalistas e parlamenta
res, extraordinários oradores, sobretudo o segundo, dominado 
pela indignação moràl,.qÜe a UDN e Lacerda possmam e servia 
bem -;-os ideais~ ·d~s classes média e média-alta. Ambos morre
ram de paixão política contrariada_. 

"Evaristo morreu vítima de uma paixão generosa", escreveu 
Otávio Tarquínio de Sousa; 58 Ledo morreu alheio a tudo, desin
teressado, doente, esquecido, sendo a notícia de sua morte dada 
em duas linhas num único jornal. 59 

A posteridade não tem culpa das injustiças dos contemporâ
neos. Lacerda acabou seus dias triste, se~_J2.nm.~çt.iyª_IJY.bUç<t_, 
que era o unico sentido ae süã _vida.-uma paixão contida por 
formidáveisforças de repressão desconhecidas em tÓd~ a História 
do Brasil e contrárias à tradição brasileira. 

57. Ob. cit., 388. 
58. Otávio Tarquinio de Sousa, Evaristo da Veiga, José Olympio, 1957, 

p. 186. 
59. VideJosé Honório Rodrigues, Independência: revolução e contra-revo

lução. A liderança nacional, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1976, pp. 52-64. 
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Carlos Lacerda manteve o padrão de prosa retórica literária 
e historicamente eficaz. Ele dominava todos- os rec-ursos da retó
rica e soube articular os melhores traços dos estilos primitivos 
com as novas combinações, sem nenhuma-ma-rca-de-es-forço pro
posital. 

Ele possuía enorme variedade de tons e _diversidade_de__g.rran
jo nos tópicos, o que o tornava complexo sobretudo noiSeus 
discursos parlamentares, ainda que sempre preservásse o caráter 
da unidade orgânica. -------

Fevereiro de 1982 
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1. Sessão de 4 de março de 1955 

Discussão das emendas do Senado ao Projeto 
3.031-E/53, que modifica o artzgo 40 da Lez· 
Org(inz"ca do Distr#o Federal. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, bem pode V. Ex:'- e, com 
V. Ex:'-, a Casa, compreender a dificuldade em que se encontra 
este Deputado mais ou menos estreante na tribuna parlamentar 
para ocupar a atenção da Câmara sobre projeto da gravidade e 
da importância desse que diz com o destino do Distrito Federal, 
como um intermezzo entre o começo e o fim do admirável 
discurso de posição e de definição que a Casa está ouvindo e que, 
certamente, desejaria continuar a ouvir sem interrupção, não 
fora as dificuldades opostas pelo absurdo Regimento Interno que 
nos rege. 

Cumpro, no entanto, um dever ocupando a tribuna com 
esta ressalva para que, no exercício ou no cumprimento da 
imposição regimental, não falte a palavra da bancada carioca 
para pedir a atenção das bancadas dos demais Estados em 
relação à enormidade que se tem praticado contra os interesses 
do povo do Distrito Federal com a manutenção ou a alteração 
insubstancial da Lei Orgânica, no seu art. 40. 

Antes, porém, Sr. Presidente, como raras são as oportuni
dades de chegar a esta tribuna, dentro do Regimento, há de 
V. Ex?- me permitir que acumule dois ou três pequenos assuntos, 
para passar em seguida à matéria principal, que é a do projeto. 

Em primeiro lugar, gostaria de anunciar à Casa, que já tem 
quorum legal, a contribuição da Comissão Parlamentar de In
quérito para apurar ·o modo pelo qual a empresa Panair do 
Brasil S.A. tem aplicado as subvenções e favores concedidos por 
esta mesma Casa. 

Não valeu, pois, a intimidação do poder econômico sobre os 
empregados da empresa, ontem aqui intentada. Não valeu o 
esforço por desmoralizar a ação desinteressada, animada umca-
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mente por espírito público, senão até por solidariedade humana 
da maioria desta Casa. Cento e dezenove Srs. Deputados, enca
beçados pelo Sr. Deputado Aliomar Baleeiro, já assinaram o 
requerimento que torna automática e irreversível a constituição 
da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar os negócios e 
a crise da Panair do Brasil. 

Em segundo lugar, desejaria prestar, como um registro 
dentro da tolerância regimental que o silêncio de V. Ex:'- auto
riza, uma homenagem pela passagem do 10? aniversário da 
morte de um escritor paulista, de um escritor brasileiro, que é o 
animador ... 

Heráclio Rego - Quando V. Ex:'- falou em dez anos passa
dos, julguei que ia comemorar a morte de Demócrito de Sousa 
Filho. 

Carlos Lacerda - Não, porque enquanto V. Ex:'-5 promo
viam a desordem em Pernambuco nós já estávamos defendendo a 
democracia. 

Heráclio Rego - V. Ex:'- está enganado, porque nunca fiz 
parte do Estado Novo nem fui revolucionário como V. Ex:'-. 

Carlos Lacerda - Teria muito prazer em dizer que fui 
revolucionário, se as revoluções tivessem dado o resultado que 
esperávamos. 

Heráclio Rego - Isto é o que pensa V. Ex:'-. 

Carlos Lace.rda - Exatamente. Se não pensasse, não esta
ria dizendo. (IÜso.) 

Sr. Presidente, Mário de Andrade representa na vida inte
lectual e artística do Brasil a consagração do autodidata. Crítico 
de arte, historiador de arte que jamais saiu do Brasil e jamais viu 
de perto aquelas obras que o seu gênio intuía, que a sua 
imaginação podia analisar e decompor nos seus valores, como se 
fora um velho freqüentador dos museus do Velho Mundo: cria
dor ele próprio de uma nova língua, que à antiga acrescentava os 
valores do sabor popular, deu ao português literário o enrique
cimento do português falado, do português pensado, do por
tuguês tratado pela gente simples do povo. 

Nesta Casa mesmo, onde tantos escritores da nova geração se 
abrigaram para aqui cumprir, como salientava o Deputado 
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Afonso Arinos, o áspero dever de participação· na vida política -
nesta Casa mesmo não poucos são aqueles cuja vocação literária 
surgiu e se abrigou à sombra do nome estimulante e generoso do 
criador de Macunaíma, do homem que acrescentou à mitologia 
sul-americana um tipo novo, soma e súmula de toda a magia do 
folclore indígena e afro-brasileiro. 

Mário de Andrade, diretor do Departamento de Cultura de 
São Paulo, foi no Brasil um estimulador de vocações literárias e o 
seu desaparecimento, há dez anos, merecia hoje esse descolorido 
registro, ao menos para que não passasse sem referência nossa, 
nesta Câmara, a sua presença na vida intelectual brasileira. 

Heráclio Rego - O que não está merecendo Demócrito de 
Sousa Filho, que foi um líder, que foi um mártir da UDN, 
assassinado em praça pública. V. Ex:' levou recado do Briga
deiro. Nesta data, V. Ex:' não faz referência ao estudante que foi 
trucidado pelo interventor Etelvino Lins. 

Carlos Lacerda - V. Ex:' faz muito bem quando assim se 
.pronuncia, dando-me oportunidade de salientar que não recebo 
lições de ninguém, em matéria de respeito à liberdade e aos 
mártires da liberdade. Não recebo lições de ninguém, Sr. Depu
tado. 

Heráclio Rego - Não estou dando lições a V. Ex:'. 

Carlos Lacerda - Comemorei a morte de Demócrito de 
Sousa Filho com o major Vaza meu lado, jogando a minha vida 
pela mesma causa, pelas mesmas razões e contra os mesmos 
homens, sobretudo contra os mesmos métodos, em nome dos 
quais hoje se levantam comemorações farisaicas, porque a come
moração de hoje é a comemoração dos fariseus, daqueles mesmos 
que asseguraram a morte, a impunidade dos assassinos e hoje 
atiram sobre um homem só o erro do seu passado, precisamente 
quando ele o redime, retificando a sua posição para vir ao nosso 
lado, nós que nunca estivemos nem para trás, nem· para frente, 
mas sempre na mesma posição. 

Heráclio Rego - Eu tampouco estive ao lado da ditadura 
ou fiz parte do Estado Forte. 

Carlos Lacerda - A biografia de V. Ex:' '- lamento dizê
lo - não me interessa. 
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Heráclio Rego - É uma satisfação para mim não interessar 
a V. Ex:'. 

Carlos Lacerda - Muito obrigado. 
Mas não me interessa discutir aqui a biografia de V. Ex~. O 

que me interessa é mostrar ... 

Heráclio Rego - V. Ex:' só encontrará um homem hon
rado. 

Carlos Lacerda - O que me cumpre é demonstrar que os 
ideais pelos quais se sacrificou Demócrito de Sousa Filho ... 

Heráclio Rego - Um homem honrado, que nunca traiu a 
Constituição e nunca preparou golpes. 

Carlos Lacerda - Muito bem! V. Ex:' tem toda a razão de 
procurar fazer a sua biografia à custa do meu discurso. 

Heráclio Rego - V. Ex:' está muito enganado. Não preciso 
de nome, porque já nasci com ele. 

Carlos Lacerda - O que quero acentuar, Sr. Presidente, é 
que os ideais pelos quais morreu Demócrito de Sousa Filho são 
aqueles pelos quais continuamos lutando. É a luta contra a 
corrupção; é a luta pela reforma democrática, no Bràsil; é a luta 
contra a imposição das ambições pessoais e contra a exploração 
dos erros do passado para justificar os do presente. O que não 
podemos admitir é que, em nossa Pátria, prossigam para sempre 
pretextos do passado para impedir que os homens de bem se 
unam e recon-:;truam, moral e materialmente, o País pelo qual 
Demócrito de Sousa Filho morreu. Ele não morreu para que hoje 
o atirassem como um cadáver à face do Sr. Etelvino Lins, neste 
momento que o Sr. Etelvino Lins defende a democracia pela qual 
deu a vida Demócrito de Sousa Filho! (Muito bem.) 

Os erros do passado podem dividir os homens, mas é preciso 
que os acertos do futuro nos reúnam, se quisermos, de fato, 
justificar o sacrifício de Demócrito, em vez de chorá-lo como 
hipócritas, em vez de celebrar na sua morte, não o significado de 
sua vida, mas o sentido esterilizante de transformar um estudante 
moço, bravo e heróico, no pretexto para justificação da entroni
zação da corrupção na Presidência da República. (Muito bem. 
Palmas.) 
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Heráclio Rego - Aliás, é o que V. Ex~ tem feito, até hoje, 
com o major Vaz. 

Carlos Lacerda - V. Ex~ ainda não tem, na minha opi
nião, traquejo parlamentar suficiente para debater, comigo, esse 
assunto. 

Heráclio Rego - É que V. Ex~ se sente um super-homem 
quando é um superfraco. 

Carlos Lacerda - Eu diria como se diz às crianças -
perdoe-me V. Ex~ se assim faço, porque as crianças me merecem 
o maior respeito -: V. Ex~ cresça e apareça. 

Heráclz"o Rego - V. Ex~ sabe que o foguete sobe demais e 
cai. É o caso de V. Ex~. 

Carlos Lacerda - Muito obrigado. 
Sr. Presidente, há dias ouvi, com o respeito que merece a 

manifestação de todos os Srs. Deputados, uma interpelação ao 
Sr. Ministro da Marinha feita pelo meu velho querido amigo e 
colega Deputado Chagas Freitas, em tom firme, objetivo e sin
·cero, acerca da projetada viagem do cruzador Tamandaré. 

Conhecendo, como conheço, por haver tido o prazer de com 
S. Ex~ privar e conviver no curso da Escola Superior de Guerra, a 
honradez e o espírito público do Sr. Almirante Amorim do Vale, 
mandei transmitir a S. Ex~ imediatamente as dúvidas bem 
fundadas do Sr. Deputado Chagas Freitas e tenho a dizer ao 
nobre colega e à Casa que, com prazer, mas não com surpresa, o 
Ministério da Marinha, primeiro entre os Ministérios interpela
dos nesta legislatura, já prepara ampla e cabal resposta aos 
quesitos formulados pelo Sr. Deputado Chagas Freitas. Essa 
resposta, ao que pude apurar, será inteiramente satisfatória à 
interpelação do eminente Deputado pelo Distrito Federal. 

Isto posto, passo, Sr. Presidente, a breve análise da Lei 
Orgânica, no art. 40, e das emendas oferecidas pelo Senado. 
Digo 'breve', porque a exposição do Sr. Deputado Wagner Este
lita Campos teria esgotado o assunto, não fosse a precariedade do 
tempo e mesmo talvez aquela circunstância que freqüentemente 
ocorre a homens que, como S. Ex~, tão profundamente dominam 
o assunto de que se ocupam e, por vezes, esquecem-se um pouco 
de que falta à maioria dos outros, de seus ouvintes, conhecimen
to íntimo com o problema e não o expõem desde o começo. 
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Eu me permito colaborar - e apenas colaborar - com a 
excelente exposição do Deputado Estelita Campos, trazendo aqui 
unicamente estas considerações. 

A Câmara dos Deputados é chamada a deliberar sobre a 
alteração do art. 40 da Lei Orgânica do Distrito Federal e, de 
imediato, conviria nos entendêssemos sobre um ponto: esse art. 
40 já custou ao povo carioca cerca de 3 bilhões de cruzeiros. 
Cerca de 3 bilhões de cruzeiros foi o preço da interpretação dada 
por um grande número de juízes e certo número de reuniões de 
tribunais ao texto do art. 40 tal qual se apresenta. É de uma 
antiga exposição do mesmo Sr. Deputado Wagner Estelita esta 
demonstração. Somente em três ações - as de números 4.443, 
5.880 e apelação 5. 764 -, por causa da interpretação dada a 
esse artigo, a Prefeitura pagou de atrasados, a funcionários seus, 
cerca de 115 milhões de cruzeiros, assim distribuídos segundo o 
número dos beneficiários e as importâncias Per capita, em cifras 
redondas: 2 funcionários receberam Cr$ 2.000.000,00; 22 -
Cr$ 1.850.000,00; 1 - Cr$ 1.800.000,00; 8 - entre Cr$ 
1.200.000,00 e Cr$ 1.400.000,00; 3 - entre Cr$ 800.000,00 e 
Cr$ 950.000,00; 2 - entre Cr$ 600.000,00 e Cr$ 700.000,00; 
6 - entre Cr$ 500.000,00 e Cr$ 550.000,00; 58 - entre 
Cr$ 400.000,00 e Cr$ 500.000,00; 89 - entre Cr$ 300.000,00 e 
Cr$ 400.000,00 e, finalmente, 8 - Cr$ 100.000,00 e Cr$ 
200.000,00. Isto para uma Prefeitura que, com um orçamento de 
Cr$ 6.000.000.000,00, não consegue dar, sequer, água, o mais 
elementar dos serviços públicos; para uma Prefeitura cuja ci
dade, a Capital da República, tem dois terços de sua área 
construída ainda não dotada de esgoto; para uma Prefeitura que 
consegue ter, ainda, cerca de 2 bilhões de cruzeiros de déficit, 
com cerca de 30 mil funcionários, dos quais precisamente os mais 
humildes sequer chegam a ganhar o que a lei determina seja 
pago como salário-mínimo na indústria e no comércio privados. 
Enquanto os garis da Prefeitura ganham menos do que o salário
mínimo, uma aristocracia de funcionários municipais, mercê da 
interpretação dada a este artigo, enriquece por servir ao Estado 
e, por isso, não os estou incriminando: incrimino, sim, a inter
pretação da Justiça. Esta a razão por que o órgão corretor desse 
erro, desse crime - a Câmara - é chamado a deliberar, para 
modificação do artigo. 
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Afonso Arinos - Perante V. Ex:'- acentuo este aspecto do 
seu discurso, quando diz das responsabilidades da interpretação 
do artigo de lei. Porque, realmente, a extensão que se tem dado 
à instituição do mandado de segurança para a proteção de 
direitos patrimoniais, na opinião de muitos juristas, não se 
coaduna com as origens e as finalidades verdadeiras deste recurso 
constitucional. Posso, inclusive, informar que um jurista, fun
cionário do Supremo Tribunal, está preparando um estudo sobre 
a jurisprudência dos mandados de segurança nestes últimos anos, 
com relação à proteção de direitos patrimoniais e à atribuição de 
vantagens pecuniárias, e um exame paralelo da atuação da 
Justiça nos Estados Unidos, que conduziu a tremendo despres
tígio o Poder Judiciário na República do Norte e levou o Con
gresso americano à necessidade de tomar medidas salutares de 
reintegração da Justiça em suas verdadeiras finalidades consti
tucionais. Estou apenas ressaltando perante V. Ex:'- quanto esta 
parte de sua oração coaduna com o pensamento de muitos 
juristas. 

Carlos Lacerda - Muito obrigado pelo aparte de V. Ex:'-, 
que ficará duplamente incorporado ao meu discurso, pelo sentido 
e&darecedor que traz ao debate. 

Sérgio Magalhães - Com o sentido de colaborar com 
V. Ex:'- e mostrando que essas dificuldades em matéria de pessoal 
também se estendem a outros órgãos da administração pública, 
tenho aqui em mãos um trabalho intitulado "Empréstimos aos 
Municípios", do Sr. Henrique Dodsworth, ex- Prefeito do Distrito 
Federal e um dos homens públicos que, sem dúvida alguma, 
prestou grande serviço a esta cidade, onde S. Ex:'- se refere à 
situação na Caixa Econômica. Pediria a V. Ex:'- a fineza de me 
permitir ler pequeno trecho que dá idéia de como a situação não 
é inerente à Prefeitura. Diz o Senhor Henrique Dodsworth: 

"Finalmente, para ressalva de responsabilidades e aten· 
ta consideração dos meios administrativos e parlamentares, 
foi realçado o encarecimento continuado dos· serviços das 
Caixas por efeito da legislação de iniciativa do Congresso, 
fragmentária e onerosa, estabelecendo encargos novos para 
as Caixas, aumentando vencimentos, criando classes privi
legiadas de funcionários, rompendo a hierarquia funcional, 
desarticulando quadros, estimulando reivindicações, contra 
pareceres insistentes mas inúteis do Conselho Superior e dos 
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Conselhos Administrativos. A situação de algumas Caixas 
não comporta as despesas resultantes da execução da Lei dos 
Tesoureiros. A Lei, recente, dos Procuradores trará para· o 
setor dos serviços Jurídicos aumento de 60% em algumas 
Caixas, de 100% para a maioria, de 317% para a Caixa do 
Maranhão, de 280% para a Caixa do Espírito Santo e de 
811% para a Caixa do Piauí." 

Aí está a idéia de que o conjunto de funcionários da Pre
feitura, como bem salientou V. Ex:'-, não é culpado por esta 
situação. Não é nem superior nem inferior ao conjunto de outros 
funcionários. Creio necessário se encare u problema com visão 
mais ampla, considerando a grande proporção que atingiu a 
inflação no Brasil, inflação que não poderia deixar de exercer 
influência e produzir reflexos na administração pública. 

Carlos Lacerda - Agradeço o aparte de V. Ex:'- e escla
reço, em abono do que o nobre colega acaba de dizer, que não 
vim à tribuna para acoimar de abusivos ou irresponsáveis os 
funcionários que requereram aquilo que a Justiça se mostrava 
inclinada a lhes dar. Minha intenção é mostrar que à Câmara 
dos Deputados compete, precipuamente, acabar com este artigo, 
que dá margem a tais interpretações. 

É isto o que venho fazer, começando por salientar que nem a 
própria Justiça, como um todo, pode ser responsabilizada por 
essa interpretação, ou, pelo menos, por essa interpretação ruino
sa do interesse público dada por certos juízes em determinadas 
condições. 

Já na Justiça mesma há evidente má vontade - se assim me 
posso exprimir - em relação a essa interpretação. O Sr. Minis
tro Hahnemann Guimarães, relatando o recurso extraordinário 
n? 12.782, sobre a matéria, deixou firmado este princípio: "A 
igualdade perante a lei não justifica a extensão do favor abusivo 
mas, ao contrário, exige que se faça cessar tal favor". 

Na apelação cívd n? 24.131 da 3:'- Câmara, também o 
mesmo princípio foi firmado. Na apelação cível n? 24.765, da 6:'
Câmara, ainda uma vez reagiu o Poder Judiciário contra a inter
pretação, que em seu seio foi dada, no sentido lesivo ao interesse 
público, no Distrito Federal. Na apelação cível n? 28.109, da 
5:'- Câmara, foi julgada improcedente a ação em que mecanó
grafos e mecanógrafos-auxiliares, invocando o art. 40, pediam 
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equiparação aos controladores do DRI, com jogo de palavras em 
torno do vocábulo, que nem mesmo português é, 'Controlador'. 

Na apelação cível n? 28.674, da 5~ Câmara, também jul
gada improcedente, o princípio em que se dizia firmado o art. 40 
foi derrogado. A solução por eqüidade, proferida em outros 
casos, por autoridade administrativa, determinou acórdão unâ
nime da 8~ Câmara Cível, a 28 de julho de 1950, na apelação 
cível n? 8.054: "A solução por eqüidade proferida em outro caso 
por autoridade administrativa não poderá ser invocada contra 
texto expresso de lei". Porque um dos recursos mais freqüentes na 
interpretação abusiva desse artigo é precisamente o da eqüidade. 
E o mecanismo desse abuso, Srs. Deputados, tem funcionado da 
seguinte maneira: um funcionário protegido da administração, 
seja ela qual for, seja quando for, requer determinada medida 
abusiva de favoritismo e, a seguir, todos os demais da sua 
categoria comparecem em juízo com uma ação, já predetermi
nada por um grupo de advogados e de juízes que, por assim 
dizer, se mancomunam na concessão desses favores, e a medida é 
imediatamente estendida, por eqüidade, diz-se, mas, na reali
dade, até por afinidade, por insinuação ou por dedução a toda 
uma classe, de modo profundamente lesivo ao interesse do Dis
trito Federal. 

Na apelação cível n? 27.213, da 4~ Câmara, também jul
gada improcedente, a Justiça ainda uma vez reagiu contra aquilo 
que na própria Justiça se procurava firmar. 

Também na apelação cível n? 3.432, de que foi relator o 
Ministro Cunha Vasconcelos, ficou afirmado que precedente 
administrativo não autoriza o Poder Judiciário ·a reconhecer 
direitos que a lei não criou. 

Na apelação cível n? 27.463, também foi julgada improce
dente uma pretensão firmada no mesmo art. 40. Ainda no 
mandado de segurança n? 2.021, relator o mesmo Ministro 
citado, ficou acordado que os precedentes administrativos não 
constituem direito a ser pelo Judiciário extensivamente reconhe
cido a terceiro. Na apelação cível n? 20.616, da 3~ Câmara, a 
decisão assentou em não ser auto-executável - e essa é toda a 
tese dos contrários aos interesses da Prefeitura, essa é a tese 
defendida num parecer do jurisconsulto Seabra Fagundes, que, 
depois, no Ministério da Justiça, procurou ficar fiel ao seu 
parecer de jurisconsulto, em vez de ficar fiel ao interesse público 
- na apelação cível n? 20.616, da 3~ Câmara, a decisão 
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assentou em não ser auto-executável o preceito do artigo 40, 
ressalvada a hipótese de diferença de tratamento numa mesma 
categoria de funcionários. Finalmente, na apelação cível n? 
15.438 o relator. Sr. Desembargador Frederico Sussekind, ainda 
uma vez tentou salvar a responsabilidade do Judiciário nessa 
débâcle das finanças municipais. 

O princípio em que assenta o artigo 40 é o velho princípio 
da igualdade de salários para equivalência de trabalho. É o 
princípio universal do Direito Social, já firmado em todos os 
países, praticamente, salvo naqueles que dependem de razões de 
Estado para fazer a sua jurisprudência trabalhista. Mas esse 
princípio, que é certo no que se refere ao salário do trabalha
dor, e, especialmente, ao do trabalhador manual, salário que 
decorre de uma função, de uma tarefa determinada, mecanica
mente determinada, automaticamente computável, verificável, 
não pode ser estendido, pelo menos com essa amplitude, à tarefa 
de trabalho burocrático, onde os títulos de categoria, onde os 
nomes de empregos ou de funções podem ser os mesmos, mas não 
se podem medir com a mesma precisão, como não se pode medir 
entre o talho da letra de um antigo amanuense, comparando, 
por exemplo, com a qualidade da peça de morim tecida por um 
operário dentro do princípio de igualdade de salário para equi
valência de responsabilidade na função. 

Wagner Estelita - V. Ex? expõe com brilho que o princí
pio em si é salutar, mas não comporta auto-aplicação, com muito 
maior razão no serviço público e maior razão ainda no serviço 
público sem um plano de classificação de cargos. Se o princípio 
diz: para trabalhos iguais, para atribuições e responsabilidades 
iguais, igual pagamento; e se essas atribuições e responsabili
dades não forem definidas, e somente poderão sê-lo numa classi
ficação de cargos, deduz-se que o princípio é inteiramente inapli
cável, enquanto, com precedência ao plano de pagamento, não 
se fixar um plano de classificação de cargos. É exatamente o que 
prevê o projeto em debate. Ele condiciona a aplicação do prin
cípio a um sistema de classificação de cargos, para elaboração do 
qual fixa o prazo de dois anos. 

Era o esclarecimento que desejava prestar. 

Carlos Lacerda - Muito agradeço a contribuição de 
V. Ex?. 
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Em recente manifestação da Prefeitura, em JUIZO, foi invo
cada, e a meu ver com toda procedência, a lição de Dino Del Bô, 
no seu L'Eguaglianza nello Stato Contemporaneo, página 5, 
estudo no qual o eminente tratadista escreve: 

"Non esiste, in altre parole, una testimonianza concreta, od 
una documentazione precisa dei concetto di eguaglianza; o, 
ai massimo, si possono verificare alcune definizioni nega
tive ... " 
Não existe, em outras palavras, um testemunho concreto, 

uma documentação precisa de conceito de igualdade adotado no 
art. 40, acrescento eu por minha conta; ou, no máximo, pode-se 
verificar alguma definição negativa. Por outras palavras, no 
conceito de igualdade de funções para efeito de igualdade de 
remuneração, e ainda mais, como bem salientou o Sr. Deputado 
Wagner Estelita Campos, ainda muito mais no serviço público, 
essa igualdade pode-se, quando muito, definir através dos seus 
sentidos negativos. Sabe-se o que não é igual; mas o que é igual, 
com precisão, é dificílimo saber. 

Pois bem: fundou-se toda uma indústria de mandados de 
segurança, no Distrito Federal, em torno desse conceito sutil, 
dessa regra vaga, de tudo que há de indefinível e de indefinido 
na conceituação do sentido dado pelo art. 40, que, ainda mais, 
como bem acentuou aquele nosso eminente colega, foi um artigo 
que visou a dar uma autorização para que, de futuro, se regula
mentasse a sua letra e o seu espírito. 

Não foi um artigo impositivo, não foi uma determinação 
imperativa, senão em estado latente, senão como um potencial de 
autorização para que a lei ou o regulamento mais tarde fixassem, 
em suas verdadeiras linhas, o conceito dado autorizativamente 
pela Lei Orgânica. É neste sentido que o eminente Sr. Henrique 
Dodsworth se defendeu, a meu ver, com razão, de aplicá-lo em 
sua administração. É nesse sentido que outros prefeitos poderiam 
também defender-se, caso increpados de participação nessa luta, 
contra os interesses do Município do Distrito Federal. Na Câma
ra, não devemos, no momento, estar interessados em julgar os 
responsáveis pela má aplicação do artigo. O que aqui hoje nos 
reúne é a vontade, é o dever de corrigir essa má aplicação, 
removendo o artigo e substituindo-o por uma redação clara e 
profícua, que não permita mais abusos da justiça e que confirme 
os seus acertos em decisões como aquelas que acabo de men-
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cionar. É aí, Sr. Presidente, que entra a ação abusiva do Senado 
na administração do Distrito Federal. E aqui V. Ex:'- e a Casa hão 
de me relevar uma referência, que servirá de ilustração para o 
cuidado que tenho tido em evitar e em não aceitar provocações 
fora dos assuntos e dos objetivos que me trouxeram a esta Casa. 
Há dias, um Sr. Deputado tirou da própria cabeça a informação 
de que pretendíamos renunciar ao nosso mandato, invocando, 
como fundamento desse boato insensato, a renúncia que fiz, 
juntamente com o nobre colega Sr. Adauto Cardoso, ao mandato 
de Vereador pelo Distrito Federal, nas alturas de 1947. Mal sabia 
S. Ex:' a oportunidade que me estava dando para, nesta emer
gência, explicar à Câmara a ação deletéria da influência e do 
poder que se concedeu ao Senado da República na adminis
tração do Rio de Janeiro, que é uma das últimas cidades do país 
a não ter direito à sua administração autônoma, à sua autode
terminação política e administrativa. 

Quando Vereadores, o Sr. Adauto Cardoso e eu lutávamos 
contra a inclusão de dispositivo pelo qual se cassava o último 
resquício, o derradeiro vestígio de autodeterminação do povo 
carioca, dando ao Senado, constituído de nobres e expressivos 
representantes de todos os Estados do Brasil, o poder de examinar 
os vetos do Prefeito nomeado, quer dizer, o poder de intervir no 
Distrito Federal a cada passo e em cada caso, contra a vontade 
manifesta do povo através de sua Câmara local. 

Sérgio Magalhães - Neste ponto do discurso de V. Ex:', 
quero comunicar à Câmara que apresentei projeto alterando 
justamente esse dispositivo da Lei Orgânica. Pelo que vejo, terei 
o apoio de V. Ex:'. 

Carlos Lacerda - Claro. Já perdi um mandato por causa 
dele. Nessa ocasião, para firmar como princípio, para defender 
um ponto de vista ao mesmo tempo doutrinário e de ordem 
prática, afirmamos que, se o Senado, indiferente aos apelos da 
razão e da justiça, aprovasse o dispositivo de intervenção perma
nente no direito de autodeterminação do povo carioca, renun
ciaríamos ao nosso mandato na Câmara local, porque a repu
távamos desde então privada do seu direito elementar, qual o da 
fiscalização, ao menos, dos atos do Prefeito nomeado pelo Presi
dente da República. 

Infelizmente, o Senado desatendeu a todas as razões e in
cluiu esse dispositivo, cujos efeitos já passamos a ver. Nada mais 
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tínhamos a fazer senão cumprir a palavra e renunciar naquela 
oportunidade, como renunciara Rui Barbosa no passado e, ainda 
há pouco tempo, José América de Almeida por motivos análogos 
de defesa de princípios, de afirmação de uma revolta de sua 
consciência política, de sua consciência pública em relação aos 
abusos de intervenção indébita do Senado Federal no direito de 
autodeterminação do povo carioca. 

Pois bem: o resultado não se fez esperar. O de que se acusa a 
Câmara dos Vereadores, a freqüência dos escândalos, o empre
guismo sistemático, os negócios e transações para que o Prefeito 
consiga governar - tudo isso passou a ser feito no Senado, e, 
logo a seguir, nada menos de 12 lugares, de mais de 15 mil 
cruzeiros mensais cada um, foram dados a filhos, genros, sobri
nhos e apaniguados dos Srs. Senadores, em troca do veto do 
Sr. Prefeito nomeado do Distrito Federal. 

E agora - e é só por isso que me permito invocar aqui esse 
episódio, não muito conhecido da vida política e administrativa 
do Distrito Federal - e agora, quando a Câmara carioca, sem 
prevenções nem rancores, sem acusações nem retaliações, corrige 
o erro da Lei Orgânica, ou o erro que a ela se atribui na 
interpretação abusiva do artigo 40; quando a Câmara cumpre 
seu dever, que nos manda o Senado de volta? Manda-nos a lei, 
mas a lei adulterada por essa emenda n? 2, pois a de n? 1 nada 
mais é do que a supressão da expressão 'parágrafo único', a fim 
de que seja incluída a emenda n? 2, que acrescenta um pará
grafo ao artigo mandado da Câmara, parágrafo que passo a ler. 
O parágrafo 2? constitui a emenda do Senado, e o disposto no 
parágrafo anterior é isto: "Ficam respeitadas as situações defi
nitivas constituídas, quanto aos atuais ocupantes de cargos efe
tivos". 

Não pode haver maior generosidade, não pode haver menor 
espírito de retaliação ou de desejo de causar prejuízos a quem 
quer que seja; não pode haver maior demonstração de antiman
donismo, de recusa a fazer com que a P:t:efeitura se espoje nos 
debates forenses para sempre, do que esse dispositivo sábio, 
cauteloso e, até - eu diria -, excessivamente cauteloso da 
Câmara dos Deputados. 

"Ficam respeitadas as situações definidamente constituídas, 
quanto aos atuais ocupantes de cargos efetivos." Veja agora a 
Câmara como o Senado transformou esse parágrafo e nô-lo 
manda, transformado, à espera de que, por acaso ou por dis-
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tração, a Câmara deixe passar a sua modificação: "§ 2? O dis
posto no parágrafo anterior aplica-se a situações análogas que, 
com fundamento no primitivo art. 40 da Lei Orgânica, venham a 
ser reconhecidas por sentença judiciária transitada em julgado e 
proferida em ações pendentes na data desta lei." 

Quer dizer, enquanto se processa o longo debate parlamen
tar, enquanto - não sei se diga - se arrasta o processamento da 
elaboração parlamentar, o Senado inclui uma emenda pela qual 
todos aqueles que tenham ou julguem ter direito a assaltar a 
Prefeitura pela interpretação de alguns juízes dada ao art. 40, 
ficarão com esse direito assegurado, isto é, o direito de lesar a 
Prefeitura enquanto preparamos a modificação da lei ... 

É contra isso que me julguei no dever de chamar a atenção 
da Câmara em nome do povo carioca, que paga, entre impostos, 
taxas e rendas diversas, 6 bilhões de cruzeiros, ou seja, a maior 
renda de uma unidade da Federação, depois de São Paulo, e, 
ainda assim, não teve sequer o direito de ter água em suas casas 
ou esgotos em seus quintais. Não pode uma administração como 
a do Distrito Federal resistir ao conluio dos interesses eleitora
listas, das máquinas eleitorais, montadas à custa dos cofres 
públicos, e, ainda por cima, enfrentar os seus deveres na manu
tenção, na criação e no desenvolvimento de serviços públicos 
essenciais. 

Não quero recorrer a comparações que, ainda que fossem 
gratas a um orador, nunca seriam gratas ao coração de um 
homem público consciente das suas responsabilidades. Mas, na 
Capital do Brasil, onde não há escolas para as crianças em idade 
escolar; na Capital do Brasil, onde os Prefeitos nomeados fazem 
da Prefeitura uma sucursal do empreguismo nacional; na Capital 
do Brasil, onde o Senado usurpa as funções da Câmara local, 
onde o Poder local é negado, onde o direito de autodeterminação 
é recusado, onde tudo afinal - porque daí emana todo o resto 
- é negado ao povo que é, sem dúvida, a súmula e a síntese do 
que há de melhor e mais esclarecido no povo brasileiro; nesta 
Capital, cuja população tem mais de 50% de seus membros 
vindos de outros Estados e que, portanto, é o espelho e a alma da 
nação, o Senado da República colabora agora na obra de desa
gregação do seu erário, na obra de diluição da sua receita, 
impedindo que esta Cidade floresça e prospere - porque ne
nhuma administração pode sobreviver quando paga o que paga 
de indenizações judiciárias a Prefeitura do Distrito Federal. Esta 
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é como um sócio de indústria - a indústria dos mandados de 
segurança - posto no coração da administração da cidade, 
impedindo o seu funcionamento harmonioso e perfeito. 

Contra a emenda do Senado, pela manutenção do disposi
tivo tal qual a Câmara o votou, é que aqui me pronuncio, 
trazendo à Casa o testemunho da população carioca e fazendo, 
em seu nome, um apelo para que os representantes dos outros 
Estados hoje restituam ao orçamento da Prefeitura a sua integri
dade, a sua validez, a sua autenticidade, para amanhã dar-nos o 
direito de autodeterminação, se querem, realmente, que o Presi
dente da República governe de modo equânime todo o País e não 
seja apenas o superprefeito do Distrito Federal. A nomeação do 
Prefeito, como o controle da Prefeitura pelo Senado Federal são 
instrumentos de poder político, contra os quais temos lutado, 
pelos quais renunciamos ao mandato e contra os quais aqui vimos 
cumprir o nosso, fazendo este apelo à Câmara. (Muito bem; 
muito bem. Palmas.) 
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2. Sessão de 23 de maio de 1955 

Discussão do Projeto 4.601-A/54, que diSpõe so
bre a Reforma Eleitoral. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, venho falar sobre o pro
jeto de reforma da Lei Eleitoral em termos políticos. Venho falar 
como político, orgulhoso de sua atividade política. Não pretendo 
encobrir essa convicção, de natureza eminentemente política, 
com argumentos e, ainda menos, com pretensos argumentos de 
ordem jurídica. 

É, portanto, o problema político que fundamentalmente me 
interessa, na questão da reforma da Lei Eleitoral. 

Para começar, trago ao meu discurso a contribuição pre
ciosa do Presidente do Partido Social Democrático, o Almirante 
Emâni do Amaral Peixoto, que, no dia 18 de novembro do ano 
passado, em entrevista à Folha da Manhã, de São Paulo, decla
rava: 

"Disse o ilustre Sr. Ernâni do Amaral Peixoto considerar 
necessária uma reforma completa da Lei Eleitoral. Pondera, 
entretanto, que para o pleito de 1955 não haverá tempo 
para essa reforma e quando muito poderia e deveria ser 
votada - diz ele - uma lei de emergência determinando 
que o eleitor somente poderia votar na seção em que ele 
estivesse inscrito, com o que já se evitariam muitas fraudes. 
No próximo governo, então, caberia uma reforma completa 
e nova qualificação eleitoral. Mostrou-se favorável ao voto 
partidário por oferecer maiores facilidades para a eleição. 
Mostrou-se, igualmente, favorável à proposta da criação dos 
distritos eleitorais, entendendo-se como medida capaz de 
acabar com o poder do dinheiro nas despesas com os pleitos. 
Concluindo, disse ser presidencialista, não acreditando que 
o País possa ser governado pelo parlamentarismo." 
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Assim, Sr. Presidente, em síntese, o Presidente nacional do 
PSD, a 18 de novembro de 54, comprometia, através da Folha da 
Manhã, perante a Nação, a sua opinião em dois sentidos: pri
meiro, a necessidade de uma reforma eleitoral completa; se
gundo, a conveniência de se votar uma lei de emergência. 

Por último - e este dado é importante - frisava ele: "No 
próximo Governo, então, caberia uma reforma completa". 

Esse dado, eminentemente político, completa com o terceiro 
parágrafo da carta do ilustre candidato do Partido Social Demo
crático, chamado ortodoxo, à Presidência da República, o Sr. 
Juscelino Kubitschek de Oliveira. Em carta ao Presidente do seu 
Partido, publicada no Correio da Manhã, de 11 de fevereiro, 
declara o Sr. Kubitschek, no terceiro parágrafo: 

"Pretendo, se eleito Presidente da República, propor ao 
Congresso uma reforma da Constituição ( ... ) e estabelecer 
uma reforma da Lei Eleitoral, tendo como finalidade o 
aperfeiçoamento do atual sistema, de modo a abolir a 
violência trazida no predomínio do dinheiro nas eleições." 

Temos, então, em complemento ao que ficou exposto, atra-
vés da opinião do Presidente do Partido Social Democrático, que 
o seu candidato à Presidência da República considera: primeiro, 
que existe violência nas eleições, trazida pelo predomínio do 
dinheiro; segundo, que o meio de evitar, de encerrar esse período 
de violência pelo predomínio do dinheiro nas eleições é elegê-lo, 
primeiro, Presidente da República, a fim de que, depois de 
eleito, ele proceda à reforma necessária para esse objetivo. 

Assim, temos que o candidato do PSD à Presidência da 
República considera necessária a sua eleição com a lei que, 
segundo ele próprio admite, permite e propicia a intervenção ou, 
conforme suas palavras, "a violência, através do predomínio do 
dinheiro nas eleições", para, depois de eleito por tal processo, 
promover uma reforma, de maneira que ninguém mais de futuro 
se eleja no Brasil pela mesma "violência através do predomínio 
do dinheiro nas eleições" ... 

Mendes de Sousa - Permite V. Ex:'- um aparte? 

Carlos Lacerda - Pois não. 

Mendes de Sousa - Queria perguntar ao ilustre colega se 
V. Ex:'- considera apenas a corrupção como um dos vícios da Lei 
Eleitoral. 
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Carlos Lacerda - Não. 

Mendes de Sousa - Então, V. Ex~ não tem razão ao dizer 
que o Sr. Juscelino Kubitschek promove ou promete uma reforma 
eleitoral com esse objetivo, porque, de acordo com o que V. Ex~ 
acaba de ler, quando S. Ex~ se mostra favorável a que se processe 
a reforma eleitoral, não diz que é apenas para combater a 
corrupção. 

Alberto Torres 

Carlos Lacerda 

Permite V. Ex~ um aparte? 

Pois não. 

Alberto Torres Evidentemente, o Sr. Juscelino Kubits-
chek deveria promover à Nação, na qualidade de candidato à 
Presidência da República, uma reforma eleitoral, mas antes do 
pleito de 3 de outubro, a que ele concorrerá. 

Ulisses Guimarães - Permite V. Ex~ um aparte? 

Carlos Lacerda - Um momento, para que possa responder 
ao aparte do nobre deputado; depois, com muita honra, rece
berei o aparte de V. Ex~. 

Sr. Presidente, eu me permito reler um trecho da carta do 
candidato do Partido Social Democrático ao Presidente Nacional 
desse Partido: "Pretendo, se eleito Presidente da República, 
propor ao Congresso uma reforma ( ... ) e estabelecer uma re
forma da Lei Eleitoral". 

Aqui está a resposta de seu candidato ao eminente eleitor: 
" ... tendo como finalidade" - é ele, não eu, quem diz -, "tendo 
como finalidade o aperfeiçoamento do atual sistema, de modo a 
abolir a violência trazida pelo predomínio do dinheiro nas elei
ções". 

Assim, Sr. Presidente, temos que o candidato do PSD consi
dera que existem atualmente violências nas eleições provocadas 
pelo predomínio do dinheiro; que ele vai se eleger nesta base e 
que, depois de eleito, acabará com isto. 

Alberto Torres - V. Ex~ permite um aparte? 

Carlos. Lacerda - V. Ex~ me perdoará; primeiro, devo 
conceder o aparte do nobre Deputado Ulisses Guimarães; depois, 
terei o máximo prazer em ouvi-lo. 
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Ulisses Guimarães - Desejo dizer a V. Ex~ que as declara
ções formuladas pelo Presidente do PSD e as do candidato do 
PSD à Presidência da República foram ratificadas, foram endos
sadas pela Justiça Eleitoral do país, pelo Presidente do Superior 
Tribunal Eleitoral que, quando mandou a esta Casa a reforma 
eleitoral que consta do Projeto n? 94, disse o seguinte: "Se 
fôssemos fazer uma reforma de fond en comble, uma reforma 
ambiciosa, nenhuma modificação se poderia fazer. Algumas 
medidas deveriam ser propostas, entre elas aquela que vincula, 
que amarra o eleitor às respectivas secções eleitorais, às células 
eleitorais, aos partidos, porque as demais reformas deveriam ser 
feitas posteriormente". Veja V. Ex:', portanto, que, no episódio, 
não ficam somente as personalidades do meu partido, lembradas 
por V. Ex:'. 

Carlos Lacerda - Mas eu sei que não ficam. V. Ex~, muito 
inteligente e mais experiente do que eu, há de compreender que 
também não sou tão inexperiente quanto V. Ex~ julga. Sr. 
Deputado, estou trazendo opiniões que são apenas repetições 
daquilo que dizemos todos os dias e o povo sabe. A gravidade de 
tudo isso está no seguinte. 

Transmito a opinião de um candidato que afirma: :_ as 
eleições são roubadas, mas quero eleger-me com elas. Depois, 
reformarei a lei eleitoral. - Estou trazendo ponto de vista do 
Presidente do seu Partido, que declara: não se deve modificar 
muito as eleições para o momento, pois não há tempo de 
modificá-las bem. Devem-se fazer pequenas alterações. É o que 
vem explicar a conduta de V. Ex:' e de seus eminentes compa
nheiros de partido na Comissão Mista, inutilizando a base da 
reforma eleitoral proposta pela Justiça respectiva: a cédula única. 

Ulisses Guimarães - E que nada resolverá. 

Carlos Lacerda - V. Ex~s não querem a reforma possível e 
necessária. V. Ex~s desejam a reforma possível, mas não tão 
necessária quanto aquela pela qual nos batemos. 

Ulisses Guimarães - Terei oportunidade, como V. Ex~, de 
ocupar a tribuna para explicar a posição em que nos colocamos, 
quando, adotando quase a totalidade da reforma proposta pela 
Justiça Eleitoral, não nos fixamos na cédula eleitoral, visto como 
entendemos que propiciava novas fraudes e nos levará a esse 
paradoxo: eleição sem eleitores e democracia sem povo. Coloca-
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mo-nos nessa pos1çao, eminente Deputado, porque não podería
mos acreditar que a cédula oficial fosse, por si só, evitar todas as 
fraudes e moralizar as eleições no País. Explicarei depois detalha
damente da tribuna as razões que nos levaram a essa atitude. 

Carlos Lacerda - Agradeço a promessa de V. Ex~ e aguar
do com ansiedade o seu depoimento. 

Tem o aparte o nobre Deputado Ernâni Sátiro. 

Ernâni Sátiro - Queria dizer simplesmente que o nobre 
Deputado Ulisses Guimarães não tem razão quando afirma que 
rejeitou a cédula oficial por se tratar de uma lei de emergência 
que cogita apenas de algumas medidas; justamente uma das 
medidas de emergência sugeridas pela Justiça Eleitoral e pelo 
Poder Executivo é a cédula oficial. 

Ulisses Guz'marães - Concordo com V. Ex~. Rejeitamos a 
cédula oficial pelo mérito e não pela preliminar, pois em qual
quer oportunidade a sua adoção desservirá o sistema eleitoral do 
País. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, para melhor sublinhar a 
importância da questão da cédula, do modo de votar, nesta 
reforma eu me permitiria dizer que a Câmara, sem dúvida, não 
esquecerá as declarações do eminente Presidente do Superior 
Tribunal Eleitoral, que encaminhou ao Governo e, portanto, a 
esta Câmara o seu projeto de reforma eleitoral, segundo o qual 
nesta questão da cédula oficial está o cerne do problema da 
moralização das eleições. E creio não avançar demais, se, embora 
sujeita ainda a uma ratificação, transmitir à Câmara a infor
mação de que o Ministro Edgard Costa se demitirá da presi
dência do Superior Tribunal Eleitoral, se esta Câmara cometer o 
farisaísmo de reformar a Lei Eleitoral, sem na realidade reformar 
coisa alguma, tratando de pormenores, cuidando de detalhes, 
mas burlando e evitando, esquivando-se e elidindo o principal, 
isto é, o modo pelo qual se vai votar. Com muita honra recebo o 
aparte de V. Ex~. 

Vieira de Melo - Vou retroagir um pouco na marcha do 
discurso de V. Ex~ para voltar à leitura que fez das declarações 
do Presidente do meu Partido e do nosso candidato à Presidência 
da República. V. Ex~, como jornalista e como orador, é um 
homem prático em torturar as palavras e os argumentos, mas não 
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será com essa habilidade, que nós reconhecemos em V. Ex~, que 
conseguirá dar sentido diferente ao das palavras pronunciadas 
por aqueles dois eminentes homens públicos. 

Car1os Lacerda Então, V. Ex~, a exegese. 

Viez'ra de Melo Quando o Sr. Juscelino Kubitschek de 
Oliveira ou o Sr. Amaral Peixoto se referem às fraudes verifi
cadas em eleições não querem dar a esse fato episódico a genera
lidade que V. Ex~ deseja atribuir-lhe porque, do contrário, 
estariam, inclusive, negando a própria legitimidade desta Casa. 
Os casos de fraude, de corrupção, de violência ocorrem, e, mes
mo esporadicamente, devem ser combatidos e eliminados. Mas 
não se infira daí que se pretenda até negar a legitimidade dos 
mandatos daqueles que Eoram eleitos, inclusive do de V. Ex~, 
pela razão de que todas essas eleições foram burladas, foram 
eivadas dessa prática viciosa. Não, Sr. Deputado Carlos Lacerda. 

Car1os Lacerda - V. Ex~ está negando o que não afirmei: 
eis aí um processo tortuoso. 

Vieira de Melo - V. Ex~ disse que nosso candidato pre
tendia eleger-se com eleições roubadas, para só depois corrigir o 
sistema eleitoral. Não. Aquilo que o futuro Presidente da Repú
blica deseja, o candidato também deseja e está pronto a cola
borar com as forças que o apóiam nesta Casa, no sentido de 
escoimar a Lei Eleitoral dos vícios e defeitos que ela contém, 
nunca se aproveitando de uma lei defeituosa como V. Ex~ e todos 
nós reconhecemos que ela é, mas não defeituosa a ponto de 
tomar ilegítimos os mandatos que exercemos em conseqüência do 
pleito de 3 de outubro passado. (Palmas.) 

Carlos Lacerda - V. Ex~ faz jus às palmas que acaba de 
ganhar ... 

Vieira de Melo - Simplesmente bondade dos colegas. 

Carlos Lacerda - ... e, se eu estivesse no plenário, acom
panharia os que o aplaudem porque V. Ex~ acaba de assumir, 
em nome do seu candidato, o compromisso de trazer o voto 
daqueles que, com o seu candidato, desejarem uma reforma ver
dadeira da Lei Eleitoral. 

Vieira de Melo - Perfeitamente. 
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Carlos Lacerda - E outro não é o meu intuito senão 
provocar de V. Ex~ esse pronunciamento. Felicito-me, portanto, 
em obter de V. Ex~ esclarecimento que considero indispensável e 
oportuno. V.' Ex~ considera que para essa reforma da Lei 
Eleitoral é preciso falar claramente perante a Nação. Vamos ver 
até que ponto a declaração de V. Ex~ coincidirá com a votação 
dos seus liderados neste plenário. 

Vieira de Melo - Se V. Ex~ se considera dono da verdade 
e verdadeiras sejam somente as proposições que submete à consi
deração da Câmara ... 

Carlos Lacerda Não. 

Vieira de Melo ... então V. Ex~ não vai se surpreender 
com o voto do meu Partido. Devo, porém, dizer que estudaremos 
honestamente o caso. Não desejamos eleições ilegítimas e rouba
das, para utilizarmos a expressão de V. Ex~. 

Carlos Lacerda - E dos dicionários. 

Vieira de Melo - Nosso desejo é o de eleições limpas, 
porque temos certeza do resultado delas. 

Carlos Lacerda - Pediria a V. Ex~ não aproveitasse a 
honra que me dá com o seu aparte, para fazer propaganda de 
seu candidato. 

Vieira de Melo Ainda não o fiz. 

Carlos Lacerda Estou aqui procurando demonstrar - e 
o farei - que o fato capital, como disse, o ceme da reforma 
eleitoral está no modo de votar. O resto é detalhe, é pormenor. E 
é o modo atual de votar que, verifico, os representantes do 
Partido liderado por V. Ex~ na Comissão mista querem manter. 
Isto vem ao encontro daquela exegese com que V. Ex~ nos 
brindou, acerca das declarações cabalísticas do candidato que 
reconhece haver fraude nas eleições, mas pretende eleger-se com 
esse processo assim parcialmente fraudado para lhe fazer a 
vontade, com o compromisso de, depois de eleito por esse regime, 
melhorá-lo, de maneira que ninguém possa repetir a dose. 

João Machado - Permite V. Ex~ um aparte? 

Carlos Lacerda - Respondo ao nobre líder do PSD de 
sorte que pediria a V. Ex~ pacientar um pouco. 
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Sr. Presidente, quando se diz que existe violência através do 
predomínio do dinheiro nas eleições o que se pretende manifestar 
é que onde existe dinheiro investido nas eleições existe violência 
- já. assim analisaria essas declarações o próprio Conselheiro 
Acácio ... 

É mister, portanto, haja eleições, interesse nas eleições e 
dinheiro empenhado nas eleições para que se verifique essa 
violência. Então começamos uma primeira aproximação do con
ceito em que o candidato do PSD tem a reforma eleitoral. 

Qual é uma das fases mais dispendiosas da eleição: a de 
impressão de cédulas? Ainda não. 

Alberto Torres - A da distribuição. 

Carlos Lacerda - A fase da impressão de cédulas é, sem 
dúvida, dispendiosa, também, mas não a mais cara, a mais 
custosa. A mais dispendiosa e a mais difícil é a da distribuição 
das cédulas por toda a área eleitoral. Em São Paulo, candidatos 
houve que, dispondo de aviões particulares, puderam distribuir 
suas cédulas em todo o território paulista, o que não teria 
acontecido, por exemplo, com o eminente Deputado Ulisses Gui
marães, como não terá acontecido ao não menos eminente 
Deputado Queirós Filho, ou ao ilustre Deputado Yukishigue 
Tamura, para citar apenas alguns colegas presentes. A diferença 
entre quem tem ou não o poder do dinheiro nas mãos para 
assegurar-se um aparelho distribuidor de cédulas em toda uma 
área eleitoral assume tais proporções que não apenas no interior 
remoto isso se dá, mas por igual aqui no Distrito Federal. Casos 
excepcionais tem havido, como o do orador que ora ocupa a 
tribuna, nas últimas eleições, em que o caráter plebiscitário, 
assumido pelo pleito, de tal modo apaixonou e dividiu a opinião 
pública que centenas de veículos voluntariamente garantiram 
essa distribuição, com a qual obteve a votação com que o honrou 
o povo desta cidade. 

Por outro lado, pergunto a quaisquer candidatos, vitoriosos 
ou vencidos, que de esforços lhes custou a distribuição das 
cédulas em todas as seções. Não me refiro apenas à fraude no 
sentido de violência ou da coação sobre o eleitor, refiro-me 
àquelas fraudes mais banais, mais corriqueiras, mais encontra
diças em todos esses pleitos - as cédulas que desaparecem dos 
guichês eleitorais, chamados, por eufemismo, cabinas indevassá
veis; as cédulas que recebem cola em cima dos papeluchos; as 
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cédulas que passam para os bolsos dos cabos eleitorais, na hora 
em que vão votar. 

Nada mais precário, nada mais fictício do que esse dispo
sitivo de lei que declara que, dentro das cabinas, estarão cédulas 
de todos os candidatos, necessariamente. Não há espaço para 
essas cédulas nas cabinas. 

Depois, para não demorar nesse ponto, que é do conheci
mento de cada um dos Srs. Deputados, temos ainda o problema 
da apuração. Apuram-se votos no Brasil por processo rotineiro e 
obsoleto. Tal processo, além de rotineiro e obsoleto, é também 
propiciador da fraude na apuração. Estivesse aqui presente o 
Sr. Frota Aguiar, poderia depor nesse sentido, sobre as fraudes 
extraordinárias ocorridas na penúltima eleição nesta cidade, pelo 
simples truque da leitura errada no momento da apuração. 

Dentro do mesmo Partido, uns candidatos atiram-se contra 
os outros, porque a Lei Eleitoral vigente destrói os Partidos por 
dentro, criando, não a competição dos programas e das idéias 
entre os candidatos, mas a competição mais sórdida dos can
didatos entre si, dentro da mesma legenda entredestruindo-se, 
entredevorando-se e desmoralizando seus Partidos e a própria 
instituição das eleições. E se queremos democracia, é presti
giando os Partidos que a teremos, e não despregando-os e desmo
ralizando-os perante o povo. 

Rui Santos - Em Salvador, na apuração, verificou-se fato 
original: certo escrutinador, que selecionava as chapas de apura
ção para Deputado, de vez em quando passava para o que 
separava as chapas de Vereador uma cédula de Vereador, dizen
do que, por engano, tinha ido para lá. Soube-se depois que esse 
apurador tinha um seu cunhado candidato a Vereador. O que 
ele fazia a cada momento era passar para o outro lado cédulas do 
seu cunhado. 

Ulisses Guimarães - Eminente Deputado Carlos Lacerda, 
a adoção da cédula oficial, além de proporcionar novas fórmulas 
de fraude, determinará grande vantagem para aqueles que dis
põem de recursos financeiros. Direi a V. Ex~ por quê. Evidente
mente, os candidatos estarão desobrigados da despesa da con
fecção da cédula de votação, mas precisarão, por meio da 
imprensa, do rádio, da televisão, de volantes, mandar cobrir todo 
o Estado, enviar a todo o seu eleitorado pelo menos uma imitação 
da cédula, dizendo mais ou menos o seguinte: "Se quiser votar 
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em Fulano, sua legenda é tal, assinale à esquerda (ou à direita)". 
Em segundo lugar, há grandes possibilidades de fraude admi
tidas por essa reforma, quando se entrega todo esse material de 
votação, pelo menos três dias antes, nas mãos dos presidentes de 
mesas, que poderão entregá-lo aos cabos eleitorais, os quais, por 
sua vez, ficam habilitados a viciar as cédulas e, até, na fase da 
apuração, quando todo esse material estiver esparramado sobre 
as mesas, será suscetível de ser assinado por fiscais ou pessoas 
interessadas. 

Ernâni Sátiro - V. Ex:' vem insistindo nessa declaração de 
que as cédulas oficiais poderão ser fraudadas. Nada mais ine
xato, porque elas serão distribuídas no momento, serão entregues 
ao eleitorado no ato de votar e os Partidos estarão todos lá para 
fiscalizar, inclusive para rubricar as cédulas. O argumento de 
S. Ex:' não tem o menor fundamento, porque nenhum Partido é 
tão inepto que deixe de mandar fiscais para as mesas eleitorais, a 
fim de ver se as cédulas entregues são ou não as oficiais, 
confeccionadas pela imprensa oficial e devidamente rubricadas, 
no momento. 

Carlos Lacerda - Pelo avulso que nos foi entregue, vejo 
que outra não é, senão a minha, a opinião do ilustre Senador do 
PTB, voto vencido na Comissão, Sr. Lúcio Bittencourt. Idêntica 
é a opinião de meu bravo companheiro de bancada, o nobre 
Deputado pela Paraíba, Sr. Ernâni Sátiro. Não difere ainda a 
opinião do eminente representante do Ceará, pelo Partido Social 
Progressista, Sr. Deputado Colombo de Sousa. De sorte que, até 
este momento, em que o Líder da Maioria, isto é, o Líder do 
PSD nesta Casa, formulou a sua solene declaração, a convicção 
geral era, e com fundamento, a de que o único Partido com 
representação nesta Câmara que se opunha à reforma eleitoral, 
nos termos propostos pelo Superior Tribunal Eleitoral, era o 
PSD. Agora, já sabemos que o PSD está estudando a questão e, 
portanto, ainda não a considera encerrada, nos termos em que a 
deixou, por maioria de um voto, a sua própria representação na 
Comissão Mista. 

Assim, há esperança de uma revisão da decisão. 

Vieira de Melo - Não vou voltar a este problema de inter
pretação da posição do meu Partido, porque ela já está perfeita-
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mente definida através dos representantes que tem naquele ór
gão. 

Carlos Lacerda - Então, volta atrás. 

Vieira de Melo - Quero referir-me, nobre Deputado Car
los Lacerda, ao problema de que V. Ex?- está tratando neste 
momento, que é o da distribuição de cédulas. É possível que nós 
- V. Ex?-, candidato no Distrito Federal, e eu, candidato na 
Bahia - sintamos diferentemente o problema. 

Carlos Lacerda - Por quê?! Pode V. Ex?- dizer por que 
devamos senti-lo diferentemente? 

Vz"eira de Melo - Vou explicar. Para nós, da Bahia - e 
posso, neste momento, invocar inclusive o testemunho de repre
sentantes do Partido de V. Ex?- no meu Estado -, não constitui 
tortura ou problema sério a questão da distribuição de chapas. 
Há, nobre Deputado Carlos Lacerda, dois problemas dramáticos 
para os candidatos, no meu Estado: um é o transporte de 
eleitores e o outro é a alimentação desse eleitorado, no dia das 
eleições. Aí, sim, é que padecemos, é que sofremos para poder 
proporcionar esses meios, sem os quais o eleitor não vai votar no 
interior do nosso Estado. 

Carlos Lacerda - O problema das comidas parece que é o 
mais importante para o eleitorado de V. Ex?-. (Riso.) 

Adauto Cardoso - Na realidade, Sr. Deputado, o proble
ma culminante das eleições no interior, como vimos nos pareceres 
que instruem o Projeto, é o do curral para os eleitores. É preciso 
que nos habituemos a falar, aqui, em linguagem de extrema 
lealdade e franqueza. E é no sentido dessa franqueza, cumprindo 
o dever de falar a verdade claramente, que entendo deveríamos 
acentuar a existência de dois golpismos: o golpismo daqueles que· 
pretendem subverter as instituições, a fim de legitimá-las, e o 
golpismo daqueles que pretendem sejam elas cada. vez mais 
espúrias e mais ilegítimas. 

Carlos Lacerda - Muito obrigado a V. Ex?-. 

Rui Santos - Permita-me aparte rápido para reforçar a 
argumentação de V. Ex?-. Trata -se de depoimento recente do 
pleito de ontem. Um companheiro nosso, chegado de São Paulo, 
declara que os adversários do Sr. Lino de Matos distribuíram 
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profusamente, naquela cidade, chapas com os dizeres: "Para 
Senador Lino de Matos". O eleitor, não bem avisado, servia-se 
das cédulas apenas porque traziam o nome "Lino de Matos"; 
certamente, as mesmas serão anuladas na apuração. 

Carlos Lacerda 
Machado. 

Ouço, agora, o aparte do Deputado João 

João Machado - Já vai um pouco longe o momento em 
que eu pretendia oferecer meu aparte ao discurso de V. Ex~, 
exatamente no sentido de definir, ainda uma vez, não só minha 
posição, como a de numerosos componentes do Partido Traba
lhista Brasileiro, dentre os quais V. Ex~ citou o ilustre Senador 
Lúcio Bittencourt. Comungo da mesma opinião do Senador Lú
cio Bittencourt, quando defende o projeto inicial, que esta
belece a cédula oficial. Não posso compreender a objeção, a 
oposição que se faz a esse sistema, porquanto considero que ele 
virá realmente proporcionar numerosos benefícios no sentido de 
se evitar a fraude e resguardar o sigilo do voto. Quero aproveitar 
a oportunidade para, ainda uma vez, esclarecer meu ponto de 
vista a respeito deste problema, que é o ponto de vista de muitos 
componentes da bancada do Partido Trabalhista, e adiantar que 
neste sentido estou elaborando emenda para manter o projeto 
inicial, ou seja, para restabelecer a cédula oficial, retirada do 
substitutivo em discussão. 

Carlos Lacerda - Muito obrigado a V. Ex~. b 

Sr. Presidente, o tempo urge e tenho de entrar noutros 
aspectos da questão. Um deles, e para mim fundamental, é 
aquele abordado pelo nobre Deputado Ulisses Guimarães, quan
do se refere a uma eleição sem povo, a uma eleição sem eleitores. 
S. Ex~ - e sua opinião se funda nos seus próprios argumentos, é 
natural -, S. Ex~ manifesta-se receoso de que o eleitor, tendo de 
escolher numa lista de nomes para acrescer a tinta um sinal, num 
quadro determinado, adiante de um desses nomes, não seja capaz 
de fazê-lo com discernimento. Então, de duas uma, se interpreto 
bem o pensamento de S. Ex~: ou haverá uma eleição maluca, 
uma eleição cujo resultado não corresponda ao desejo de grande 
parte do eleitorado, que marcará a esmo seus sinais na cédula 
única; ou haverá uma eleição à qual não terão acesso numerosos 
eleitores, por incapazes de reconhecer ou de identificar na lista 
de nomes o nome de seu candidato. Ora, Sr. Presidente, desde 
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logo esse argumento destrói-se a si mesmo, porque é claro que 
interessa à democracia ter eleitores, mas eleitores conscientes, 
eleitores capazes e não eleitores cuja opinião, incapacitada e 
desinformada, vá destruir o acervo daquele eleitorado já cons
ciente, já politizado, já capaz de assumir a responsabilidade de 
escolha dos governantes. 

to. 

Yukishigue Tamura - V. Ex~ me permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Um momento; apenas termine este pon-

Mas é ainda mais importante, a meu ver, considerar o 
segundo aspecto da questão: é que precisamente o eleitm menos 
informado, o eleitor menos preparado para a escolha através das 
cédulas do processo atual, isto é, o eleitor que cai nas mãos do 
cabo eleitoral, o eleitor que se inscreve entre as réguas do 'curral', 
o eleitor submetido a toda sorte de coações e de seduções, 
precisamente esse eleitor encontra na cédula oficial, a sua liber
tação, porque nada mais se lhe pede do que aprender um 
número, o número de seu candidato, e marcar um 'x' adiante 
desse número. Nada mais se deseja, nada mais se exige do eleitor 
senão que ele seja capaz de identificar o número de seu candidato 
e acrescer a esse número o seu sinal a tinta. Não pode, portanto, 
haver processo mais simples, mais acessível do que esse. 

Ulzsses Guimarães - O eleitor, no regime da cédula oficial, 
pode saber em quem votar, mas não sabe como votar, tais as 
dificuldades que o sistema traz. V. Ex!'- argumentou, com habi
lidade, com inteligência, até com talento ... 

Carlos Lacerda - V. Ex~ não me atribua habilidade e 
inteligência para me destruir e, sim, para me dar razão. 

Ulisses Guz"marães - V. Ex~, dizia, argumentou com um 
candidato. Mas veja V. Ex~ o que ocorre numa coincidência de 
eleições. Podem ser realizadas três eleições: para Presidente, para 
Deputado federal e para Deputado estadual, com dois. Partidos 
diferentes, dois números diferentes, dispondo o eleitor de um 
minuto só para votar em sistemas diferentes - majoritário e 
proporcional - , votando nominalmente nos casos de Presidente 
da República, Prefeito, etc., votando na legenda quando se 
tratar de Deputado federal e Deputado estadual. Vê V. Ex~ a 
complicação que o sistema traz, ensejando o aparecimento ne-
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fasto do cabo eleitoral agora sob outra forma. Ter-se-á de pagar 
o cabo eleitoral para andar de casa em casa, explicando ao 
eleitorado a fim de que possa realmente votar bem no dia da 
eleição. É o que os americanos chamam de bossing, em que o 
eleitor, devido à complicação, em certos casos, do sistema eleito
ral, descansa inteiramente na habilidade do cabo eleitoral. 

Carlos Lacerda - Já que V. Ex!'- invocou o exemplo ameri
cano, pergunto se conhece, nos Estados Unidos, processo de votar 
semelhante ao nosso. 

Ulisses Guimarães - Direi a V. Ex!'- que, na América do 
Norte, realmente se adota a cédula. Mas o voto lá é distrital. 
Vota-se em dois ou três candidatos, somente, num Distrito. O 
candidato, pela circunstância de ser distrital, é muito conhecido. 
E o voto é regido pelo sistema majoritário. Põe-se o nome do can
didato à Presidência da República, como se põe o nome do 
candidato a Deputado federal. Basta assinalar, simplesmente. 
Não é o que sucede, positivamente, no Brasil, regido, como já 
disse, pelo sistema proporcionalista, no caso de eleição para a 
Câmara dos Deputados, às Assembléias Legislativas e assim por 
diante. 

CarJos Lacerda - Agradeço a V. Ex!'- e concedo agora o 
aparte ao Deputado Yukishigue Tamura. 

Yukishigue Tamura - Para grandes males, nobre Depu
tado, grandes remédios. Não vejo, nesta contingência do regime 
democrático brasileiro, outro caminho que não este apontado 
pelo eminente Presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Doutor 
Edgard Costa. Disse S. Ex!'- que, se o Congresso não aprovar a 
cédula oficial, ele se demitirá do elevado cargo que ocupa. Quero 
aqui afirmar que, com o meu voto, S. Ex!'- permanecerá naquela 
alta função. Permita ainda esclarecer que na pequena cidade de 
lbiúna, São Paulo, onde eu esperava, nas eleições de 1950, cerca 
de 112 votos, de eleitores fiéis, que comungavam com os meus 
ideais e estavam certos de poder sufragar meu nome, esses 
eleitores sofreram o grande dissabor de se verem abordados em 
meio do caminho, sendo-lhes tiradas as cédulas. E nem mesmo 
puderam encontrar cédulas minhas dentro da cabine. Estou aqui 
testemunhando apenas aquilo que V. Ex!'- aponta à Casa e à 
Nação. Votarei pela cédula oficial. 
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Carlos Lacerda - Muito obrigado a V. Ex~. 
Sr. Presidente, no aparte do Deputado Tamura, há sugestão 

de um argumento novo, que é este: como poderá o eleitor ver 
respeitada e até simplesmente manifestada a sua vontade, quan
do ele deixa de votar no candidato da sua escolha por falta de 
cédula? Que diz a isto o Partido Social Democrático? Que diz a 
isto o nobre Deputado Ulisses Guimarães? Que tem a dizer sobre 
isto o antigo e eminente li der do PSD, recentemente em férias, o 
nobre Deputado Gustavo Capanema, que, em conversa para não 
ser publicada, teve a franqueza e a lealdade de extemar inteira
mente a sua opinião, chegando mesmo a declarar, segundo 
divulgação nas folhas de São Paulo e em jomais do Rio, que, 
pelo processo da cédula única, não teria ele sido reeleito, o que 
constituiria para nós um pesar imenso, mas, sem dúvida, para o 
processo eleitoral brasileiro, um progresso? 

Gustavo Capanema - De fato, nobre colega, V. Ex!i está 
fazendo uma revelação que, de modo geral, é verdadeira. 

Carlos Lacerda - Agradeço a confirmação de V. Ex!l. 

Gustavo Capanema - Eu não disse exatamente o que as 
folhas de São Paulo propalaram, mas tenho feito empenho em 
demonstrar a quantos comigo conversam sobre a matéria, ulti
mamente, sobretudo a jornalistas, que a folha oficial, longe de 
moralizar, vem desmoralizar o processo eleitoral. Só posso consi
derar como moralizador, num país que proclama o princípio do 

·sufrágio universal na sua Constituição, o sistema que garanta ao 
maior número de brasileiros o direito do voto. 

Carlos Lacerda - Essa declaração fica muito bem a V. Ex!l, 
que nos privou de votar durante oito anos. 

Gustavo Capanema - Essa é outra questão ... 

Carlos Lacerda - Não: é a mesma! 

Gustavo Capanema - ... que poderia ser tema de discussão 
entre nós, neste momento. 

Carlos Lacerda - Sempre com o maior proveito para mim. 

Gustavo Capanema - Creio, entretanto, que V. Ex~ não 
quererá entrar nessa questão, porque está na tribuna para defen
der o princípio da cédula oficial. Julgo que não está em tela a 
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discussão de que a ditadura impediu o povo brasileiro de votar. 
Isto é uma cousa que a história registra e ninguém contesta. 

Carlos Lacerda - O que desejo acentuar a V. Ex~ é que a 
Lei Eleitoral em vigor é ainda fruto daquele período em que 
fomos privados de votar. 

Gustavo Capanema - Não. 

Carlos Lacerda - E ela foi de tal modo redigida, promul
gada e aplicada, que V. Ex~ não tem razão, quando alega que 
uma reforma como a que discutimos, proposta pela Justiça 
Eleitoral, viria a impedir grande número de brasileiros de votar. 

Gustavo Capanema - Permita, então, V. Ex~ que escla· 
reça meu pensamento. 

Carlos Lacerda - O que a lei atual exige, o que a lei atual 
autoriza, o que a lei atual permite, Sr. Deputado, é que um 
grande número de brasileiros não se possa eleger. 

Gustavo Capanema - V. Ex~ ouça então isto. 

Carlos Lacerda - Pois não. Sempre ouço V. Ex~ com o 
maior prazer, ainda que nem sempre possa concordar com 
V. Ex~. 

Gustavo Capanema - É o mesmo que acontece comigo, 
V. Ex~ sabe disso. Peço que V. Ex~ atente para o seguinte: O 
atual Código Eleitoral não procede do período ditatorial. Ele foi 
feito, do princípio ao fim, pelo Congresso, na legislatura passa
da. Teve o Projeto início no Senado, sofreu na Câmara dos 
Deputados uma elaboração longa e minudente - aceitei mesmo 
a honra de ser o relator da matéria na Comissão de Justiça - e ... 

Carlos Lacerda - Vê V. Ex~ que tinha certa razão quando 
aludi às raízes históricas de sua filosofia política. 

Gustavo Capanema - ... e voltou para o Senado, onde 
recebeu a demão final. Já V. Ex~, a esta altura, não está mais 
tratando da ditadura, mas da minha pessoa. 

Carlos Lacerda - Para mim, infelizmente, do ponto de 
vista político, são uma e a mesma coisa. 

Gustavo Capanema - V. Ex~ quer dizer que eu é que sou 
o responsável pela doutrina eleitoral, doutrina que trouxe para a 
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Câmara dos Deputados na legislatura passada. Mas, Sr. Depu
tado, não fui somente eu quem decidiu aqui a questão. Foi a 
maioria do plenário. E, naquela época, por iniciativa dos 
Deputados Raul Pila e Domingos Velasco, foi proposta a solução 
da cédula oficial. Diante dessa novidade trazida por dois eminen
tes colegas, colegas desse tomo moral e político, mesmo assim, 
não houve dúvida de que tal solução seria inteiramente contrá
ria à eficiência, à segurança das eleições, e a Casa recusou essas 
emendas quase por unanimidade. Consulte V. Ex:'- os Anais e 
verá. De modo que, quando agora se repete a proposta, nós, 
recusando-a, estamos, apenas, renovando doutrina já aqui vito
riosa, numa época em que não se punha em dúvida a limpeza das 
nossas intenções. Agora, para concluir, quero salientar a V. Ex:'
que, quando eu digo que o processo de cédula oficial vem reduzir 
o número de eleitores volantes, é porque estou persuadido, Sr. 
Deputado, de que a grande massa eleitoral do interior, que eu 
conheço, porque nasci entre ela, entre ela fui criado, essa grande 
massa eleitoral de homens e mulheres de todas as idades e 
condições não está apta a entrar em uma cabine eleitoral e votar 
com todas as complicações da cédula oficial. 

Carlos Lacerda - Essa massa, Sr. Deputado, segundo V. 
Ex:'-, está em condições apenas de receber os nomes dos candi
datos das preferências dos corrilhos políticos, num baralho de 
cédulas levadas no bolso. O seu único direito é despejá-las, esse 
baralho, nas urnas das secções eleitorais. 

Gustavo Capanema - Não! Essa é massa que, sendo do 
PSD, não aceitaria, em hipótese alguma, as insinuações, as cavi
lações, as tentações de outro partido. 

Adauto Cardoso - É golpe! V. Ex:'- é gol pista! 

Gustavo Capanema - ... que sendo a UDN, lá em Dores do 
Indaiá, em Abaeté, em Pitangui, por esse mundo afora, não 
aceitaria, também de modo algum, as insinuações, as tentações 
do PSD ou de outro partido. É a massa de um eleitorado 
honrado, honesto, fiel. 

Carlos Lacerda - Então não há necessidade de reforma ... 
V. Ex:'-, pelo que vejo, está satisfeito com o processo eleitoral 
vigente. 
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Adauto Cardoso - É o voto para analfabetos o que se 
reivindica aqui, hoje. É o novo. golpe. 

Gustavo Capanema - Trata-se de massa que tem o diplo· 
ma eleitoral porque o obteve de acordo com a lei, e que não 
pode, agora, tê-lo revogado por outra lei, que viria tomar 
improdutiva a ação do alistamento. Portanto, nobre colega, essa 
doutrina da cédula oficial deverá ser introduzida numa legislação 
de conjunto, em que se renove, também, o processo de alista· 
mento, mas, aí, para tomar vigorante no Brasil um sistema 
eleitoral que rasgue definitivamente o princípio do sufrágio uni· 
versal. (Palmas.) 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, veja com que ansiedade 
se batem palmas a essa afirmação do Sr. Deputado Gustavo 
Capanemal Com que medo os que aplaudem vêm a Câmara 
inclinar-se no sentido de garantir ao eleitor, não apenas o direito 
de pôr um papelucho nas umas, que é o que o Sr. Capanema 
está chamando de 'votar', mas o dever de 'votar bem', de 'votar 
sabendo o que se está fazendo', sabendo em quem se vota, e não 
apenas votar porque nos dão um papelucho que vale por um 
voto ... 

Gustavo Capanema - Perdoe-me, mas V. Ex:' não co· 
nhece, infelizmente, o eleitorado do interior do país. Se o conhe· 
cesse, não diria isso. 

Carlos Lacerda - V. Ex:' conhece melhor que eu o eleito· 
rado do interior, unicamente porque, infelizmente para V. Ex:' 
tem mais alguns· anos de vida do que eu. Se V. Ex:' nasceu na 
roça, também eu lá fui registrado; se V. Ex:' se criou na roça, eu 
também; se V. Ex:' fez eleições no interior, eu também, e numa 
condição muito mais difícil que a de V. Ex:', que não é a de 
candidato laureado, pelas palmas da capital, mas daquele que 
vai 'cavar' o voto debaixo do revólver do coronel do interior. Pois 
assim me iniciei na vida eleitoral de nosso país. V. Ex:' não abuse 
da sua experiência da vida contra a minha alegada inexperiên · 
cia das eleições. 

O que V. Ex:' apenas alegou, mas não provou, nem poderia 
provar- e digo que não poderia, embora reconheça os dotes de 
inteligência, de capacidade, de experiência de V. Ex:', e levo em 
conta tais dotes para demonstrar a inanidade dos seus argu· 
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mentos - , o que V. Ex~ não provou, nem provara e que o 
processo da lista única afasta o eleitor menos esclarecido. 

Não poderá prová-lo, porque é muito mais fácil reconhecer 
um número do que identificar um nome entre mil num papelu
cho, entre milhões de papeluchos com mil nomes diferentes! 
Todo aquele que é capaz de jogar no bicho é capaz de votar na 
lista única ... (Rúo.) 

Todo aquele que é capaz de distinguir entre o número 25 e o 
número I 7 pode votar na lista única! O que não pode votar na 
lista única; o que não pode votar na lista atual; o que não pode 
votar com a cédula, é aquele que não tem à sua disposição, no 
interior, nem mesmo a totalidade das cédulas com o nome da 
totalidade dos candidatos! 

Pergunto a V. Ex~, Sr. Deputado Gustavo Capanema, se, 
em Pitangui, seu núcleo eleitoral, se não me engano, estavam 
presentes na cabine indevassável - sei que V. Ex~ seria incapaz 
de esconder a verdade, por isso formulo diretamente a pergunta 
- pergunto se na cabine indevassável de seu reduto eleitoral, 
meu caro e eminente Deputado, no dia das eleições, estavam 
presentes cédulas de todos os candidatos do Estado de Minas 
Gerais? Responda, por favor. 

Gustavo Capanema - Presumo que não estavam, até por
que, na Capital da República, também não havia. 

Carlos Lacerda - Também não. 

Gustavo Capanema - E, para que isso se faça, é preciso 
que montemos a Justiça Eleitoral de novo. 

Carlos Lacerda - Não! Para isso é preciso que façamos a 
, cédula única, exatamente este é o ponto para que o eleitor tenha 

o direito de escolher, não apenas entre o Deputado Gustavo 
Capanema e seu rival no município, mas entre todos os candi
datos da lista inteira dos Partidos, que a submetem à escolha 
popular. 

Gustavo Capanema - Saiba V. Ex~ que somente ·na Capi
tal da República, em Belo Horizonte, em São Paulo se fazem 
eleições por este sistema. Somente nas grandes capitais! 

Carlos Lacerda - Como é o sistema em sua terra? 

Gustavo Capanema - Espere um momento! Somente n<is 
grandes capitais cada cidadão é um partido. Em Belo Horizonte, 
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na Rua Bahia, na Avenida Afonso Pena, na Rua Gonçalves Dias, 
estendem-se as casas, e em cada uma há um partido. Assim, não 
é possível se preveja que o eleitor se distribui numa grande capi
tal de acordo com determinada diretriz eleitoral. Ali e a própria 
mistura, e essa mistura há de se manifestar, realmente muito 
bem, buscando cada qual seu nome onde o posso encontrar. 
Muito bem. Mas no interior. .. 

Carlos Lacerda 
quero chegar. 

Saibamos como é no interior, porque lá 

Gustavo Capanema - Vou mostrar a V. Ex~. 

Carlos Lacerda - Desejo muito entender a sua teoria ... 

Gustavo Capanema - V. Ex~ poderia ser esclarecido a esse 
respeito pelos Srs. Deputados Gabriel Passos e Afonso Arinos. 

Carlos Lacerda - V. Ex~ é intérprete autorizado. 

Gustavo Capanema - Cada um de nós, Deputado por 
Minas Gerais - e o fato acontece em outros Estados -, não faz 
política no Estado todo. Restringimo-nos a 10, 20 ou 30 dos 500 
municípios mineiros. Assim, sabemos que no município tal o 
PSD, 90 ou 95 por cento, votará em a, b ou c. Sei, por exemplo, 
que nos municípios de Abaeté, Dores de Indaiá, Pitangui, Bom 
Despacho, etc ... 90 ou 95% do eleitorado do PSD votará em meu 
nome, mas não posso fazer campanha eleitoral no Triângulo 
Mineiro, no Sul de Minas, na Zona da Mata, onde tenho alguns 
amigos. 

Carlos Lacerda - Já entendi o argumento de V. Ex~. 
Estou edificado. Peço apenas que espere a resposta. 

Gustavo Capanema - Agora veja V. Ex~ como há de 
querer impedir que lá, em Abaeté, em Pitangui, em Dores de 
Indaiá, o eleitorado do PSD, na hora de votar no candidato a 
Deputado, procure o chefe do PSD da localidade para obter dele 
a chapa com que vai votar - porque ele é do PSD e não vai 
votar em candidato da UDN ou do PTB. Sendo do PSD, ele vai 
votar ... 

Carlos Lacerda - Permita uma interrupção, apenas para 
evitar confusão. V. Ex~ pretende que a cédula única estará nas 
mãos do chefe do PSD? 
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Gustavo Capanema - Não estará nas mãos do chefe, mas 
na mesa. Quero mostrar que esse processo, que V. Ex:' condena, 
é legítimo, porque o eleitor vai procurar o chefe político da 
localidade: o udenista procura o chefe da UDN; o petebista, o 
chefe do PTB ... 

Carlos Lacerda - Para saber o quê? 

Gustavo Capanema - ... para buscar o voto, porque ele, 
eleitor, ou é eleitor do PSD ou é eleitor da UDN ou é eleitor do 
PTB e: a ele não interessa que o Deputado do PSD, do PTB ou da 
UDN seja udenista A, petebista B ou pessedista C. Ele vota 
dentro do Partido, e tanto isso é legítimo que o nobre Deputado 
Raul Pila, cujos foros democráticos aqui sempre proclamamos ... 

Carlos Lacerda - V. Ex:' não precisa de muleta. A sua 
autoridade é suficiente. 

Gustavo Capanema - Estou citando o Deputado Raul Pila 
para mostrar que S. Ex:' já propôs várias vezes que não deixás
semos que o eleitor vote, mas que se apresentasse lista de Partidos 
para que o eleitor não tivesse opção. Portanto, se é legítimo que o 
eleitor não tenha opção, que o eleitor vote no partido, que mal 
há em que o eleitor pessedista, que não vai votar na UDN ou no 
PTB, procure o chefe do PSD local para dele obter cédula de 
Capanema ou de outro qualquer? 

É um processo democrático, no qual o eleitor manifesta a 
sua disciplina, a sua fidelidade e o seu patriotismo. Não é eleitor 
que se venda, não é eleitor que se perturbe. 

Presz"dente - Quero lembrar ao nobre orador que dispõe 
apenas de três minutos, a menos que, utilizando-se da prerro
gativa regimental, peça prorrogação do tempo. 

Alberto Torres - Requeiro a V. Ex:' a prorrogação regi
mental, por quinze minutos, para que continue na tribuna o 
Sr. Deputado Carlos Lacerda. 

Presidente - Deferido o requerimento. O orador dispõe de 
mais quinze minutos. 

Carlos Lacerda - Obrigado ao Deputado Alberto Torres e 
a V. Ex:', Sr. Presidente. 

Ouvi, com a atenção que sempre me merece, o nobre Líder 
emeritus do PSD, atualmente na reserva, e compreendi, do que 
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S. Ex~ disse, que defende, como cúmulo da democracia, o direito 
que têm os chefes eleitorais do interior de receber a visita do 
eleitor para, com esses chefes, buscar a cédula do candidato no 
qual deverá votar. 

Sr. Presidente, o meu desconhecimento das condições de 
vida do nosso hinterland - de que saiu essa flor esplêndida de 
cultura goethiana e, portanto, universalizada e eminentemente 
urbana, que é o Deputado Capanema - não vai a ponto de 
ignorar como se fazem essas coisas no interior. Se nós não as . 
fazemos, nobre Deputado Capanema, não é porque não saibamos 
fazê-las; é porque achamos errado fazê-las. 

Mas compreendo o que S. Ex~ disse. O que não compre
endo é o que tenha isso que ver com a cédula única. Porque, se 
no Município de Pitangui, o PSD destina o seu eleitorado local a 
votar naquele que é o seu candidato natural, o candidato de sua 
preferência, o candidato que ele pessoalmente conhece, o candi
dato nascido naquela zona, o candidato, em suma, daquela zona; 
se isto acontece - pergunto eu - que inconveniente pode haver 
em que o nome do candidato Capanema, em Pitangui, figure 
numa lista ao lado dos outros candidatos? Por que proibir, por 
que tisnar a glória do candidato natural de uma localidade, 
tornando-o não candidato preferencial, não favorito, mas o 
exclusivo, o monopolista da votação local? Tal é, pois, o resul
tado das cédulas no processo vigente. 

Carlos Albuquerque - Os partidários da cédula atualmen
te em uso são, a rigor, fervorosos adeptos do voto secreto. Não 
hesito em afirmar, e ninguém me contestará, que quando se 
encerra a votação num pleito, no Brasil, 50% dos eleitores do 
interior atenderam, rigorosamente, à lei, com o voto secreto, tão 
secreto que eles próprios não sabem em quem votaram. E esse 
amor ao voto secreto, que prende os adeptos do voto na cédula de 
distribuição pessoal, gera aquilo que o ilustre líder Capanema, 
com longo circunlóquio, nos demonstrou ser o 'curral' eleitoral. 

Carlos Lacerda - Exatamente. O nobre líder Capanema só 
. não empregou a expressão 'curral' porque se referia, também, a 

cidades, e não ficava bem esta mistura vacum com o tráfego 
urbano ... 

Aurélz"o Viana - V. Ex~ permite um aparte? 
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Carlos Lacerda - Pois não. Com muito prazer. 

Aurélio Viana - Estou convencido de que a cédula oficial, 
mas com os nomes dos candidatos, seria um caminho para a 
solução do problema e o esclarecimento do eleitorado. Com os 
números para cada candidato, seria quase impraticável a es
colha. E explico por quê. Em São Paulo, por exemplo, seriam 
2.008 candidatos à Câmara Estadual e à Câmara Federal, fora os 
vereadores e os senadores. Iria, então, o eleitor procurar o 
número que corresponderia ao nome do seu candidato. Quando 
iria ele encontrar esse número? No minuto que lhe seria dado 
para a escolha? 

Carlos Lacerda - Não. 

Aurélio Viana - O eleitor sa1na de casa pensando, por 
exemplo, no número vinte, número que ele poderia esquecer até 
o momento da votação. Eu não sei - falo com franqueza a 
V. Ex~ - como se poderia resolver a questão, batizando-se cada 
candidato com um número. 

Carlos Lacerda - V. Ex~ me permita uma explicação e 
creio que estaremos de a·cordo. Não haverá esses dois mil candi
datos a que se refere o nobre colega. Sabe V. Ex~ por quê? 
Porque não haverá nem cem. Sabe por quê? Porque não haverá, 
talvez, nem sessenta. E sabe por quê? Porque, quando o eleitor 
penetra na cabine, ele não vai, naquele ato, escolher seu candi
dato. A prova é que, atualmente, ele já leva a cédula no bolso. A 
prova de que ele não vai aprender o nome do candidato, naquele 
ato, é que leva para a cabine o nome de um Partido ou, pelo 
menos, o de um candidato. Essa a intenção da lei, esse o esforço 
que devemos fazer: para que seja vulgarizado o número do 
candidato. Então, quando o eleitor vai procurar o número do 
seu candidato, ele o vai fazer numa lista reduzida, numa lista 
restrita. Não lhe importa o resto. Só lhe interessa sa_ber, dos 
candidatos locais, qual o de sua preferência, ou, se ele já chegou 
a um estágio de maior consideração pelo problema partidário, 
saber, pela legenda, qual o candidato que deseja. Compreendeu 
V. Ex~? 

Aurélz"o Viana - Vejamos o caso em São Paulo. São treze 
Partidos, cada Partido com noventa números - são noventa 
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nomes, noventa números para cada eleição, propriamente. Por 
que não noventa nomes ao invés de noventa números? 

Carlos Lacerda - Mas há nomes, também. 

A urélz"o Vz"ana - V. Ex !i está equivocado: são números. 

Carlos Lacerda - Há nomes em toda a campanha. 

Aurélz"o Vz"ana - Não queira levar para esse ponto um 
tanto ou quanto chistoso. V. Ex !i sabe que essa questão de 
números deve desaparecer. Os nomes, sim. Por que números? 

Carlos Lacerda - O nome dificulta ainda mais o problema 
do eleitor pouco esclarecido. 

Aurélio Viana - É mais fácil o eleitor descobrir o nome 
Carlos Lacerda; ele poderá esquecer o número 22, correspon
dente a Carlos Lacerda, e votar no n? 12. 

Bruzzz" Mendonça - Além de estar de inteiro acordo com o 
Senhor Aurélio Viana, quando afirma que a cédula oficial 
transforma a eleição numa charada de dificil solução, principal
mente para o eleitor menos esclarecido, menos alfabetizado, o 
que torna ilegítimo esse processo de eleição, e vai atentar contra 
a violabilidade do voto e afastar das urnas um ponderável 
número de eleitores; além de estar, repito, de acordo com o 
ponto de vista do Sr. Deputado Aurélio Viana, ainda invisto 
contra essa emenda, porquanto me parece que, longe de afastar 
a fraude do pleito, apenas a facilita. Vamos apresentar exemplo, 
que é a melhor maneira de nos tornarmos claros e compreendi
dos. Admita-se o cabo eleitoral levando seu 'curral' - como já se 
disse, aqui - à porta de determinada seção eleitoral. Chegando 
lá, ordena ao primeiro eleitor de seu 'curral' que vá lá dentro, 
ponha sua sobrecarta vazia na urna e traga a cédula oficial 
intacta, em branco. Ele preencherá, então, a cédula e a dará ao 
segundo e ao terceiro, e assim por diante. Dessa forma, o cabo 
eleitoral perderá o primeiro voto, mas terá completa certeza de 
que as demais cédulas foram depositadas com os números mar
cados por ele, cabo eleitoral, que o fará longe da vista e da 
fiscalização dos Partidos e do juiz eleitoral. Desta forma, portan
to, se torna bastante estranho que aqueles que hasteiam a 
bandeira da luta contra a corrupção e contra fraude eleitoral 

100 



apresentem emenda que visa nada mais nada menos que facilitar 
a fraude eleitoral, porque esse é o resultado da cédula oficial. 

Carlos Lacerda - V. Ex:'-, com seu aparte, demonstrou 
que não conhece ainda o projeto que estamos discutindo, prova
velmente porque passou esses dias longe da Câmara. Não há 
emenda alguma. O que há é o projeto da Justiça Eleitoral. 

Bruzzz· Mendonça - Consulto a V. Ex:'- se alude ao projeto 
que veio do Executivo, ao Projeto n? 94? 

Carlos Lacerda - Exatamente. 

Bruzzz' Mendonça - Pois é esse justamente que conheço e a 
que faço referência. 

Carlos Lacerda 
sentada por nós. 

Não se trata, portanto, de emenda apre-

Bruzzz' Mendonça - Peço licença a V. Ex:'- para esclarecer 
que, chegando ao plenária e não sabendo que a matéria estava 
em discussão, me informei com o líder Capanema. Disse-me 
S. Ex:'- que estava em discussão a emenda ao Projeto 4.601 e que 
o Projeto 94 não estava em discussão. Retificado o engano, estou 
em desacordo com o Projeto 94 pelos vícios que já apontei. 

Carlos Lacerda - Compreendo muito bem o ponto de vista 
de V. Ex:'-. 

João Machado - V. Ex:'- permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Permita V. Ex:'- apenas responder à aná
lise que fez o nobre Deputado Bruzzi Mendonça. 

Sr. Deputado, o processo a que V. Ex:'- alude existe agora ou 
não? Pode o cabo eleitoral levar o seu 'curral' até à porta, perder 
o primeiro voto e entregar a cédula ao segundo eleitor, ao 
terceiro e aos seguintes com este envelope? Não. Não pode, 
porque o envelope só é entregue na hora. O mesmo vai acontecer 
com a cédula única. Se os envelopes só são entregues na hora, 
pessoalmente, um a um, na presença dos fiscais e de outros 
circunstantes, como pode o eleitor subtrair-se a essa fiscalização? 

João Machado - Eu gostaria, em adendo ao que V. Ex~ 
acaba de afirmar, de esclarecer ao nobre Deputado Bruzzi Men
donça que não há qualquer razão para dúvida em relação à 
conduta do eleitor por ele lembrado, porquanto este não rece-
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berá, segundo estou informado pelo próprio Presidente do Tri
bunal Eleitoral, o Ministro Edgard Costa, um envelope oficial pa
ra nele depositar a cédula oficial, mas receberá a própria cédula 
oficial, que não pode ser subtraída e guardada no bolso para ser 
entregue na rua a outro eleitor, pois a cédula oficial terá que ser 
depositada na urna, de vez que a cédula oficial é a própria 
sobrecarta. Aproveitando esta oportunidade, gostaria de lembrar 
que se costuma dizer que a virtude está no meio termo. Por isso 
mesmo é que estou elaborando uma emenda, que submeterei 
oportunamente ao conhecimento da Casa, pleiteando a cédula 
oficial para as eleições majoritárias. Assim, desaparecerá esse 
pavor que têm alguns congressistas à cédula oficial para as 
eleições proporcionais. Sem dúvida alguma, o que estou dizendo 
agora é apenas um resumo daquilo que será objeto de debates, 
mas que desde já pode servir como sugestão para uma conci
liação, isto é, um meio termo. Para a eleição majoritária, cédula 
oficial; para a eleição proporcional, até que a experiência dê 
uma demonstração da conveniência ou inconveniência do sis
tema, continua a ser usada a sobrecarta oficial com as cédulas 
fornecidas pelos Partidos e pelos candidatos. 

Carlos Lacerda - O aparte do nobre Deputado João Ma
chado esclarece, a meu ver, definitivamente a questão. 

Bruzzz" Mendonça - Permita-me V. Ex!l, pois quero escla
recer minha dúvida. O Deputado João Machado fez referência a 
uma cédula oficial que seria a própria sobrecarta. Esta não é a 
proposta do Projeto 94. Admitindo que seja, como diz S. Ex!l, ela 
não resolveria, absolutamente, o problema que apresentei, por
que estaria aí quebrado o segredo do voto. Por mais opaca que 
fosse a sobrecarta, se a cédula fosse a tinta ou a lápis de um lado, 
também do outro lado se veria a marca. Fácil seria, portanto, a 
um presidente de junta coletora de votos verificar em que candi
dato havia votado o eleitor. Estaria quebrado o sigilo do voto, 
que é um dos princípios democráticos basilares. 

Mario Palmério - Permita-me o nobre orador dar um 
esclarecimento ao Deputado Bruzzi Mendonça. S. Ex!l afirmou 
que, com a cédula oficial, será facilitada a fraude, pois o cabo 
eleitoral leva os seus eleitores à porta da secção, recebendo o 
primeiro na mesa a chapa oficial, em vez de colocá-la no en
velope, guarda-a no bolso, para na saída entregá-la ao cabo 
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eleitoral. Este passa a cédula marcada por ele mesmo no nome do 
candidato cuja eleição patrocina e assim por diante. O Deputado 
Bruzzi Mendonça se esquece, porém, do seguinte: quando o 
segundo, os demais eleitores vão votar, recebem outra cédula 
oficial na mesa. Estou inteiramente de acordo com o projeto 
referente à cédula oficial, por entender que esta impede, exata
mente, que o cabo eleitoral transforme o seu eleitor num ele
mento que vai votar sabendo, a priori, em quem. Precisamos dar 
ao eleitor que quer votar em determinada pessoa a oportunidade 
de fazê-lo. Se ele recebe uma cédula oficial, vai à cabina inde
vassável, vota sozinho e em quem muito bem entende; depois, 
pode devolver a outra cédula marcada de maneira inteiramente 
diversa. O que é necessário, porém, é que o eleitor vote em quem 
muito bem entende. A cédula comum não chega às mãos do 
eleitor; quando chega, é o eleitor revistado, como estou cansado 
de testemunhar, e não consegue levar a cédula à uma, a fim de 
votar no candidato que lhe interessa. Sou inteiramente favorável 
à cédula oficial. 

Carlos Lacerda - Agradecido a V. Ex:'-. 
Tenho muita honra em ouvir o aparte do nobre Deputado 

Plínio Melo. 

Plínio Melo - Sr. Deputado Carlos Lacerda, as dúvidas 
que acabam de ser suscitadas, em apartes a V. Ex:'-, pelos 
Deputados.Bruzzi Mendonça e outros, têm alguma procedência. 
Mas o Ministro Edgard Costa, com lealdade, com franqueza, 
com admirável senso de responsabilidade, já deu resposta a essas 
dúvidas sobre o sistema de cadeia, de 'corrente', que pode ser 
estabelecido na votação, inclusive com a chapa oficial, e adotou 
- é o depoimento que, pela primeira vez se presta nesta Casa, 
acredito - a sugestão do Sr. Secretário do Tribunal Regional de 
São Paulo, o Dr. Ibsen da Costa Manso, no sentido de que essa 
cédula oficial, ao invés de ser recolhida em sobrecarta, como 
atualmente, fosse transformada em cédula-envelope. Peç.o licença 
neste momento para ler dois trechos da carta do Ministro Edgard 
Costa, a qual elucida inteiramente a questão e afasta quaisquer 
dúvidas a respeito. Disse S. Ex:'-, em carta, ao repórter Paulo 
Ferraz, do Diário de São Paulo: 

"Convencido de que ela procede na parte em que mostra 
possibilidade da fraude se se mantiver a sobrecarta para 
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recebê-la, posto não séja uma fraude de fácil prática, ou, 
pelo menos, das mais generalizadas, conhecida, aliás, com a 
denominação de 'corrente' - fiz as seguintes emendas ao 
artigo 7? e seu parágrafo 3? que espero obter aprovação no 
Legislativo quando apreciar o anteprojeto: 

'Art. 7? - É instituída a cédula oficial de votação, de 
acordo com os modelos anexos, confeccionados em papel 
opaco, e de cores diferentes para cada eleição, quando 
realizada mais de uma simultaneamente. 

§ . . . Recebendo o presidente da mesa receptora a 
cédula ou cédulas por ele rubricadas no ato, sob pena de 
nulidade e responsabilidade (Cód. Eleit., art. 175, n? 21) o 
eleitor passará à cabine indevassável onde assinalará a tinta: 
a) - nas eleições majoritárias com uma cruz ( + ) o nome do 
candidato de sua escolha; b) - nas eleições pelo sistema 
proporcional, por forma que vota, e o número com que tiver 
sido registrado o candidato de sua preferência. A seguir, 
dobrará e colará a cédula ou cédulas e, saindo do gabinete, 
as depositará na urna, depois de verificado pelo presidente 
corresponderem, em número, às que lhe forem entregues'. 

Quando realizada mais de uma simultaneamente: 
'§ . . . Recebendo do presidente da Mesa receptora cé

dula ou cédulas por ele rubricadas no ato, sob pena de 
nulidade ou responsabilidade, o eleitor passará à cabine 
indevassável onde assinará a tinta; nas eleições, etc.' " 

Esclarece o processo que deve ser obedecido. Entretanto, 
essa emenda, com grande surpresa minha, não figura nem no 
avulso, nem na ata da Comissão Mista que tratou da matéria. Eu 
até pretendia levantar questão de ordem nesta sessão, a respeito 
do encaminhamento da emenda do Sr. Ministro Edgard Costa a 
qual me parece fundamental, porque o próprio Ministro relator 
da matéria, ao remeter o assunto ao Poder Executivo, fez a 
ressalva de que deveria ser adotada a cédula em envelope, e não 
como consta do avulso. 

Ulisses Guimarães - Permite V. Ex~ um aparte! 

Carlos Lacerda - Pois não, mas lembraria a V. Ex~ que 
estou quase no fim do meu tempo. 

Ulisses Guimarães - Não tenho sorte com as informações 
de longa data trazidas pelo meu eminente amigo, Deputado 
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Plínio Melo. Há dias, S. Ex?- reclamara que a Comissão havia 
esgotado o prazo de que dispunha, quando realmente isso não 
ocorrera. Muito ao contrário, antes do dia 19, havia terminado o 
trabalho. Agora, S. Ex?- levanta a suspeita de que a Comissão, 
havendo recebido documento dessa importância, sonegasse o 
mesmo, o que absolutamente não é verdade. A Comissão apre
ciou as três emendas oferecidas pelo Presidente do Superior 
Tribunal Eleitoral. Mas sucedeu o seguinte: como essas emendas 
consistiam na adoção da cédula oficial, rejeitada esta, que é o 
principal, o acessório, isto é, as emendas, não tinha mais razão 
de ser. Seguramente constará das atas dos nossos trabalhos que 
não pudemos votar nem apreciar as emendas, por se basearem 
em emenda anterior, que adotava a cédula oficial, que não foi 
aceita. 

Plínio Melo - A minha estranheza é que não conste das 
atas. 

Carlos Lacerda - O que se alega, em relação ao processo da 
lista única para as eleições proporcionais, é de fato procedente. 

Diz o § 3? do art. 7? do projeto da Justiça Eleitoral, 
chamado Projeto Edgard Costa, que o eleitor, recebendo as 
cédulas, entrará na cabine e, ali, para o caso de eleição majori
tária, por exemplo, a aleição do Presidente da República, mar
cará com um 'X' o nome do candidato da sua escolha. 

Atentem bem: o nome do candidato de sua escolha. 
Há pouco, um Sr. Deputado me disse que não havia lido o 

Projeto e por isso pensava que se tratava de número também 
neste caso. 

E ainda, no caso das eleições pelo sistema proporcional, o 
eleitor marcará a legenda em que vai votar e o número com que 
houver sido registrado o candidato de sua preferência. 

Assim, como nas eleições majoritárias, apesar dos cinco, seis, 
dez ou não sei quantos nomes de candidatos que se apresentem à 
Presidência neste momento - creio que nunca pass.arão de 
cinqüenta ou cem, na pior das hipóteses ... - o eleitor escolherá 
o nome e colocará um 'X' a tinta adiante do nome; na eleição 
pelo processo proporcional, o eleitor marcará com um 'X' a 
legenda em que vota e o número do candidato. Pergunto eu: é 
complicado esse segundo processo? 

É sim, é complicado. Não há a menor dúvida de que é 
complicadíssimo. Mas a complicação não está no processo da 
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cédula única. Está no processo da eleição proporcional, porque é 
esta que a gera: Por quê? - Porque o eleitor está, na realidade, 
ao votar de acordo com o processo proporcional, votando duas 
vezes. Então, dois 'X' tem ele de colocar: um na legenda e outro 
no número do seu candidato. 

Não vejo em que haja complicação nova; há, sim, a simplifi
cação da atual complicação. 

João Machado - Permite V. Ex:'-? 

Carlos Lacerda - Com muito prazer. 

João Machado - Direi mais: na realidade, quando há 
coincidência de eleições majoritárias com eleições proporcionais, 
o eleitor, em verdade, vota duas vezes. Daí ser indispensável 
estabelecer na lei - e isso também é objeto de emenda que 
apresentarei dentro de poucos dias à Mesa - o critério de o 
eleitor ir duas vezes à cabine indevassável. A primeira, para votar 
na eleição majoritária e a segunda para votar na eleição propor
cional. Sem isto, haverá uma confusão tremenda na própria 
apuração. Pode não haver coincidência, em virtude de um 
equívoco simples do eleitor, que pode colocar a cédula oficial 
dentro da sobrecarta oficial, entre o número de votantes e o 
número de votos apurados. Enfim, existe uma série de coisas que, 
aos poucos, vão sendo esclarecidas, mas que podem ser perfeita
mente remediadas. 

Carlos Lacerda - Exatamente. Tem V. Ex:'- toda a razão. 
Quando o Presidente do PSD e o candidato do PSD decla

raram desejarem uma reforma, sim, mas simples, factível, prá
tica, imediata, creio que tinham em vista uma reforma a mais 
simples possível, a mais sucinta sobretudo. 

O Projeto Edgard Costa trazia 16 artigos; o Projeto da 
maioria da Comissão tem 39. Isto por si só nos leva a condenar 
um e a aprovar o outro; mas é um dado da questão. 

Outro dado é este: compare-se o artigo primeiro do Projeto 
Edgard Costa com aquele em que se tranformou, isto é, o artigo 
segundo do substitutivo da maioria da Comissão. 

O artigo 1?, claro, simples, preciso, atende ao objetivo em 
causa: "O requerimento de inscrição eleitoral será entregue pes
soalmente em cartório pelo requerente, e instruído, obrigatoria
mente, com a prova de residência e de identidade do eleitor''. 
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Vejamos no que se transformou este artigo tão claro, tão 
conciso e tão simples: 

"Quando o documento que instruir o requerimento de 
inscrição não for um dos referidos no artigo 33, letras 'd' e 
'e', do Código Eleitoral e surgir dúvidas quanto à identidade 
do requerente, o juiz Eleitoral converterá o pedido em dili
gência, para que o alistando comprove a sua identidade, ou, 
não possuindo documento hábil para aquele fim, compareça 
pessoalmente a sua presença." 

Assim, Sr. Presidente, enquanto o projeto da maioria da 
Comissão cria o problema de só ser exigida a identidade do 
eleitor, quando surgirem dúvidas, isto é, quando houver um 
conflito, quando houver fundada razão para dúvidas, o projeto 
Edgard Costa, muito mais simples, muito mais claro, muito mais 
conciso, mais imediato e, portanto, mais prático, exige, desde 
logo e sistematicamente, para todos a apresentação da identi
dade. 

Bruzzz" Mendonça - Parece-me que V. Ex:'- não tem razão, 
quando rende culto à síntese e à concisão do Projeto Edgard 
Costa. Se ele é conciso, por um lado, prejudica, por outro, o 
eleitorado, afugentando-o das urnas. Veja V. Ex:'- que o operá- · 
rio, cada dia que falta ao trabalho, perde o domingo remune
rado e é descontado em um dia de salário, de que tanto necessita 
para as suas necessidades. O operário, portanto, terá grande 
dificuldade para ir fazer o seu alistamento pessoalmente. Os 
Partidos políticos, como até agora têm feito, levando o requeri
mento, facilitam grandemente o eleitorado, e evitam, com essa 
providência, a conseqüência imediata de ficar o eleitorado adstri
to à exigência do Partido político. O substitutivo parece-me, pois, 
melhor que o projeto; se, por um lado, é mais extenso, po.r outro, 
evita que o eleitor vá, pessoalmente, entregar o seu requeri
mento, o que nem sempre é possível e, muitas vezes, difícil. Mas, 
Sr. Deputado, quando o artigo l? do Projeto Edgard Costa exige 
a apresentação da carteira de identidade, esquece-se da realidade 
brasileira. Sabemos que não existem, no interior do Brasil, não 
existem sequer institutos de identificação que possam fornecer 
essa prova de identidade. 
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Carlos Lacerda - Não se trata de carteira de identidade; 
trata-se de prova de identidade; a carteira profissional serve; a 
carteira de reservista serve também. 

Bruzzz" Mendonça - Mas sabe V. Ex~ que nem todos os 
lugares do Brasil têm repartições do Ministério do Trabalho para 
fornecer carteira profissional. 

Carlos Lacerda - Mas, se o eleitor não é capaz de provar a 
sua identidade, também é demais seja capaz de votar. 

Bruzzi Mendonça - O próprio título de eleitor é, por si, 
prova de identidade. 

Carlos Lacerda 
obtenção? 

Exato. Mas como exibi·lo antes de sua 

Bruzzi Mendonça - Aí V. Ex~ tem razão. Veja, porém, 
que o artigo 1? fala também em prova de residência, o que 
obriga o eleitor a ficar na dependência da autoridade policial, 
que é quem fornece atestado de residência. E sabe V. Ex~ muito 
bem que, no interior, a poHcia é controlada pelo Partido majori
tário no local. Desta forma, aqueles eleitores notoriamente de 
outros Partidos jamais obterão essa prova de residência e, assim, 
estarão inibidos de se alistar como eleitores. Esse Projeto do 
Ministro Edgard Costa, em quase todos os seus artigos, princi
palmente no artigo 1?, revela uma tendência inequívoca no 
sentido de reduzir cada vez mais o eleitorado brasileiro, de 
afastar cada vez mais o povo das urnas. 

Carlos Lacerda - V. Ex~ me permitirá que divirja funda· 
mentalmente nesse ponto do seu pensamento, porque, Sr. Depu
tado, o processo pelo qual o eleitor tem à sua disposição os nomes 
de todos os candidatos às eleições memorizaria o número sob o 
qual cada candidato foi registrado e que é objeto da campanha 
durante todo o seu desenvolvimento, isto é, a divulgação, a 
memorização do número do candidato. Quando chega o momen
to de votar, precisamente o menos esclarecido, precisamente o 
menos habituado a ler e a discernir entre o que lê e aquilo que 
lhe interessa e o que lhe é contrário, terá maior facilidade de 
escolher o número e de escolher o nome do que aquele - veja 
bem V. Ex~ - que leva consigo de casa, que vai buscar, como 
dizia o ilustre Deputado Gustavo Capanema, sua cédula na mão 
do chefe político. 
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Presidente - Permita-me o nobre Deputado que o inter
rompa para comunciar que seu tempo está findo. 

Carlos Lacerda - Terminarei já, Sr. Presidente. 
Dou o aparte ao Sr. Deputado Tenório Cavalcanti e encerra

rei minhas considerações. 

Tenório Cavalcanti - Apenas, nobre Deputado, para dizer 
a V. Ex~ que a ninguém, a meu ver, é dado duvidar da 
imparcialidade, da serenidade, do equilíbrio e do espírito público 
do Ministro Edgard Costa, que não pertence à União Democrá
tica Nacional, nem ao Partido Social Democrático, nem ao 
Partido Trabalhista Brasileiro, não pertence a Partido nenhum. 
O desejo do Ministro Edgard Costa é simplificar o processo 
eleitoral, mandando-nos, como mandou, uma lei que melhora a 
forma de votar. Esta a verdade. 

Adauto Cardoso -- O Presidente Edgard Costa pretende é 
não solidarizar a Justiça Eleitoral com a fraude. 

Bruzzi Mendonça - É preciso se reconhecer também que 
nem toda obra da lavra do Ministro Edgard Costa seja tida comú 
certa e boa. 

Tenórz'o Cavalcanti - Permita-me concluir o meu aparte, 
acrescentando ainda: o Ministro Edgard Costa concluiu que, nas 
democracias, tanto vale ser grande pela quantidade como pela 
qualidade, e entendeu muito bem, porque não só se é grande e 
importante pela quantidade, como também pela qualidade. 

Se votarmos esta lei, nós vamos pelo menos melhorar a 
qualidade do tipo eleitoral brasileiro. 

Carlos Lacerda - Vou concluir, Sr. Presidente. 

Bruzzz' Mendonça - Permita V. Ex~ apenas trinta segun
dos. 

Carlos Lacerda - Terei muito prazer, se o Sr. Presidente 
consentir. 

Bruzzz' Mendonça - Folgo com o aparte do nobre Depu· 
tado Tenório Cavalcanti, porque descerra o véu que encobria 
esse Projeto. S. Ex~ mostrou, apenas, que se quer estabelecer um 
eleitorado de elite. Caberia aí indagar se esses que se arrogam o 
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título de elite são uma elite legitima, se são elite do saber, da 
cultura, do talento, ou se são apenas a elite da audácia. 

Tenório Cavalcanti - Acontece que não me expliquei bem 
e, por isso, o nobre Deputado não apreendeu o sentido exato das 
minhas palavras. Espero que, um dia, quando me possa explicar, 
S. Ex~ as compreenda melhor. 

Carlos Lacerda - Um dos fatos expressivos deste debate é 
vermos o nobre Deputado Sr. Bruzzi Mendonça de inteiro acordo 
com o ponto de vista dos coronéis do interior exposto pelo 
Sr. Gustavo Capanema. Eu me felicito por essa coincidência de 
pontos de vista ... 

Frota Aguiar - O trabalho do Ministro Edgard Costa se 
assenta em princípio moral e político. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, que a maioria da Co
missão, que o Presidente do PSD, que o candidato do PSD, que o 
líder do PSD nesta Casa consideram que o processo atual de votar 
não pode continuar em vigor, não há a menor dúvida. Vimos as 
suas declarações, ouvimos as suas disposições. Temos, no entanto, 
mais do que simples declarações: é a maioria da Comissão que 
propõe, no lugar do sistema atual, uma inovação, que está no 
artigo 37 e parágrafo do seu substitutivo. 

O artigo 37 é aquele que diz: 

"Depositado o voto na urna, o eleitor, logo em seguida, 
introduzirá o dedo mínimo da mão esquerda em um reci
piente que contenha tinta fornecida pelo Superior Tribunal 
Eleitoral ou pelos Tribunais Regionais. 

§ I? A tinta a que se refere este artigo deverá possuir 
características tais que, aderindo à pele, somente desapareça 
após doze horas, no mínimo." 

Ora, Sr. Presidente, temos aqui a confissão, ou, para dizer o 
menos, o reconhecimento de que o processo atual das cédulas não 
é o que garante a integridade das eleições, a legitimidade do 
voto. Tanto assim que aqueles que querem derrubar o projeto 
Edgard Costa no seu fundamento, no seu princípio, que é a 
cédula única, atrevem-se a oferecer em seu lugar, em sua substi
tuição, esse dispositivo de 'dedo mindinho'!. .. 

Agora, Sr. Presidente, concluo, perguntando se a experiên
cia da justiça Eleitoral, se aquilo que é o substrato, o resultado 
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do quanto foi dado à justiça Eleitoral apurar e apreender, no seu 
longo exercício, em relação às eleições, vale nada diante da 
opinião dos líderes do PSD; que esta cédula única, com a sua 
experiência em toda parte do mundo, vale nada diante dessa 
'groselha eleitoral', a que nos convidam a enfiar o dedo mindinho 
no dia das eleições. Parece que a salvação da República, a 
garantia da legitimidade das eleições está neste xarope de má
gico, no qual mergulha-se o dedo na tinta vermelha para, pouco 
depois, como nas mágicas, vermos o dedo embranquecer-se, 
muito antes das 12 horas regulamentares ... 

Sr. Presidente, no início desta sessão legislativa apresentei 
dois projetos em que, bem ou mal, procurei tocar a questão da 
reforma eleitoral sugerindo providências que sanassem os defeitos 
fundamentais da lei vigente. Não pensei mais neles, nem pensa
rei diante do projeto da justiça Eleitoral. Não que o considere 
perfeito e definitivo, pois a Lei Eleitoral é como os gramados 
ingleses, pede muita grama, muito esterco e quatrocentos anos de 
consolidação. Mas o que vejo neste projeto é a possibilidade de re
formar já a Lei Eleitoral, antes do pleito. Aqui, através dos votos 
que obtiver, vamos saber quem quer eleições legítimas ou quem 
as quer fraudadas para levar o candidato da fraude à Presidên
cia da República. (Muito bem; muito bem. Palmas.) 
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3. Sessão de 4 de julho de 1955 

Considerações gerais em tomo da sz"tuação polítz·ca 
naâonal, bem como sobre a concessão de plenos 
poderes ao Execu#vo. 





Presidente - Tem a palavra o Sr. Carlos Lacerda. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, começo por fazer uma 
consulta à Mesa. Perguntaria a V. Ex~: se necessário, terei 
direito a prorrogação e por quanto tempo? 

Presidente - De acordo com o Regimento, V. Ex~ terá 
direito à prorrogação por metade do tempo. V. Ex~ falou 15 
minutos ontem, 45 minutos hoje. Terá, pois, direito a trinta mi
nutos. Mas V. Ex~ vai dispor da segunda parte da Ordem do 
Dia, que termina, como sabe, às 17:30. 

Carlos Lacerda - Obrigado, Sr. Presidente. Era meu pro
pósito aceitar um debate, se preciso, sobre a tese que venho 
discutindo perante a Câmara. Mas, antes que esse debate se tome 
possível e até mesmo necessário, parece-me cabível pedir a 
V. Ex:'- e à Casa que me concedam a honra de ouvir a exposição 
da tese sem interrupção, para que, depois de exposta, possam os 
apartes contribuir para o esclarecimento da matéria, dando-me a 
honra e a oportunidade das explicações que estejam em minhas 
forças. 

Últz"mo de Carvalho - V. Ex~ permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Estou acabando de pedir, Sr. Presidente, 
que não haja apartes durante a exposição da tese e o nobre 
Deputado por Minas começa a interromper antes da enunciação 
da tese. 

Últz"mo de Carvalho 
seja depois interrompido. 

É justamente para que V. Ex:'- não 
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Carlo~ Lacerda - Sr. Presidente, vou abrir uma exceção 
em homenagem a Minas Gerais, concedendo o aparte. 

Último de Carvalho - Nobre Deputado, ouvi pela televisão 
uma palestra em que V. Ex~ se referiu a esta Câmara - e faço 
votos para que tenha ouvido mal. Queria que V. Ex~ dissesse se, 
por acaso, ouvi mal quando V. Ex~ declarou que a maioria desta 
Casa era composta de corruptos e corruptores. 

Carlos Lacerda - V. Ex~ ouviu mal e interpretou pior. 
Quanto à capacidade auditiva de V. Ex~, dirija-se à Telex, que 
é, pelo que seí, um centro de cura da surdez. 

Último de Carvalho - Eu me felicito e felicito a Casa pela 
declaração de V. Ex~ de que ouvi mal. 

Carlos Lacerda - Antecipando-se ao meu discurso para 
me intrigar com a maioria desta Casa, V. Ex~ está usando de um 
processo que não é digno do seu talento parlamentar. 

Conheço o meu discurso e peço licença para não ser apar
teado na enunciação desta tese. 

Sr. Presidente, de início, peço a V. Ex~ permita incorporar 
ao meu discurso o admirável, embora severo, editorial desse 
grande órgão de imprensa brasileira, O Estado de São Paulo, que 
constitui uma advertência a todos nós do Congresso Nacional, 
publicado na quinta-feira, 20 de junho, sob o título "A liqui
dação do Congresso". 
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É o seguinte: 

"A liquidação do Congresso 
Sempre estivemos ao lado do Congresso Nacional, 

quando rudemente atacado. Não podíamos admitir que ele 
fosse vilipendiado, por considerá-lo uma das peças princi
pais da organização política da República. Do seu prestígio 
dependia, em boa parte, a estabilidade das instituições. De 
um Congresso desmoralizado nada se podia esperar. 

Foi por isso, com grande tristeza, que assistimos à sua 
queda no caso da reforma eleitoral. Tanto a justiça especia
lizada como todos os políticos de responsabilidade conven
ceram-se de que, sem a adoção dessa medida, as eleições 
brasileiras continuariam a ser um escândalo pelo domínio 
da fraude e da corrupção. Era natural, portanto, que, aten
dendo a esse movimento de opinião, a Câmara dos Depu-



tados acolhesse a cédula oficial. Não o fez entretanto, e ne
nhum argumento sério apresentou para o seu repúdio. 
Poderia fazê-lo, se tivesse argumentos ponderáveis para 
combatê-la ou se, em lugar dela, sugerisse outra medida 
capaz, como ela, de concorrer para o saneamento moral dos 
pleitos eleitorais. Afastou-a de si pura e simplesmente como 
uma coisa incômoda e de somenos importância. 

Com esse procedimento, a Câmara dos Deputados vi
brou contra o Congresso o golpe mais profundo que, até 
hoje, ele sofreu. Melhor argumento do que esse não precisa
riam os inimigos do regime representativo e os partidários 
da ditadura, para demonstrarem que, como ser freqüente
mente inútil, o Parlamento brasileiro é, não raro, prejudi
cial às instituições. 

Naturalmente, a campanha contra a sua existência vai 
recrudescer. Não será impossível, mesmo, que alguém lembre 
a conveniência de substituí-la por uma comissão técnica 
para elaboração das leis, como foi sugerido, certa vez, no 
regime ditatorial, por homens de responsabilidade. Ter um 
Congresso para contrariar a opinião pública e recusar, ter
minantemente, as providências moralizadoras que essa opi
nião reclama será, para muita gente, uma sandice. As 
somas que se gastam com ele poderiam ser aplicadas com 
vantagem em serviços de instrução ou de assistência. 

Verdadeira tentativa de suicídio foi a que a Câmara dos 
Deputados acaba de cometer votando, da maneira como 
votou, no caso da reforma eleitoral. Felizes poderão consi
derar-se os deputados, se desse erro incomensurável não 
advierem para eles represálias ditadas pela indignação po
pular. Para nós a posição em que a Câmara se colocou, 
divorciada completamente da opinião popular e das exigên
cias da moral, tira aos que a defendem o entusiasmo de se 
bater por ela. A sua presença no organismo político do País 
será considerada doravante, mesmo pelos seus amigos mais 
chegados, uma coisa de utilidade duvidosa. A sua finalidade 
política praticamente desapareceu. O respeito que a repre
sentação pública deve, sempre, merecer em uma democra
cia bem constituída ela não o fruirá mais, pelo menos 
enquanto não se redimir do pecado, ora praticado, median
te atitude e medidas que restabeleçam no espírito público a 
confiança na sua integridade. 
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O desprestígio em que, devido a esse erro inacreditável, 
sofre o Congresso Nacional neste momento é dos mais 
profundos e mais sérios. O Congresso só não ficará liquidado 
na estima pública se o Senado corrigir o erro da Câmara e, 
contrariando o voto desta, admitir a cédula oficial. Mas o 
Senado terá ânimo para fazê-lo? Não estará, também, con
taminado dos mais deploráveis vícios políticos? É de recear 
que ele, também, acompanhe a Câmara pela ladeira abaixo 
em que esta se precipitou. Não o vimos, há poucos dias, 
contrariando texto expresso da Constituição, permitir que 
um senador acumule ao seu mandato o de prefeito munici
pal em São Paulo? Quando o Congresso se mete a errar, 
dificilmente se emendará. Enfim, paciência. Esperemos, 
mais uma vez, que, por um milagre da Providência, não 
sejam terríveis, como se temem, as conseqüências do proce
dimento da Câmara." 

Desde logo, Sr. Presidente, tomo como epígrafe de minha 
tese aquelas expressões de Lord Keynes, o famoso economista e 
financista renovador da economia liberal, quando salientou que 
a dificuldade não está em compreender as idéias novas e, sim, em 
libertar-se das idéias antigas, que levam as suas ramificações a 
todos os recantos do espírito das pessoas que recebem a mesma 
formação da maioria de nós outros. 

Sr. Presidente, há um esforço a fazer da parte de todos nós 
para encararmos a tese que vou opor e sustentar com espírito 
desprevenido, sobretudo desligando essa tese o mais possível de 
experiências anteriores, que têm, com esta que agora proponho, 
apenas uma familiaridade, um ar de família, em relação às 
expressões consagradas, pelas quais tais experiências são designa
das, exprimindo, porém, esta exatamente o oposto daquelas 
anteriores. 

São do famoso professor da Universidade de Atenas, Angelo 
Angelipolus, no seu bem conhecido Estudo sobre o Planismo e o 
Progresso Social, estas observações de intensa atualidade: 
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"A renovação dos objetivos do Estado vem a ser um 
princípio diretor da história humana. Em cada um dos seus 
períodos, certos objetivos são considerados como bons e 
justos e constituem aqueles imperativos legais, segundo os 
quais os homens devem ajustar a sua vida e a sua atividade. 
A validade desses objetivos depende da sua correspondência 



com as necessidades e os interesses da comunidade. Quanto 
melhor o Estado satisfizer às necessidades reais e aos verda
deiros interesses da comunidade, mais profunda e mais 
eficaz será a sua ação. Mas não é esse sempre o caso. 

Ocorre o momento em que a ordem legal entrava o 
desenvolvimento econômico e o progresso social. O que era, 
antes, um fator de progresso, torna-se, então, um obstáculo; 
o que precipitava a expansão das atividades econômicas e 
sociais fá-la diminuir e até mesmo a interrompe. 

Surge, então, a contradição entre os antigos quadros 
legais e as novas forças econômicas e sociais. Estas novas 
forças exigem, em conseqüência, novos objetivos e uma 
readaptação do Estado à nova realidade." 

Sr. Presidente, desde 1922, naqueles movimentos armados 
tenentistas do 5 de julho, aniversário que será em breve cele
brado por esta Casa; desde 1922, vale dizer, desde as inquieta
ções que se seguiram à Primeira Guerra Mundial e às necessida
des evidentes da renovação dos quadros jurídicos e institucionais 
do Brasil, uma inquietação profunda sacode esta Nação. 

A tal ponto que se quebrou para sempre aquele parlamen
tarismo paternal, desvirtuado em certo sentido e, noutro sentido, 
glorificado pelo chamado Poder Moderador do Imperador Pedro 
li que, durante meio século, garantiu a existência de uma nação 
fictícia sob a realidade da nação real. Fundado na escravatura e 
no latifúndio, o liberalismo do Império nada mais foi que um 
artifício, através do qual o Poder Moderador efetivamente gover
nou esta Nação. 

Quando dos impulsos ditatoriais da ditadura republicana 
positivista das novas gerações militares de 89, surgiu a República, 
o que se instituiu no lugar do paternalismo imperial não foi 
ainda a democracia, mas uma oligarquia mitigada, através da 
qual o voto a bico de pena, o voto do chefe político do interior, 
fiel à palavra empenhada, embora infiel no sentido e à subs
tância da democracia, garantia uma normalidade institucional 
que, se não nos dava a democracia autêntica, nos dava, pelo 
menos, a ilusão, a aparência, o antegosto da democracia. 

Em 1930, depois das violentas sacudidelas de revolução e de 
movimentos sucessivos, este País partiu para uma reforma de base 
no seu sistema político e no modp da sua constituição. Assim, a 
partir de 30, o voto secreto, a instituição da primeira experiên-
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cia real do sufrágio universal, permitiU a irrupção de grandes 
massas populares no processo político da Nação. Era, portanto, 
na revolução nacional de 30, o grande progresso, o advento das 
massas no Governo da Nação, o que se saudava, o que se 
esperava, o que ficou, de fato, como saldo favorável dos esforços 
dos moços tenentes de 30. 

Fonseca e Silva - Maurício de Lacerda foi grande prega
dor desta doutrina. 

Carlos Lacerda - Agradecido a V. Ex!L. Sr. Presidente, 
que houve então? As massas, ainda não preparadas para o exer
cício de voto, começaram a votar. E o processo educativo, que é 
a eleição, e o processo de preparação do soberano, que é o povo, 
para exercer a soberania, como recomendava aquele grande 
mestre da democracia americana, interrompeu-se, porque o 
advento das massas ao processo político foi desviado nas suas 
fontes, foi canalizado para outros rumos, quais sejam os rumos de 
um paternalismo republicano, os rumos de uma ditadura inspi
rada na degeneração do positivismo de 89. 

Então, o que tivemos foi a instrumentação da propaganda 
moderna, a utilização dos processos totalitários de deformação da 
consciência das massas, que usava o voto contra ela própria, 
convencida de que o utilizava para salvar-se, dignificar-se, elevar
se ao comando supremo da Nação. 

De tal forma este processo se apurou, que golpes sucessivos e 
sucessivas revoluções continuaram o ciclo dos movimentos de 
exceção, ainda não encerrados até hoje neste País, pois esta 
Câmara é filha de dois golpes: o de 3 7, na sua maioria, e o de 45, 
na sua m1nona. 

A Constituição de 34 é filha de uma revolução, a Revolução 
Paulista de 32; como a Constituição de 37 nasceu de um golpe de 
Estado, o de lO de novembro de 1937; como a Constituição de 
46, com todos os seus erros e possíveis defeitos, alguns talvez 
insanáveis, nasceu do golpe de 29 de outubro de 1945. 

Quando, pois, hoje se fala em legalidade constitucional, é 
preciso ter cuidado, não brincar com as palavras; é preciso ter 
medo das palavras, porque, quando brincamos com elas, muitas 
vezes nos matam e nos subjugam. O que há, no Brasil, hoje, 
chamando-se de legalidade, é, na realidade, a sucessão de golpes 
interrompidos pelo nosso desejo de manter a todo preço uma 
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expenencia ao menos, ou um começo, ou um projeto de legali
dade democrática no país. 

Quando interrompido o processo de educação do povo para 
a democracia, as novas gerações não tiveram a oportunidade, 
que noutros tempos se lhe assegurava, de preparar-se para a vida 
pública. O povo foi sistematicamente deseducado nas paradas do 
Estado Novo. Nenhum outro resultado havia a esperar senão 
aquele de 45, e, ainda pior, aquele de 50. 

As antigas oligarquias estratificaram-se, os partidos não 
surgiram das correntes de idéias, mas, sim, das máquinas esta
tais, das máquinas da propaganda que lhes asseguraram maiorias 
sólidas que até hoje aí estão inabaláveis. 

O Partido Social Democrático, em cujo seio tantos homens 
de bem, tantos homens dignos, tantos homens patriotas militam, 
como partido, e despersonalizo, completamente, esta despreten
siosa análise, nada mais é do que o resultado da máquina dos 
interventores projetada, prolongada na existência de uma vida 
constitucional fictícia. 

O Partido Trabalhista Brasileiro, nascido do sonho e do 
desejo reformador de tantos brasileiros dignos, não conseguiu, 
até hoje, estratificar-se como partido de massa, com programa de 
reforma. É, na verdade, partido que viveu em grande parte -
perdoe-me seus ilustres membros - em grande parte viveu das 
autarquias, que para aqui mandaram como deputados seus 
antigos presidentes, através das máquinas do Ministério do Tra
balho, que, montadas, deram sobre a massa o controle que lhe 
permite, sim, vencer muitas causas, mas, infelizmente, não per
mitiu vencessem suas idéias e seu programa. Nesse sentido, o 
depoimento mais insuspeito entre os insuspeitos, o do eminente 
brasileiro, o de ilustre senador, o de um dos fundadores emé
ritos do Partido Trabalhista Brasileiro, é mais conclusivo e deci
sivo do que quaisquer palavras minhas: 

"No meu entender, há, atualmente, no Brasil, uma 
situação que poderá oferecer riscos ao regime democrático 
em razão do desenvolvimento do processo inflacionário e 
suas conseqüências. Dificilmente, países subdesenvolvidos 
conseguem atravessar esses períodos críticos sem perturba
ções e com a democracia em pleno funcionamento. Todos 
percebemos e sentimos que existe um desacerto entre os 
termos de nossa dialética democrática e as contingências do 
processo econômico e social. 

121 



Esse desajustamento pode dar lugar a soluções de força, 
pois é necessário encontrar uma saída para o impasse que se 
cria. Entretanto, nossa democracia dá a impressão de um 
navio que está navegando em zona extremamente perigosa, 
mas cuja tripulação, em vez de estar unida e atenta à rota, 
discute e briga por causa do comando, dos postos e da 
divisão das vantagens. Poderá acontecer que o navio afun
de." 

Estas palavras solenes, ditas com a sinceridade que seu 
espírito público lhe inspira, partem do eminente Senador Alberto 
Pasqualini, líder inconteste da corrente ideologicamente fundada 
do Partido Trabalhista Brasileiro. 

Quanto ao outro dos três grandes Partidos - pois dos 
pequenos não me ocupo, não por desprezá-los, evidentemente, 
mas porque não caberia em tão curto tempo tão longa análise -
quanto ao meu Partido, a União Democrática Nacional, consti
tuída de elementos heterogêneos, vindos das mais diversas proce
dências, firmou-se como um Partido destinado a gloriosa missão, 
que cumpriu em grande parte, a da demolição da ditadura 
oligárquica no Brasil. 

Mas, Sr. Presidente, hoje, a continuar tudo como está, a 
continuarem como estão as coisas neste país, nem este nem os 
outros Partidos se justificariam perante o povo, porque não 
poderiam, como não podem, como não têm podido, resolver um 
só dos problemas que afligem a vida nacional. 

Faz já nove anos, foi aqui promulgada uma Constituição e 
de tal modo não funcionam as instituições e de tal modo estão 
elas emperradas, que nenhuma lei complementar foi até hoje 
promulgada. 

E o resultado dessa inviabilidade do sistema imposto em 46 
- e imposto precisamente pelos ressaibos, pelas marolas da 
oligarquia que durante ~sse tempo dominou o país, desviando a 
massa de seu sentido educativo e construtivo democrático - o 
que se passou neste país, a partir de 46, foi a progressiva im
possibilidade de os governos governarem. O pouco que fizeram 
foi à custa dos arranjos, que significavam sacrifícios fundamen
tais de seus pontos de vista programáticos. Para governar, hoje, 
o Brasil é preciso ser omisso, como ocorre com o atual Presidente 
da República, ou é necessário ser trapaceiro e pactuar e traficar e 
tratar, por todos os meios e modos, esquecer os compromissos da 
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campanha eleitoral, para conseguir os compromissos pelos quais 
se adquiram maiorias eventuais para eventuais projetos no Con
gresso. 

Duvido se possa sequer contestar esta verdade, ainda que 
seja possível, evidentemente, desta verdade extrair conclusões 
diversas ou até contrárias àquelas que procuro obter. 

Sr. Presidente, diante disto, que aconteceu neste país? A 
única força organizada, ditada ... 

Fernando Ferrari - V. Ex:" dá licença para um aparte? 

Carlos Lacerda - Dê-me V. Ex:" mais dez minutos e terei 
grande prazer em ouvi-lo. 

Fernando Ferrari - Se V. Ex:" não quiser me permitir 
apartes, não deve referir-se a agremiações cujos membros dese
jam aparteá-lo. 

Carlos Lacerda Esclareço a V. Ex:", para evitar equívo-
cos de sua parte, que, de início, declarei que com o maior prazer 
aceitaria apartes; apenas pedi licença para concluir a enunciação 
da tese e sua exposição. 

Fernando Ferrari - V. Ex:" já falou meia hora ... 

Carlos Lacerda - Exatamente, e tenho meia hora ainda. 
Se V. Ex:" me der dez minutos, ficaremos com 20 para ouvir o seu 
aparte, que muito me honra e pode contribuir para o esclareci
mento do debate. 

Sr. Presidente, eis que estamos novamente diante de uma 
dessas catástrofes periódicas que, em nosso regime presidencial, 
se chama sucessão da Presidência da República. Uma tentativa 
de união nacional foi feita, à custa - Deus sabe - de quanto 
sacrifício, de capitulações até em pontos essenciais, a pedido e 
por apelos dos chefes das Forças Armadas, a quem incumbe, não 
apenas a defesa externa - cumpre salientar sempre isso - mas 
também a defesa interior do Brasil. Tenho ouvido aqui dizer-se 
ser preciso que os militares dispam a farda para opinarem sobre 
os assuntos internos da Nação. Desde quando, em que época, em 
que momento da História nacional essa exigência foi feita? Num 
país sem partidos verdadeiros, num país sem partidos que corres
pondam de fato às correntes da opinião nacional, num país em 
que a opinião nacional, no momento em que se desencadeou e 
pôde opinar e decidir, foi desviada por um traumatismo até e 
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tem sido conduzida, não pela razão, mas pelas emissões sucessivas 
de cada crise, de cada momento, de cada paixão, de cada 
facção, neste país assim constituído é grotesco se venha trazer o 
exemplo daquelas nações em que, aí, sim, o Exército é mudo, 
porque, há séculos, não existem ali ditaduras. 

Sr. Presidente, que vimos nós? Vimos as forças democráticas 
se dividirem e, entre elas, incluo eminentes adversários, porque 
não distingo nos adversários senão as idéias que nos separam ou a 
conduta deles, segundo a correspondência entre idéias e atuação. 
Vimos a Nação dividir-se, vimos candidaturas apresentarem-se, 
ressaltando-se uma - e esta é uma das razões pelas quais teria 
grande prazer em ouvir o eminente líder do Partido Trabalhista 
Brasileiro - que, a meu ver, até este momento, reúne condições 
de vitória, mas que, vitoriosa, levará este país à guerra civil. 
Refiro-me à candidatura do Sr. João Goulart à Vice-Presidência 
da República. 

Fernando Ferrarz· - Na opinião de V. Ex:'-. 

Carlos Lacerda - Exatamente: na minha opinião, mas não 
na de V. Ex:'-. Sou eu que expresso meu pensamento e para isso 
vim à tribuna. 

Sr. Presidente, a candidatura desse eminente líder da si
tuação passada representa perigo comprovado para as·instituições 
nacionais, não apenas para as instituições democráticas, senão 
para algo ainda mais precioso - para a própria existência da 
Nação. 

Ministro do Trabalho, conspirou ele contra a República. 
Que não fará como Vice-Presidente da República? (Não apoia
dos.) 

Não esperava, é claro, dissessem V. Ex:'-s 'apoiado'. Seria 
absolutamente inútil. 

Ari Pitombo - Ninguém conspirou mais que o Sr. Juarez 
Távora. Ninguém conspirou mais que o Sr. Café Filho, que está 
no Governo. 

Fernando Ferrari - É curiosa a conspiração do Sr. João 
Goulart. S. Ex:'-, Ministro do Trabalho de então, conspirava, mas 
a União Democrática Nacional era quem dava o golpe no 
saudoso Sr. Getúlio Vargas. Onde estão os golpistas? V. Ex:'- deve 
apresentar os fatos, sob pena de ser acusado de estar tirando de 
seu discurso conclusões levianas. Gostaria que V. Ex:'-, ao acusar 
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o Presidente do meu Partido de pr~gador de golpes, de alterador 
da ordem, de revolucionário da república sindicalista, o fizesse 
com provas na mão. 

Car1os Lacerda 
V. Ex~ está se traindo ... 

Fernando Ferrari 
sarnento de V. Ex~. 

Não falei em república sindicalista. 

Já por ilação, adiantei o próprio pen-

Car1os Lacerda - Então V. Ex~ já sabe onde quero che-
gar. 

Fernando Ferrari - Evidentemente. Toda a Câmara o co
nhece. Na da mais versátil no Brasil que a pessoa e a alma de 
V. Ex~, como demonstrarei a seguir. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, antes que o eminente 
Líder do PTB fizesse a minha psicanálise, desejaria concluir 
minha tese. O povo já a fez, elegendo-me. 

Fernando Ferrari - V. Ex~, hoje, não se elegeria nem 
Vereador na sua cidade natal. _ .. , 

Carlos Lacerda - É possível. O que não me impediria de 
dizer aquilo que me parecesse a verdade até o fim. Nossa 
diferença é esta, Sr. Deputado: digo não só aquilo que o eleitor 
quer ouvir; digo aquilo que a consciência me manda dizer. 

Fernando Ferrari - Por isso tem mudado tanto sua cons
ciência. 

Carlos Lacerda - Exatamente. O Brasil tem mudado tanto 
que V. Ex~ chegou a Líder de um grande Partido nesta Casa. 

Fernando Ferrari - V. Ex~ é tão puro, tão meridiano ... 

Carlos Lacerda - Permita-me, nobre Deputado, V. Ex~ 
está continuamente interrompendo meu discurso. Peço que' espe
re dois minutos, pois quero concluir, para ouvir V. Ex~ com 
prazer e com calma. 

Fernando Ferrari - Desejo dizer apenas que vim a esta 
Casa duas vezes, sem qualquer poder econômico e sem gastar em 
eleições. Graças a Deus, como o povo carioca - bem o sei - o 
povo do Rio Grande é livre e altaneiro. 
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Carlos Lacerda - Muito bem. 

Fernando Ferrari - Estou nesta Casa para servir a esse 
povo, e nunca mudei, Sr. Deputado. Agora, analise a sua própria 
conduta, os seus artigos na Tribuna da Imprensa, desde seu 
imcio até hoje, olhe um pouco para trás e verá quantas vezes 
mudou, quantas vezes tergiversou, quantas vezes andou por 
caminhos diversos ... 

Carlos Lacerda - Não faça V. Ex:'- o meu discurso; deixe 
que eu mesmo o faça. 

Fernando Ferrari - ... daqueles por onde agora anda. E 
tenho aqui, nesta pasta, Sr. Deputado, as provas. V. Ex:'-, ao 
acusar um líder trabalhista, deve fazê-lo com documentos. Eu 
tenho documentos para mostrar as mudanças de V. Ex:'- de 
acordo com os interesses políticos do momento. Mas V. Ex:'- não 
possui nenhum para mostrar à Nação brasileira mudança de 
atitude minha. Tenho sido um homem só desde que aqui entrei 
até hoje. (Palmas Prolongadas.) 

Carlos Lacerda - Muito obrigado. 
Sr. Presidente, o dever do homem público é mudar con

forme mudam as posições objetivas, conforme se processa a 
evolução dos acontecimentos em face do interesse de sua pátria. 
Essa increpação de mudança já foi feita a Rui Barbosa, a homens 
muito maiores do que eu e do que todos nós juntos. Agora, o que 
não se pode increpar é, não a mudança de posição em relação a 
problemas diferentes, mas uma constante de fidelidade a certos 
princípios fundamentais. E nisto eu não mudo, não mudei, nem 
mudarei. E é por isso que aqui estou, Sr. Presidente: para seguir 
os ditames da minha consciência, sem - e, evidentemente, é 
preciso esclarecer este ponto - sem a menor intenção ou preten· 
são de mudar a opinião da maioria, porque, se a maioria fosse 
tão susceptível de mudar de opinião, não teria assassinado o 
Congresso Nacional, como fez há dias, negando o apoio à elabo
ração de uma verdadeira Lei Eleitoral. 

Portanto, é um depoimento que eu trago, é um testemunho 
que eu presto, sem outra pretensão senão esta. Estou convencido, 
Sr. Presidente, de que os esforços que atualmente se fazem para 
levar a bom termo uma solução eleitoral, puramente eleitoral, 
para o Brasil, têm um vício de origem que precisa ser dito em 
altas vozes: nós vamos para uma eleição que todos os brasileiros 
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sabem não ser autêntica! Nós temos um corpo eleitoral em que 
quase metade do eleitorado se constitui de defuntos ou daqueles 
que, pela Constituição, estão proibidos de votos. 

(Protestos. O Sr. Presz"dente, fazendo soar os tímpanos, 
reclama atenção.) 

Vamos para uma eleição manipulada pelos dinheiros públi
cos desviados das autarquias e do Banco do Brasil! 

(Novos Protestos. O Sr. Presidente, fazendo soar demorada
mente os tímpanos, reclama, novamente, atenção.) 

Sr. Presidente, peço a V. Ex~ que me assegure o direito de 
falar. 

Presidente - Os Srs. Deputados não podem apartear sem 
licença do orador. Se prosseguirem assim, ver-me-ei forçado a 
suspender a sessão. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, essa tática não me per
turba. É evidente que, se um adversário me chama de traidor, os 
companheiros me chamarão de fiel, e é isto o que me interessa. 

Sr. Presidente, vou concluir. Vamos para um processo elei
toral viciado; vamos para um processo eleitoral deformado; 
vamos para um processo eleitoral desnaturado; vamos para um 
processo eleitoral com ladrões públicos impunes intervindo na 
eleição ... (Palmas.) 

João Fico - V. Ex~ me permite um aparte? 

Carlos Lacerda - ... vamos para um processo eleitoral com 
uma Câmara ... 

João Fz"co - V. Ex~ tem de permitir o apartei 

Carlos Lacerda - ... vamos para um processo eleitoral com 
uma Câmara que não teve audácia e a coragem cívica ... (Palmas 
nas galerias) ... 

Presz"dente - Atenção! As galerias não podem manifestar-
se. 

Carlos Lacerda - ... para processar eleitores faltosos. Vive
mos num país cujo Congresso, por motivos evidentes, que ainda 
agora aqui mais uma vez se revelam, não trouxe a público, já não 
direi para punir com a lei, mas ao menos com a sanção moral da 
opinião pública, sequer o vulto das operações de Ricardo Jaffet 
no Banco do Brasil! Dois bilhões e quinhentos milhões de cru-
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zeiros foram afastados índebitamente do Banco do Brasil, entra
ram no processo econômico, asseguraram monopólios e garan
tiram uma força política neste país que deu até para comprar 
legendas de um partido! Ou haverá quem conteste isto? Ou 
haverá quem conteste que a pulverização da opinião pública é 
uma das táticas da estratégia da desagregação, a que outro dia 
fazia referência? 

Os grandes Partidos não podem governar porque há uma 
porção de pequenas legendas que se alugam a quem mais der; e 
aquelas nobres legendas pequenas, como, por exemplo, a do 
Partido Libertador, têm de ser o fiel da balança para assegurar 
precária maioria numa eleição majoritária, sem, no entanto, 
assegurar a instituição, nem, ainda menos,. a execução de um 
programa nacional por um governo constituído nas urnas. 

Nós nos encaminhamos - e vou concluir - nós nos enca
minhamos forçosamente a cada novo dia, com maior evidência, 
para um processo anormal de solução da crise brasileira. E é para 
reduzir ao mínimo essa normalidade do processo, para garantir 
ao máximo aquilo que a todos nós reúne, que é o muito apreço 
que temos pelas liberdades conquistadas, aquelas que nos foram 
legadas e que tivemos de ir buscar nas ruas, é para isso que trago 
à consjderação da Nação - já que o Congresso, uma parte, ao 
menos, não me deseja ouvir, agradecendo eu a atenção e a 
preferência que a outra parte me dispensa - trago à consi
deração da Nação, dizia, e ao patriotismo do Congresso a idéia 
de que neste País será indispensável, mais tarde ou mais cedo -
e antes mais cedo do que mais tarde - a concessão de plenos 
poderes ao Executivo para que legisle. 

(Vozes) - Oh! 

Carlos Lacerda - É curioso como protestam aqueles que a 
ele se submeteram durante oito anos, neste País! 

Sr. Presidente, mais tarde ou mais cedo, no processo de 
revalorização para dar autenticidade à democracia brasileira, 
para que a massa popular possa intervir no processo eleitoral sem 
as deformações a que é submetida pela miséria, de um lado, dos 
problemas sem solução legal e, de outro lado, pela propaganda e 
pela corrupção desenfreada; mais tarde ou mais cedo será indis
pensável - e antes cedo que tarde demais - conceder plenos 
poderes a fim de que o Poder Executivo possa legislar sobre 
aquilo que em causa própria não pode fazer a Legislação (protes-
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tos) - uma lei que permita a criação e o funcionamento de 
Partidos autênticos do Brasil (não apoiados), para a criação de 
um corpo eleitoral expurgado dos vícios que atualmente o defor
mam, de tal modo que se acabe com os currais eleitorais e se dê 
ao voto a verdade sem a qual o voto é pior que a ausência dele 
porque a consagração da desonestidade. O que se faz no Brasil é 
recorrer ao voto para coonestar o arbítrio, a corrupção e a 
coação. O que se faz hoje no Brasil é dar a uns poucos possi
bilidade de concorrer honradamente para que muitos possam 
concorrer desonestamente. O que se faz no Brasil é o contrário do 
que se necessita fazer para verdadeiramente salvar a democracia. 

(Trocam-se numerosos apartes simultâneos.) 

Presidente - Se os Senhores Deputados continuarem apar
teando sem o consentimento do orador e perturbando os deba
tes, suspenderei a sessão. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, já farei a vontade dos 
nobres Deputados que me querem honrar com seus apartes. 
Como são muitos, evidentemente, peço que se entendam para 
torná-los breves, a fim de que todos tenham oportunidade. 

Minha conclusão é esta: não me interessa uma conspiração, 
não pertenço a nenhuma conspiração, não trago receita mágica 
nem poderia trazê-la, não tenho fórmula mirífica para resolver a 
crise brasileira. Mas afirmo que esta que se está tentando é, antes 
de tudo, hipócrita e, em seguida, inoperante. Necessário é, por
tanto, que os homens públicos deste País encarem a realidade 
com coragem e se unam para encontrar uma saída porque não 
podemos continuar no beco em que estamos metidos. 

É natural, Sr. Presidente, que os Senhores Deputados quei
ram apartear-me, com o que muito me honro. A dificuldade está 
em saber a quem conceder o primeiro aparte. 

França Campos - V. Ex?- há pouco, dessa tribuna - e as 
notas taquigráficas aqui estão como prova - , fazia a apoloiia da 
mudança de atitude ... 

Carlos Lacerda - Não, eu fazia a apologia de atitude 
diferente para situação diferente. É algo completamente diverso. 

França Campos - Mais valem as palavras e os atos do que 
mesmo a discussão a respeito desta matéria ... 
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Carlos Lacerda Então, para que discute V. Ex~? 

França CamPos V. Ex~, ainda a semana passada, pre-
gava uma ditadura a prazo marcado, pregava um regime de 
exceção ... 

Carlos Lacerda - Um regime de emergência. 

França Campos - Hoje, nobre Deputado, V. Ex~ deseja 
que este Parlamento se anule ... 

Carlos Lacerda - Anulado ele já está, Sr. Deputado, com
pletamente anulado. 

França Campos 

Carlos Lacerda 
Câmara pôde votar? 

. .. que este Congresso acabe. 

Fora dos selos de Caçapava, que ma1s a 

França Campos - V. Ex~ acaba de fazer uma injúria a 
esta Casa. 

Carlos Lacerda - Em toda a parte, um Parlamento como 
este concede poderes excepcionais. 

V. Ex~ está enganado quando me atribui um pensamento 
que não é o meu. V. Ex~ está enganado quando pensa que o 
Congresso deve conceder poderes plenos para determinadas tare
fas, por um prazo determinado, ao Poder Executivo. 

Esta é a experiência mundial. A única dificuldade que há no 
caso brasileiro é que a Constituição proíbe a delegação de 
poderes. Este é um dos males maiores da Constituição e esta é 
uma das razões pelas quais a nossa Constituição não funcionou 
até hoje. Mas a concessão de plenos poderes por um Congresso 
que se movesse no sentido de conservação da República e refor
masse esses aspectos chegaria ainda a tempo para que o Exe
cutivo pudesse legislar naquilo que o Congresso manifestamente 
não pode, porque. está legislando de acordo com os interesses 
pessoais, regionais e exclusivos das facções que o constituem. Tal 
é o caso da legislação eleitoral, como o do Estatuto dos Partidos 
Políticos. 

V. Ex!l, portanto, não tem razão quando pensa que plenos 
poderes constituem uma ditadura. Plenos poderes houve na 
França, com Clemenceau. Plenos poderes concederam Con
gressos de todos os países ... 
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(Trocam-se inúmeros apartes. O Sr. Presidente reclama 
atenção.) 

João Fico -Infelizmente, para a democracia brasileira, 
Senhor Deputado, é triste ver um seu representante, neste recin
to, contra a autoridade deste Congresso, quando sabemos que, se 
há alguma coisa em relação aos males eleitorais, essa coisa 
depende, não do eleitor, também não dos Partidos, mas sim da 
própria justiça Eleitoral. Recusando esta Câmara, como V. Ex:'
disse, uma reforma eleitoral baseada na cédula oficial, ela proce
deu com alta justiça, com alta sabedoria, com alto discerni
mento, pensando no bem e na grandeza do Brasil. .. 

Carlos Lacerda 
que registro. 

Agradeço o ponto de vista de V. Ex:'-, 

João Fico - ... porque não era possível apoiarmos uma 
cédula oficial que viesse prejudicar o eleitor, aquele homem 
simples que trabalha e que é uma das expressões econômicas da 
nossa Pátria. Quero dizer que a atitude de V. Ex:'- é contra os 
ideais do nosso povo, que quer progredir, democraticamente. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, em resposta ao longo 
aparte com que me honrou o nobre colega, desejo apenas deixar 
claro isto: não há democracia sem ordem, e não há ordem no 
caminho em que vamos-. . . ' 

Agora, gostaria de conceder aparte ao nobre Deputado 
Fernando Ferrari, a quem peço desculpas pela delonga, causada 
pelo desejo de não deixar os outros nobres deputados sem uma 
oportunidade. 

Fernando Ferrari - O aparte que V. Ex:'- me dá já vem, 
agora, um tanto tarde, porque V. Ex:'- parece estar perorando. 

Carlos Lacerda - Estou ouvindo ... 

Ji'ernando Ferrari - Desejo, nesta emergência, fazer um 
apelo aos meus eminentes colegas, correligionários e adversários, 
para que discutamos mais serenamente, embora seja difícil en
tendermo-nos com V. Ex:'-, que prega num cateCismo muito 
diferente do nosso. 

Carlos Lacerda 
V. Ex:'-. 

Neste ponto, concordo inteiramente com 
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Fernando Ferrari - Acho que devemos, pelo menos, res
peitar-nos ... 

Carlos Lacerda - Exatamente. 

Fernando Ferrari - ... fazendo com que sejamos, cada vez 
mais, dignos deste Parlamento. 

Çarlos Lacerda - Muito bem! 

Fernando Ferrarz' - Agradeço o aparte e informo que, logo 
que V. Ex:' sair da tribuna, responderei, inteirinho, o discurso de 
V. Ex:'. 

Carlos Lacerda - Muito agradecido a V. Ex:'. Só me 
honro com esta oportunidade. 

Tenório Cavalcanti - Sr. Deputado, Rui Barbosa dizia 
que só podemos falar em liberdade quando pudermos sujeitar
nos livremente, em harmonia com o ritmo da realidade, em cujo 
meio vivemos imersos. Nós, correligionários de V. Ex~, podemos 
discordar da sua opinião, ... 

Carlos Lacerda - Está claro. 

Tenório Cavalcanti - ... opinião aliás respeitável. Os de
mais Deputados podem discordar de V. Ex~, mas respeitando 
sempre os princípios gerais de liberdade: o direito de dizer, o 
direito de pensar. Se, porém, formos, como estamos sendo atual
mente, intolerantes, impacientes e até apaixonados com os defei
tos e dessemelhanças de opiniões dos nossos colegas, não pode
remos exigir para nós respeito e tolerância com o nosso modo de 
pensar. Embora discordando do ponto de vista de V. Ex~, en
tendo que todos os Srs. Deputados que, como V. Ex~ e nós 
outros, se banharam nas águas lustrais do sufrágio popular, têm' 
o dever, a obrigação solene - e nós assinamos contratos perante 
a Nação, no cartório de nossa própria consciência - de defender 
a liberdade de pensamento. Temos o dever de nos respeitarmos 
mutuamente. A linguagem agressiva é atestado de falta de 
elegância política que estamos dando aos olhos da Nação e do 
povo que nos sufragou. Por isso, entendo que a Casa deve ouvir 
V. Ex~ e, depois, a réplica eloqüente do líder do PTB que, de 
certo, o fará dentro dos mesmos princípios e, espero, V. Ex~ será 
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com ele tolerante como, de agora por diante - estou convencido 
- todos seremos para permitir a V. Ex?- concluir o seu raciocí
mo. 

Carlos Lacerda - Muito agradecido. 

Bruzzz" Mendonça - Permita-me V. Ex?- um aparte. 

Carlos Lacerda - Com prazer. 

Bruzzz" Mendonça - É pena que o clima já não seja tão 
tumultuoso, porque entendo que a V. Ex?- serve melhor um clima 
de emoção que de raciocínio ... 

Carlos Lacerda - V. Ex?- está profundamente enganado. 

Bruzzz" Mendonça - ... pois todo agitador político - uso a 
expressão sem nenhum efeito pejorativo - tem mais facilidade 
em conduzir pela emoção que pelo raciocínio. 

Carlos Lacerda - Não penso como V. Ex?-. 

Bruzzi Mendonça - O discurso de V. Ex?- não conseguiu 
emocionar-me, mas produziu-me algumas dúvidas. V. Ex?-, por 
exemplo, falou, repetidamente, em regime de exceção, para 
acabar com o que está aí. V. Ex?- pregou ontem um regime de .. 
exceção. 

Carlos Lacerda 
me de emergência. 

Não disse regime de exceção; disse regi-

Bruzzi Mendonça - Refiro-me ao discurso de anteontem 
em que V. Ex?-,. para definir o que aí está, usou de expressão 
que, sem dúvida, viola normas regimentais. 

Se, para V. Ex?-, o que aí está é uma desgraça; se, para 
V. Ex?-, esse regime de exceção é a salvação, pergunto: - por 
que afirma que esse golpe, que esse regime de exceção seria uma 
salvação, se V. Ex?- mesmo declarou dessa tribuna que não tem 
nenhuma fórmula mirífica, que não dispõe de nenhum programa 
para salvar o país? O que estamos vendo é que o golpe pregado 
por V. Ex?- que não está, aliás, em consonância com o sentimen
to do seu Partido, esse golpe não tem programa que não seja o de 
conquistar o poder. Ora, Sr. Deputado, se assim é, posso asse
verar a V. Ex?- que se trata de uma bandeira muito fraca e, 
parece-me, até muito enxovalhada. Se V. Ex?- não nomeia quais 
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os homens que darão esse golpe, se não mostra as credenciais dos 
beneficiários desse golpe ... 

Carlos Lacerda 
que esperar ... 

V. Ex~ quer nomes? Então, terá muito 

Bruzzi Mendonça - V. Ex~ verá por que é necessário citar 
os nomes. 

Carlos Lacerda - V. Ex~ está fazendo um discurso! 

Bruzzz" Mendonça - Concluo em duas palavras. 

Carlos Lacerda - Então conclua. 

Bruzzi Mendonça - Sr. Deputado, não podemos acreditar, 
portanto, nesses salvadores, uma vez que não sabemos se têm 
sequer autoridade moral para salvar o País. Não podemos crer 
em homens que não têm programa, como V. Ex~ próprio 
confessa. Para concluir, aliás ... 

Carlos Lacerda 
alguma. 

'Aliás' não é advérbio para concluir coisa 

Bruzzi Mendonça - No caso é para concluir, como V. Ex~ 
verá. Não tenho amor ao vernáculo como V. Ex~, que foi buscar 
uma série de tratadistas. 

Carlos Lacerda - O meu amor é ao relógio ... 

Bruzzz" Mendonça - O único programa que vejo defendido 
por V. Ex~, aliás, concomitantemente com o golpe, é a alienação 
das nossas riquezas. Constato que cada vez que V. Ex~ fala em 
golpe, também se refere à perniciosidade do capital estrangeiro 
para exploração do nosso petróleo. Tal pregação, assim, se torna 
suspeita. V. Ex~ sabe que num regime constitucional o povo e o 
Parlamento não permitiriam a entrega das nossas riquezas. 
V. Ex~ tem como programa único o golpe ... 

Carlos Lacerda - V. Ex~ me permite um aparte? 

Bruzzi Mendonça - O único programa, portanto, pelo que 
vejo, é estabelecer um regime que permita a entrega das rique
zas brasileiras aos trustes estrangeiros! 

Carlos Lacerda - Não; engano de V. Ex~. Não estou 
pregando o regime comunista. 
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Bruzzz" Mendonça - Agora, concluindo de verdade, se é 
esse o pavilhão que V. Ex:" hasteia, esse pavilhão está roto, esse 
pavilhão está sujo, Sr. Deputado. 

Presidente - Atenção! O tempo do orador está findando. 

Carlos Lacerda - Senhor Presidente, preciso responder ao 
discurso do ilustre Deputado Bruzzi Mendonça, no pouco tempo 
que me resta para meu aparte. 

Presidente - V. Ex:" dispõe, apenas, de dois minutos. 

Carlos Lacerda - Pois não. 
Sr. Presidente, a técnica do aparte do Deputado Bruzzi 

Mendonça eu a conheço; ela consiste em atribuir ao orador uma 
série de opiniões que não são as suas e, em seguida, dessas 
opiniões, extrair conclusões que também não são do orador. 
Assim, S. Ex:" me atribui o intuito de proclamar uma ditadura e, 
depois, diz que não tenho programa. Eu declarei, muito simples
mente, que o Congresso precisa ajudar o País a encontrar uma 
fórmula pela qual, por um prazo determinado, tenha o Poder 
Executivo, seja qual for, desde que constituído por homens 
honrados, a possibilidade e a capacidade legal de fazer as refor
mas políticas essenciais para tornar viável o regime democrático 
no Brasil; de fazer a reforma eleitoral, que o Congresso já 
demonstrou não poder fazer; de retomar os Partidos, que, na 
realidade, não estão funcionando como deviam, e isso como 
preventivo do golpe, para evitar o golpe, para vencer a hipótese 
de golpe, para tornar o golpe desnecessário, pois, de outro modo, 
quer se deseje ou não, quer se pregue ou não, quer se recomende 
ou não, quer se reprove ou não, quer se previna ou não, quer se 
pretenda, se deseje, se propague, se prefira ou não, este País se 
encaminhará, forçosamente - e eu quase diria, se não tivesse 
medo dessa palav:ra, fatalmente -, para uma solução de força. 
Falhando as soluções de direito, pela covardia dos homens e pelo 
seu oportunismo, pela sua incapacidade política e por sua.inca
pacidade de compreensão da gravidade do momento brasileiro, 
nós nos encaminharemos para uma solução de força, que nin
guém deseja, que ninguém almeja, que ninguém aspira e que 
ninguém prefere. 

Sr. Presidente, o que se quer fazer neste País, neste momen
to, é uma brincadeira de eleições. 
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Último de Carvalho - Na opinião de V. Ex~. 

Carlos Lacerda - É brincadeira de mau gosto. 

Presidente - Atenção! 

Carlos Lacerda - Vou concluir, Sr. Presidente, com duas 
frases. 

É uma brincadeira em que os candidatos fazem promessas, 
sabendo que não podem cumpri-las; em que os candidatos pre
tendem desafiar tudo aquilo que é a constante da evolução na
cional e pretendem encerrar, numa farsa eleitoral, o ciclo revo
lucionário que se abriu em 30, de cujas sucessivas etapas nasceu 
este Congresso, de cujas fases sucessivas nasceram três Constitui
ções e que, afinal, ainda não encerrado, está, como os mortos 
insepultos das Escrituras, à espera de quem se decida a sepul
tá-los. 

Sr. Presidente, neste momento, como no livro de Jó, levanta
se o Leviatã - espécie de hipopótamo saído do mar - para 
enfrentar o nosso povo, para desafiar o destino da Nação e, ou 
nós nos dispomos a responder ao desafio do destino nacional com 
a seriedade, com a compenetração da gravidade da crise brasi
leira - e não pretendamos dar soluções de anedota para uma 
crise tão crispante e tão grave quanto esta - ou a Nação se 
despedaçará e, então, o Congresso não encontrará tantos defen
sores senão aqueles que, a 11 de novembro de 38, compareciam 
ao Catete para buscar o prêmio de sua submissão. (Muz"to bem; 
muito bem. Palmas Prolongadas.) 
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4. Sessão de 14 de novembro de 1956 

Considerações em torno da resistênda do povo 
húngaro. 





Presidente - Passa-se ao Grande Expediente. A primeira 
parte deste expediente será dedicada à heróica resistência do 
povo húngaro. Tem a palavra o Sr. Carlos Lacerda. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, cabe-me falar, nesta ses
são, sobre esse espetáculo de heroísmo, de dignidade patriótica e 
de bravura cristã que assombra o mundo e nos restitui a todos, ao 
mesmo tempo que um acentuado sentimento de responsabili
dade, a fé renovada na capacidade de resistência dos povos que 
se sublevam contra a corrupção e a tirania. 

Não vim, no entanto, a esta tribuna, Sr. Presidente, para 
cantar o martírio do povo húngaro. Seria, ao mesmo tempo, 
muito pouco e demais. 

Na consciência de todos os Srs. Deputados, como na de 
quem preza a liberdade e a dignidade humana, já se impôs o 
sentimento de respeito, de admiração e - por que não dizê-lo? 
- de veneração pelo sacrifício a que se obriga um povo que, 
neste momento, é exemplo e assombro do mundo. Menos, ainda, 
cheguei a esta tribuna para fazer o relato, a crônica da evolução 
desse povo que toma das confusas invasões dos hunos o seu 
próprio nome nacional e, depois das contribuições daqueles povos 
obscuros, de história remota, foco das hordas invasoras que 
formam o substrato da civilização pós-romana, acabou por cons
tituir a Nação húngara, que hoje se projeta no mundo ·como 
vanguarda da insurreição dos autênticos democratas contra o 
espírito totalitário, que por toda parte se infiltra, domina, em
polga, absorve, envenena, corrói, para, finalmente, destruir, nas 
reservas morais de cada povo, as suas últimas resistências cívicas. 

Não bastaria - repito - e seria demais trazer para a 
Câmara, que tão bem a conhece, a história da Nação incorpo-
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rada à cristandade pelo seu primeiro rei, que foi, também, o seu 
primeiro santo - santo Estêvão, naquele distante milênio que 
marcou o início da ascensão cristã na Europa Ocidental e sobre o 
Norte da Europa. 

Também não bastaria recordar à Câmara a insurreição de 
1848, na qual o povo húngaro, levantado contra o domínio da 
Áustria, viu-se sufocado, como agora, pelos do Diretório russo, 
pelos exércitos do Czar da mesma Rússia, e, então, como agora, 
deu ao mundo o exemplo da sua bravura indomável. 

Diferente é a minha missão nesta tribuna, Sr. Presidente, 
porque convencido estou de que a maior homenagem que se 
presta a um povo em luta é retirar da substância do seu esforço a 
lição que, a todos os povos, o seu heroísmo pode inspirar. Essa 
lição da Hungria é oportuna, se não indispensável, a todos os 
povos, em nossos dias. Ela começa, Sr. Presidente, não na 
Hungria, porque começa na Rússia, naquela Rússia czarista, 
sobre a qual ninguém melhor, nem mais nitidamente, nem mais 
precisamente escreveu que Karl Marx, nas suas famosas corres
pondências para o New York Herald Tribune, em que traçava 
com mão de mestre a história da política imperial russa, que 
jamais variou, que não varia agora e que, invariavelmente, 
prossegue na sua expansão mundial. 

Mas hoje, entre as confissões do mundo, que se refletem, por 
vezes, até neste plenário, ousa-se fazer a comparação, ou o para
lelo, em igualdade de condições, entre o superado, quase defunto 
imperialismo, imperialismo capitalista e o nascente e podero
so imperialismo russo comunista. 

Convém, portanto, frisar, desde logo, que o Partido Co
munista, ao ocupar, na Rússia, a sua posição dominante -
pequeno Partido até hoje minoritário, pois até hoje não represen
ta mais de 2,5% do povo russo -, já na Rússia o exército do 
Czar estava inteiramente infiltrado; a tal ponto, Sr. Presidente, 
que um tratadista, Stefan Possony, que, se não me engano, por 
acaso é húngaro, no mais admirável estudo até hoje publicado 
sobre a técnica comunista na ação mundial, desde 1948 até os 
nossos dias, assim relata a infiltração no exército do Czar de 
todas as Rússias, às vésperas da tomada do poder pela mmona 
comunista: 
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Partido Comunista chamava, naquela ocas1ao, a 'democra
tização' do exército; 15 apoiavam-na, e 11 deixavam-se 
levar. Isto é, 65% já estavam a favor dos aspectos mais 
radicais da transformação por que deviam passar as forças 
armadas do Czar, e a ela não opuseram, nem mesmo 
intelectualmente, medidas destinadas a reduzir a disciplina, 
assim como a autoridade dos comandos. Do grupo que 
apoiava essa política, seis, subseqüentemente, juntaram-se 
aos bolchevistas, assim como um membro do grupo oposto, 
e apenas 19 desses comandantes acabaram por lutar no 
exército branco, contra o predomínio do minoritário partido 
bolchevique. Menos da metade dos generais comandantes 
tinham consciência nítida do que era·, dentro do Exército, o 
problema comunista. Mais de metade, aparentemente, jul
gava possível - diz o General Anton Denikin - acomoda
rem-se ao novo regime. Naturalmente deve ser lembrado 
que, entre março e abril de 1917, não menos de 150 oficiais 
superiores, de tendências mais anticomunistas, foram colo
cados nas fileiras da· reserva." 

Sr. Presidente, é desta tática de empolgar o poder pela 
infiltração que a Rússia pode gabar-se; pois, vitorioso, ali, por 
essa tática, o movimento minoritário comunista, com semelhante 
tática aperfeiçoada se expande ele pelo mundo inteiro e deixa, na 
Hungria, a marca sangrenta da sua presença. 

Modernamente, cerca de 30 a 40 anos depois da revolução 
bolchevista russa, as táticas se aperfeiçoaram e chegaram à 
China, exprimindo-se, em 1927, da seguinte maneira, segundo os 
ensinamentos de Stalin no seu Estudo sobre o Marxismo e a 
questão colonial e nacional: 

"1) - Em certos períodos, a burguesia nacional nos 
países coloniais e semicoloniais pôde chegar e apoiar o 
movimento revolucionário contra o imperialismo estrangei
ro. Em conseqüência, os revolucionários devem entrar em 
aliança temporária com essa burguesia nacional. 

2) - As revoluções coloniais efetuam-se em três eta
pas e não em duas, como até então se pensava ser usual nos 
países capitalistas. 

Na Rússia, a revolução democrático-burguesa, tendo 
como principal eixo o movimento agrário, foi seguida pela 
tomada proletária do poder. 
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Na China, o primeiro estágio da revolução se caracteri
zou pelo ataque da Frente Única Nacional ao imperialismo 
estrangeiro. A segunda etapa é a da revolução democrática 
burguesa, que se desenvolveu a tal ponto que - e aqui abro 
aspas para o próprio Stalin - 'a burguesia desertou a 
revolução e o movimento agora se transformou numa revo
lução poderosa'. " 

O terceiro estágio, a terceira etapa, só essa e só então é a da 
revolução soviética. 

Os pontos 3 e 4 interessam menos ao desenvolvimento do 
meu raciocínio e, para não tomar, desnecessariamente, o tempo 
da Casa, eu os deixo de parte por enquanto. 

5) O trabalho das células comunistas no Exército tem de ser 
intensificado, para desintegrá-lo e desorganizá-lo - como força 
de retaguarda em tempo de paz - e dar assistência ao trabalho 
de desorganização do campesinato rural. 

6) Os comunistas devem armar os trabalhadores e campo
neses e estabelecer o seu exército, digno de sua confiança. De 
outro modo, não se poderão garantir contra malogros. 

Finalmente, os comunistas, dentro do Kuomitang, devem 
explorar suas posições de infiltração, a fim de obter a resignação 
ou a expulsão dos que lhe são contrários dentro dessa organi
zação. 

A tese que se firmou na revolução chinesa é a de que as 
revoluções e rebeliões coloniais levam à crise os países capitalistas, 
levam à intervenção militar e ao conflito internacional. 

A dupla antítese a essa tese oferecida é de que a interven
ção e o conflito tornam possível aos comunistas do Ocidente 
incrementar o escopo de suas atividades. 

Parte dessas atividades destina-se à ajuda a rebeliões colo
niais. A intervenção e o conflito dispensam a força militar e 
econômica das potências do Ocidente. O ataque antimilitarista 
reduz a capacidade de ação e de resistência dos exércitos dos 
países do Ocidente. A síntese passa então a ser o reforçamento da 
União Soviética, o enfraquecimento dos países chamados capita
listas, quer econômico, quer político, quer militar, e eu acres
centaria também enfraquecimento moral. 

Os movimentos revolucionários no Ocidente e no Oriente 
assim se reforçarão. E ainda como resultados adicionais ou com
plementares, revoluções, quer de caráter comunista ou de caráter 
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nacional-democrático, segundo a terminologia comunista, podem 
então ser bem-sucedidas no Oriente, no Ocidente ou em ambos, 
através dessas zonas de fricção, de zonas de conflito localizado, 
que logo se expande, e nas quais as potências ocidentais irão 
desgastar-se. Se assim acontece, os Estados chamados capitalistas 
vêem-se privados de bases, de poder, de material humano e de 
recursos que, assim, praticamente, vão somar-se ao lado da revo
lução. 

Sr. Presidente, acompanhando a evolução dessa tática inter
nacional, nós chegamos ao ponto em que se reúne o VI Congresso 
Mundial do Komintern, no ano de 1928. 

É ali e não nas recentes demonstrações de palco, das trans
formações aparentes por que passa a essência da estratégia e da 
tática do comunismo internacional, que temos de procurar a 
chave para a compreensão de problemas como o da Hungria e 
questões como as de Suez - para falar apenas nessas duas que, 
hoje, ocupam a atenção da Câmara e da Nação. 

No VI Congresso da Internacional Comunista, preocupa
ram-se os líderes, diz Stefan Possony, no seu estudo, com os 
movimentos revolucionários das colônias e países semicoloniais: 
- Coréia - isso em 1928, e a guerra da Coréia é de 1950 -
dizia - Coréia, Índia - e o neutralismo indiano já parece 
assegurado, tendo a seu lado, para assegurar a existência desse 
neutralismo, a força crescente dos exércitos chineses ... - Indo
nésia, Egito, África do Norte e América Latina. 

Pode-se - continua esse extraordinário estudioso do proble
ma estratégico do comunismo internacional - deduzir que esses 
países se encontram entre os objetivos primeiros, diretos, funda
mentais do expansionismo revolucionário russo, dedução que se 
confirma pelo caso da Coréia, assim como dos subseqüentes 
acontecimentos na África e no Oriente Médio. 

O livro de Possony - A Century of Conflict -, para que 
não haja dúvida, é muito anterior à crise do Egito. Foi publicado 
em 1953. 

Na Europa Oriental, a convizinhança do exército vermelho, 
do exército russo, alterou de certo modo os dados do problema 
estratégico e, conseqüentemente, a natureza das táticas a adotar. 
Facilitou em grande parte essa tarefa a idéia rooseveltiana de 
coexistência, idéia que lhe ocorreu no fim da vida, quando o 
grande líder democrático do Ocidente estava praticamente en
tregue à guarda de seus conselheiros, vários dos quais, depois foi 
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verificado, vendiam, por degenerescência ideológica, os segredos 
da bomba atômica à Rússia comunista. 

É ali, é nessa Europa Oriental e Central, que vamos encon
trar nos aperfeiçoamentos e modalidades para as quais, sem 
dúvida, a Nação brasileira, geralmente tão desprevenida em 
relação à política internacional, tão desinformada da crescente 
correlação entre os acontecimentos internacionais e dos rumos de 
sua própria Nação, deve agora ponderar, refletidamente, sem 
ódios, sem prevenções, mais vigilantemente, se quiser entender o 
que se está passando para poder prevenir o que se vai passar. 

A Hungria, como outros países, está compreendida na área 
de influência russa P_flos pactos, cuja história não está por fazer, 
pois a publicação de suas atas e de suas resoluções estarrecem o 
mundo, de Potsdam e de Ialta, pactos de retalhamento do mun
do e de entrega de nações ]ivres ao guante soviético, na Europa 
Oriental e Central. 

Dilermando Cruz - V. Ex~, que, paradoxalmente, define 
a coragem como misto de alucinação, patriotismo e injustiça, há 
de me responder à seguinte pergunta: - Não acha inteiramente 
ridícula a posição da ONU, no momento, pedindo às nações do 
mundo o envio de tropas para policiar, no Egito, uma situação 
econômica e deixando, por outro lado, a Hungria, miseravel
mente, covardemente, torpemente esmagada, esquecendo, assim, 
a fraternidade entre os povos, por não ter a Hungria petróleo 
para dar ao francês e ao inglês? Devemos nós participar dessa 
mistificação, apenas apoiando uma organização que só defende 
os poderosos? V. Ex~ está capacitado para responder à minha 
indagação, porque, em toda a sua vida pública, tem dado 
demonstrações as mais inequívocas de sinceridade - esteja 
V. Ex~ certo ou errado - bem como de inteligência brilhante, 
razão por que solicito dê a sua opinião, com pureza d'alma. 

Carlos Lacerda - Agradeço muito, não só as referências, 
mas, por igual, ao aparte com que V. Ex~ me honra. Peço-lhe 
apenas licença para não quebrar a seqüência do meu raciocínio e 
responder, daqui a pouco, a pergunta de V. Ex~, que se reser
vará o direito de fazer nova interpelação se, por acaso, no 
decorrer da minha exposição, eu omitir a resposta que, com toda 
a honra e prazer, lhe devo. 

Sr. Presidente, a entrega da nação húngara à área de 
influência russa não se fez, como talvez alguns ainda pensem, 
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através de uma ocupação militar, pura e simples. Muito ao 
contrário, nem mesmo agora, quando quatro mil tanques russos 
marcham sobre Budapeste, nem mesmo agora, quando essa 
intervenção russa é aberta, escancarada e cínica, nem mesmo 
agora essa intervenção se fez pelos processos usuais da agressão 
militar estrangeira. 

Não! Foi o governo títere da Hungria que pediu o auxílio das 
tropas russas, legalmente, constitucionalmente, legalisticamente, 
para sufocar o movimento interno que, segundo se dizia, estaria 
inspirado pelas potências ocidentais. 

Mas a ocupação da Hungria carreia ainda outras lições, 
contém outros aspectos, revela outros episódios que não podem 
passar despercebidos à atenção esclarecida dos Srs. Deputados. 

A história dessa luta da Hungria não começa no dia 1? de 
novembro último quando os patriotas húngaros se rebelaram 
contra o jugo de Moscou. Não. Bem sabe a Câmara que não. 

Essa história começa em setembro de 1946, quando esse 
mesmo lmre Nagy, que hoje ajuda a sufocar as forças patriotas 
no País, fez a seguinte declaração: 

"Enquanto a guerra se estava travando decidimos, e esse é 
um dos nosso princípios básicos, que na Hungria não é ainda 
o tempo para transição do capitalismo ao socialismo, para a 
luta entre dois sistemas sociais e, sim, para tirar pelas raízes 
os poderosos remanescentes do totalitarismo. Não é uma 
questão, portanto, de luta entre dois sistemas sociais mas, 
sim, de luta entre a democracia e a reação capitalista." 

Não preciso recordar à Câmara como é padronizada em 
todos os países a semântica comunista. Mais ainda, Sr. Presiden
te, muito mais, como se deu a infiltração nesse País? Como se 
processou a ocupação efetiva de pequenos Partidos, de pequenos 
grupos que não tinham, nem eleitoralmente, e ainda menos 
politicamente, no sentido amplo do termo, expressão numérica, 
ou mesmo qualitativa, para ocupar a direção nacional? 

Deu-se pela infiltração nos demais Partidos; deu-se pela 
desagregação demagógica das Forças Armadas; deu-se pela coni
vência e complacência daqueles políticos, a quem Dimitrof e 
Mancifkski apelidaram depreciativamente, mas interesseiramente, 
confessando a Eudócio Ravines, ·antigo responsável pelos traba
lhos do Komintern na América Latina, políticos cujas eleições 
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dependem dos comunistas, não porque sejam majoritários, mas 
porque, se se transformarem em fiel da balança eleitoral, ainda 
têm outro recurso, que é projetá-los e popularizá-los, silenâando 
inclusive sobre a sua corrupção ... 

Sr. Presidente, tomemos um exemplo mais fácil, mais curto 
de resumir, mas que, em tudo e por tudo, se assemelha ao da 
Hungria, cujos pormenores nos levariam mais longe do que o 
tempo me permite. Para esse exemplo, louvo-me nas informações 
de Y gael Glenckstein, em seu admirável estudo sobre os satélites 
da Rússia na Europa. 

É ele que sustenta ser a Romênia o exemplo-piloto, o 
exemplo de laboratório da técnica de infiltração e ocupação, 
pelas minorias comunistas, de cada um desses países. 

O que se deu na Romênia faz cair por terra uma das ilusões 
que precisamos destruir em nosso espírito, se queremos, de fato, 
não somente homenagear a Hungria, mas evitar que tenhamos, 
algum dia, de seguir-lhe o exemplo. 

Uma das ilusões mais freqüentes é aquela que muitos demo
cratas alimentam sobre a incompatibilidade fundamental, sobre 
o caráter bipolar das duas tendências totalitárias do mundo 
moderno - nazista, ou da extrema direita, para um lado; 
comunista, ou da extrema esquerda, para outro. 

Raymond Aron, em seu fundamentado estudo, a que deu o 
título significativo de O Ópio dos IntelectuaiS, formulava essa 
crítica ao pensamento político francês, que tomou para símbolo 
das tendências do mundo moderno, aquelas que se espelhavam 
nas posições das diferentes bancadas no recinto da Assembléia 
francesa: os que exprimiam tendência de reforma sentavam-se à 
esquerda; depois, passaram a denominar-se esquerda; os que 
exprimiam tendência de conservação do statu quo eram deno
minados conservadores ou ultraconservadores e sentavam-se à di
reita; passaram a chamar-se da direita. 

Insurge-se ele contra a permanência e generalização ao 
mundo, através do tempo e além do seu tempo, desse conceito 
errôneo, pois formula esta pergunta, num livro anterior à atual 
crise no Oriente Médio. 

Quando num país qualquer do Oriente Médio - pergunta 
Raymond Aron - um grupo de oficiais, geralmente saídos da 
classe média, desembainha seus sabres para suprimir os privilé
gios dos paxás, onde está a esquerda e onde a direita? Se esse 
grupo, ao instaurar momentâneos governos de força para pro-
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ceder à reforma de sua Nação, é a esquerda, devemos concordar 
que a esquerda abandonou seu método próprio de ação, essen
cialmente libertário, sempre feito no consentimento prévio ainda 
que pressuposto, do povo; mas se é a direita, então tenhamos de 
reconhecer o supremo paradoxo e absurdo intolerável de que a 
esquerda estaria representada ou encarnada no privilégio dos 
paxás. 

Também neste caso é preciso que de uma vez por todas se 
desfaça em nosso espírito a confusão, caiam dos nossos olhos as 
escamas que nos fazem, tantas vezes, julgar de acordo com que os 
comunistas desejem seja nosso julgamento; que nos fazem, tantas 
vezes, considerar absolutamente incompatíveis, e, portanto, in
digno cada qual do nosso temor ou da nossa preocupação, as 
eventuais alianças entre a direita reacionária, conservadora, 
usurpadora, usurária, corrompida e corruptora, e a esquerda 
libertária, idealista, representando o futuro, para valer-me da 
velha expressão do falecido Paul Vaillant Couturier, na França "a 
juventude do mundo", ou seja, o que parecia ao nobre idealista, 
morto antes de desiludir-se, representativo do comunismo da sua 
época. 

Para que se veja até que ponto a compatibilidade inicial e 
final entre as tendências totalitárias termina por uni-las na ação 
contra os democratas verdadeiros, bastam fatos. E aqui o exem
plo da Romênia ganha toda a sua significação. 

Sr. Presidente, nada do que era mau se alterou na Romênia. 
Quando as tropas soviéticas entraram, os privilégios do regime da 
burocracia corrupta e corruptora, de caráter militarista do re
gime romeno, permaneceram, tal qual. No sistema jurídico, diz a 
Protascam, os processos, os meados, as tradições e a estrutura da 
jurisprudência romena permaneceram imutáveis desde que, ou 
mesmo depois que um comunista se tornou Ministro da justiça. 

De dois mil juízes em exercício apenas vinte foram nomeados 
pelo novo regime comunista. Isto está publicado no Christian 
Science Monitor, de 12 de dezembro de 1945. 

Há mais: a estrutura do Exército permaneceu a mesma, com 
a sua hierarquia formal, com a sua completa subordinação dos 
soldados aos oficiais e sem a existência daqueles antigos, pré
históricos comitês de soldados e marinheiros da revolução russa. 

Durante três anos, a composição do pessoal militar conti
nuou imutável. Por exemplo: 
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"O Tenente-Coronel Nicola Cambrea, Comandante das uni
dades romenas que lutaram contra a Rússia em Stalingrado, 
foi promovido pelo Governo de Groza ao posto de General e 
nomeado Assistente do Estado-Maior; o Major Popesen 
Argetia, fascista ativo no passado, foi feito Chefe da Polí
cia Secreta Romena, sob a vigência de um Ministro da 
justiça comunista; o General Vasiliu Rascan, chefe da Polí
cia Militar durante a guerra contra a Rússia, foi nomeado 
Ministro da Guerra; outro velho General, Pretoria, foi no
meado Chefe do Estado-Maior; o General Lascar, Briga
deiro-General numa frente anti-soviética, em 1941, que 
recebeu Cruz de Ferro de Hitler, foi, depois de juntar-se ao 
Partido Comunista, considerado leal ao regime e nomeado 
Ministro da Guerra." 

Aqui estão as palavras do autor, entre outros trabalhos, de 
alguns dos mais autorizados e documentados estudos sobre o 
modo pelo qual a Rússia se apossou dos países satélites. É Y gael 
Glenckstein quem diz, à página 141 do seu livro: 

"O entusiasmo do Partido Comunista "pela lei e a ordem" 
- e eu cito entre aspas, duplas, porque lei e ordem estão 
aqui tiradas do manifesto do Partido Comunista romeno 
naquela ocasião - ilustra-se, exemplifica-se pelo seu ardo
roso amor à monarquia. A 3 de novembro de 1946, o 
Premier comunista Groza declarou: 'O Rei, a Igreja, o Exér
cito, o Povo e o Governo são uma só pessoa.' 

Poucos dias depois, num comício da frente controlada 
pelos comunistas, o bloco chamado Frente N acionai Demo
crática, o Vice-Premier Ttarescu disse: Yheorghin Dei, Chefe 
então do Partido Comunista ateu, lutaremos juntos pela 
consolidação da monarquia, porque estamos convencidos de 
que o Rei é a voz mais forte que nos liga a todos os 'romenos'; 
lutaremos pela consolidação da Igreja nacional e da proprie
dade privada, fonte de toda iniciativa criadora." 

Sr. Presidente, como se isto não bastasse temos ainda decla
rações publicadas no Internacional News, a 8 de janeiro de 1947, 
transcritas no jornal Tempus de Bucareste: "O Governo e o 
Parlamento farão todos os esforços possíveis para realizar uma 
colaboração frutífera com o capital estrangeiro." 
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Sr. Presidente, passo a passo nós acompanhamos, até mesmo 
na sua monotonia, que agrava a do meu discurso (não apoiados), 
a linguagem, o método, o sistema, a tática, a intenção, o 
espírito, o objetivo de uma infiltração, que começa por desarmar 
espiritualmente o adversário, o leva, não mais a servir-se dos 
argumentos pronunciados ou enunciados pelos comunistas, mas 
dos argumentos pronunciados ou enunciados por aqueles que 
sequer sabem, sequer compreendem. 

Qual o resultado deste esforço comunista pela legalidade e 
pela ordem constitucional? Qual o resultado desta simbiose dos 
totalitários nazistas, os antigos colaboradores de Hitler na ocupa
ção da Romênia, Hungria, Polônia com os atuais ocupantes da 
Polônia, Hungria e Romênia? Qual o resultado concreto de tudo 
isto? Que o digam, já não mais as metralhas que hoje varrem o 
povo húngaro, mas que o digam os dados concretos de uma 
Nação subdesenvolvida como a nossa, ou mais que a nossa, de 
uma nação da qual 52% da população estava aplicada ao 
trabalho rural, menos portanto, do que a percentagem brasi
leira, mas que, por outro lado, tinha e tem uma quantidade de 
população rural só batida talvez pela da Indochina ou por algum 
outro dos países no Extremo Oriente. 

A Hungria não fez a sua reforma agrária no breve regime 
comunista de Béla Kum, nas primeiras décadas deste século: a 
Hungria tinha um regime altamente militarizado pela base, 
se não pela cúpula, um regime mantido sob tutela militar por um 
homem forte que, por trás dos Governos, manobrava e decidia em 
última análise; a Hungria foi desespiritualizada, esvaziada do seu 
conteúdo democrático nascente pela desagregação comunista nas 
Forças Armadas, pelo desprevenimento dos Partidos, pela infil
tração dos Partidos, pelos agentes comunistas que a certa altura 
de seu trabalho se desinteressaram da própria existência do 
Partido Comunista como tal, para se devotarem de corpo e alma 
em sua alta escola de subversão, com seus objetivos próprios, com 
suas táticas difíceis, reconhecíveis, à desagregação dos Partidos 
adversários, impedindo-lhes a união por um lado e, por outro, 
roendo-os como cupim, para atirá-los, inermes e desorientados, 
na voragem, para que o Partido menor, o menos importante de 
todos, acabe por se aproveitar. O resultado disso foi a fome da 
Hungria, fome baseada numa política de metódica destruição de 
todas as possibilidades de renascimento econômico. E aqui outro 
ponto das nossas ilusões deve desfazer-se em nosso espírito para 
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que possamos bem entender como .funciona essa técnica. Todos 
os dias ouvimos afirmar - é justo que se diga com tanta insis
tência e exclusivismo, que de justo passou a ser estúpido - que o 
problema do comunismo só se resolve pela elevação do nível de 
vida do povo. Não há a menor dúvida. 

Presz"dente - Permita-me interromper V. Ex~ para lem
brar que dispõe apenas de 3 minutos. 

Carlos Lacerda - Muito obrigado a V. Ex~, Sr. Presi
dente. 

· Não há a menor dúvida de que a elevação do nível de vida 
do povo é um dos instrumentos para a neutralização e a eventual 
inutilização da expansão comunista, mas também não há dúvida 
de que é impossível elevar o nível de vida do povo, se a política 
dos Governos e dos Partidos, em geral, for impregnada do 
espírito e da intenção de impedi-lo. Como, Senhor Presidente? 

Através das táticas, por exemplo, empregadas por Hitler. A 
Rússia, ao se apossar da Hungria, ali mantendo um Governo com 
toda a legalidade constitucional que o caso requer, teve o cuida
do de não deixar que este Governo nacionalizasse toda a indús
tria. A Rússia nacionalizou apenas aquilo em que ela, Rússia, 
ainda não tinha participação. A indústria em que a Rússia já 
entrara com a parte do leão, esta continuou privada. Não houve 
nenhuma incompatibilidade entre os princípios teóricos progra
máticos, desse Partido que nos embala, com a sua programação e 
os princípios táticos que - estes, sim - são imutáveis e inva
riáveis, levando-nos a confundi-los freqüentemente, confundin
do-nos. 

Sr. Presidente, como vê V. Ex~ e a indulgência da Casa há 
de reconhecer, não me é dado desenvolver completamente, no 
pouco tempo que me resta, a tese que venho sustentando. Quero 
apenas, em forma de conclusão ao menos por enquanto, salientar 
que a revolução da Hungria estava perdida, a partir do momento 
em que os Partidos húngaros não compreenderam, em tempo, a 
necessidade de se rebelar pelas armas, pela sua resistência cívica 
imediata, pela repulsa imediata contra a infiltração comunista 
nas suas Forças Armadas e a desagregação política e moral 
através da co-habitação, da condescendência e a complacência 
com a corrupção, que é o fermento dentro do qual o comunismo 
se expande e triunfa. 
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Respondo, para terminar, ao aparte com que me honrou o 
meu nobre colega. 

Em primeiro lugar, nego - e este já é outro assunto para 
quando voltarmos ao debate da questão de Suez - nego que, na 
questão de Suez, estejam em jogo unicamente interesses econô
micos. Os interesses econômicos que existem, sem dúvida, na 
questão de Suez são mera conseqüência ou projeção de um 
interesse fundamental, de um interesse permanente, de um inte
resse eterno dos povos, o mesmo exatamente pelo qual lutam na 
Hungria os seus patriotas. 

Hoje pela manhã, um nosso nobre colega declarou alguma 
coisa que eu não poderia, embora com respeito à sua pessoa, 
deixar de refutar ao descer desta tribuna. Aqui foi dito, com 
todas as letras, Sr. Presidente, que o Brasil entrou numa guerra e 
nada lucrou com ela. Não lucramos dinheiro, não lucramos 
talvez honras, porque não soubemos conservar a nossa posição, 
porque nos abstivemos, nos entregamos, como arriscamos agora 
entregar-nos, a um neutralismo que só interessa à Rússia e ao 
comunismo, porque nos recusamos a considerar os problemas 
econômicos como uma decorrência, e não como fundamento, da 
estrutura moral da civilização cristã, porque nos recusamos, 
neste marxismo mecanicista, neste materialismo primário, 
que é o pré-marxismo das elites confusas do Brasil. Nós 
nos recusamos a compreender que, na guerra mundial de 
que participaram as forças brasileiras, lucramos tudo, por
que lucramos a preservação da nossa existência nacional. 
É isto, a preservação da nossa existência nacional, o que 
os nossos soldados foram buscar na guerra da Europa. Não 
foi lucro para os homens do lucro; foi a possibilidade de sobre
viver como Nação e de lutar para a nossa afirmação no cenário 
mundial. É isto que hoje devemos reafirmar. Uma nação de oito 
milhões e meio de quilômetros quadrados, uma nação com 60 
milhões de habitantes, promessa do mundo, não tem o direito de 
esquivar-se, muito menos sob pretextos de que nada lucrou, pois 
lucramos tudo quando sobrevivemos com independência e sobe
rania autêntica. 

Osvaldo Lima Filho - V. Ex:'" permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Pois não. 
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Osvaldo Lima Filho - V. Ex~ parece ter razão, quando 
invoca os princípios morais que devem formar a nossa civilização 
cristã, mas não deve esquecer que os povos com hegemonia 
mundial e que dirigiram a guerra não a fizeram em nome desses 
princípios, senão para arrancar grandes vantagens econômicas. 

Carlos Lacerda -- V. Ex~ a meu ver - peço-lhe desculpas 
se a interpretação é errada - é uma espécie de marxista de 
escola primária, de aluno de primeiras letras de marxismo. Não 
leve a mal. 

Osvaldo Lima Filho - Quero, aliás, protestar contra esta 
forma de argumentação. É muito fácil à inteligência como a de 
V. Ex~ distribuir rótulos. Advirto V. Ex:' contra a prática, 
porque esta foi muito cara aos fascistas e também o é aos 
comunistas. Prefiro, assim como a Nação, que V. Ex?- discuta os 
fatos, e não as pessoas. 

Carlos Lacerda - O que estou discutindo não são pessoas 
ou fatos, mas idéias, que também são muito discutíveis. Estou 
discutindo a concepção de V. Ex:' segundo a qual a guerra se 
fez unicamente em torno de interesses econômicos. 

Osvaldo Lima Filho - Não disse unicamene em torno de 
interesses econômicos. Se V. Ex?- confrontar as declarações de 
Roosevelt, um idealista no melhor sentido, com as de Churchill, 
um realista e pragmatista, V. Ex?- verá muito bem como se abre 
um dissídio completo nesta frente. 

Carlos Lacerda - V. Ex:' proclamou um dissídio que am
bos não reconheceram até a morte de um deles, pelo menos. Mas 
eu quereria chamar a atenção de V. Ex?-, cuja inteligência me 
merece o maior respeito, se me permite, para o perigo de abrir
mos mão daquilo que constitui, por assim dizer, nosso capital 
ideológico, ou seja, a conceituação da vida social como um 
conjunto de atos, de ações e interações, que não se subordinam a 
uma infra-estrutura econômica, como, em verdade, não se subor
dinam a infra-estrutura alguma; que são uma composiÇão de inte
resses, de sentimentos, de impulsos, de ideais, que, no seu 
conjunto, nas suas próprias contradições, nas suas negações e 
afirmações e síntese são, afinal, aquilo que se pode chamar "o 
patrimônio espiritual de uma civilização". 
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Nesse patrimônio entra, sem dúvida, o petróleo do Oriente 
Médio. Por que não? Nesse patrimônio entra, sem dúvida, o 
sistema de forças dentro do qual nos situamos e que é o sistema 
de forças do Ocidente democrático, dando-se à palavra ampla 
elasticidade, para que nela caibam, desde as nações verdadeira
mente democráticas, até aquelas que, como a nossa, se esforçam 
para chegar a esse estado. 

Mas, Sr. Deputado, V. Ex~ sem dúvida reconhece comigo -
e não me prevaleço da tribuna para usar aparte de V. Ex~, a fim 
de torcer seu pensamento - que não é possível ser indiferente, 
quando o mundo marcha para uma opção e essa opção é aquela 
que o povo húngaro está fazendo com seu sangue. É preciso que, 
por enquanto, nós a façamos, ao menos, com as nossas palavras. 
(Muito bem; muito bem. Palmas Prolongadas. O orador é cum
primentado.) 
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5. Sessão de 11 de fevereiro de 1957 

DiScussão do Projeto n.0 242-A/55, que manda 
erigz·r o Panteon Ricardo Franco no Forte de 
Coimbra, Mato Grosso. - Considerações em tor
no da cessão, ao Governo amerz·cano, da Ilha de 
Fernando de Noronha para a z·nstalação de uma 
base de teleguzados, sem a audz.ênda do Poder 
Legi'slatz.vo. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, ao declarar o meu voto 
favorável ao Projeto n? 242-A, peço vênia a V. Ex:" e à Casa para 
expor com certa pormenorização as razões remotas que me levam 
a essa decisão. 

O culto do esforço despendido por nossos maiores na for
mação, preservação e consolidação da soberania nacional adqui
re justamente agora um novo relevo, acentuando-se cada dia 
mais, à medida que somos convocados a opinar e a formar a 
opinião nacional sobre questões que de perto e de urgência dizem 
com a sobrevivência da Pátria que esses homens criaram e nos 
legaram com a obrigação de mantê-la íntegra e una. 

Ouvimos hoje nesta Casa a apaixonada imprecação, a elo
qüente advertência de um dos nossos nobres colegas, o ilustre 
representante por São Paulo, Deputado Dagoberto Sales. Devo 
dizer, desde logo, que formo entre aqueles que consideraram 
indispensável a audiência do Congresso sobre medidas como essa, 
que resultam na cessão temporária da Ilha de Fernando de 
Noronha para base de observação americana. Levei essa orien
tação ao ponto de fazer, durante o recesso parlamentar, todos os 
esforços ao meu alcance para convocação extraordinária do 
Congresso, a fim de que fosse pelo Congresso examinada imedia
tamente a estranha, a insólita, a inaudita, a inacreditável e:p.tre
vista do Ministro das Relações Exteriores à imprensa americana, 
na qual sustentava estar o Brasil numa terceira posição, isto é, na 
posição reivindicada por Perón na América, e passaria à segunda 
posição, tais fossem as compensações que os Estados Unidos 
pudessem oferecer ao nosso País. 

Pareceu-me, desde logo, que esta formulação do caso Fer
nando de Noronha aberrava; como aberra, não somente das 
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tradições, mas dos interesses imediatos e permanentes da Nação 
brasileira. Não fui, porém, feliz em meus esforços. A premência 
do tempo e outras razões mais difíceis de explicar fizeram com 
que não obtivéssemos a convocação do Congresso. E, logo a 
seguir, depois de seis meses de protelação - também essa 
estranha, também essa a exigir explicação do Ministério do 
Exterior e do seu Presidente, assinou-se um acordo pelo qual se 
consumou a cessão de Fernando de Noronha. 

No acordo então firmado, há o já agora famoso artigo 6? 
que, parece, vai tomando aspecto de sopa de pedra, pois aos 
poucos aumenta a área das reivindicações formuladas pelo nosso 
grande aliado norte-americano e essas reivindicações - admiti
do, como premissa, que o Congresso não deve ter nela ingerência 
- tomam tal extensão que a esta altura já não sabemos ao certo 
até onde o acordo sobre Fernando de Noronha é mera conse
qüência à execução, por assim dizer, automática do acordo 
anteriormente assinado entre o Brasil e os Estados Unidos, ou 
desde que ponto há uma inovação, há uma introdução de 
elementos novos que estaria, como a meu ver estão, de modo 
premente, indispensável, a exigir a audiência do Congresso para 
essa matéria. 

Feita essa declaração, creio haver deixado claro, Sr. Presi
dente, tanto quanto me permitem as minhas palavras, que estou 
de inteiro acordo com o ponto de vista preliminar aqui levantado 
pelo nobre representante do PSD de São Paulo, no sentido de que 
esta política de alianças exige uma fiscalização e um debate 
amplo no Congresso. Não podemos consentir nunca, no delirante 
presidencialismo brasileiro, que a autoridade presidencial ponha 
em risco a paz deste país sem ao menos trazer a chancela, o 
endosso, o lastro da decisão do Poder Legislativo. 

Nem foi outra no presidencialismo americano a lição recen
tíssima, da semana passada, do Presidente Eisenhower, quando 
foi com o seu Ministério defender, perante o Congresso, provi
dências, que de outro modo e com mínimo sofisma poder-se-iam 
considerar até aleatórias, até mera superfetação na declaração de 
uma doutrina político-militar, na crise do Oriente Médio. 

Ora, se os Estados Unidos da América têm para uso interno 
o salutar hábito de ouvir os representantes da Nação nas suas 
diversas correntes t: tendências, para as decisões que afetam o 
destino da paz e da guerra, o Brasil, que tanto imita o que há de 
pior, não tem senão que imitar, no seu presidencialismo mal 
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copiado, o autêntico e trazer, perante o Congresso, a debate e 
exame, a questão de Fernando de Noronha. 

Isto posto, Sr. Presidente, creio também necessário definir 
preliminarmente uma posição. 

Tornou-se um dos tantos dogmas ou axiomas da vida polí
tica nacional esse de que a política exterior não se discute. É mais 
um dogma estulto, mais um axioma que exigiria demonstração, 
portanto, não é axioma. 

A política exterior de um País discute-se - onde? No 
Congresso. É este o lugar; são estes os momentos para discutir os 
rumos e a orientação de uma nação ciosa de suas responsabili
dades internas e internacionais. 

É, portanto, com o propósito de discutir a política exterior 
do Governo Kubitschek que venho à tribuna interpelar o Ministro 
das Relações Exteriores sobre o exato sentido das suas inenar
ráveis e inqualificáveis declarações à imprensa americana. Ain
da, para discutir essa política, considero oportuno trazer aqui a 
lembrança de dois recentes artigos publicados na revista Life por 
dois líderes do pensamento democrático ocidental. 

O primeiro deles é o eminente líder socialista Guy Mollet, 
atual Primeiro-Ministro da França. O segundo, essa extraordiná
ria figura de jornalista especializado, que é o Diretor do The 
Economút, de Londres. 

Creio que mesmo os mais exaltados nacionalistas ou os 
patriotas, como qualquer de nós, têm o dever de não ceder a 
palma, mas também reconhecer que não falta patriotismo aos 
franceses nem socialismo ao seu Chefe de Governo. 

São do Sr. Guy Mollet estas palavras quase textuais que aqui 
menciono de memória: 

"Sabemos - diz ele - que a presença de tropas america
nas na Europa continental representa um sacrifício para o 
povo americano, sacrifício pelo qual lhe somos profunda
mente gratos. Tenho sustentado - acrescenta o líder so
cialista, hoje Primeiro-Ministro da França - repetidamen
te que, se em 1914 e em 1939, houvesse uns quantos 
milhares de soldados americanos em território europeu, nem 
Guilherme 11 nem Hitler teriam ousado começar a guerra 
da maneira por que a fizeram, pois saberiam, desde logo, 
antes mesmo dos seus primeiros atos de agressão, que con
tariam com um adversário imediato, com o poderio da 
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grande nação norte·americana. Em conseqüência - diz ele 
- em nome da França, da sua República e dos socialistas, 
que represento no Governo, reclamo dos Estados Unidos da 
América a continuação da presença de forças americanas no 
continente europeu, porque isso é, hoje, a maior garantia 
contra a guerra, a maior certeza de que a Rússia pode estar 
possuída é a de que, ao seu primeiro ato de agressão contra 
o Ocidente, já encontrará pela frente, envolvido em luta 
armada, o poderio da Nação americana." 

Já o diretor do The Economist, de Londres, interpretando, 
segundo o seu ponto de vista, a posição da Inglaterra face aos 
Estados Unidos, em nossos dias, vai tão longe que se alguém neste 
País ousasse dizer o mesmo, seria talvez coberto de irrisão e de 
apodos. Diz ele: 

"É inútil disfarçarmos o fato de que a Inglaterra, hoje, 
encontra·se, em relação aos Estados Unidos, do ponto de 
vista de defesa nacional, numa situação que se assemelha à 
das relações de defesa combinada entre a Austrália e a 
Grã·Bretanha." 

Veja V. Ex~, Sr. Presidente, como esse eminente Líder do 
pensamento econômico, político e social da Inglaterra coloca o 
problema das relações de sua soberaníssima Nação com os Esta· 
dos Unidos da América em paralelo, em analogia com a situação 
do domínio Britânico da Austrália com a sede do Império em 
Londres. Mas vai adiante e declara: 

"Devemos estar convencidos de que somos parte de uma 
sociedade, na qual só um sócio tem, hoje, o poder soberano 
de decidir totalmente do seu destino e, assim mesmo, contin· 
genciado ou amarrado às contingências das fraquezas hu· 
manas. Temos de reconhecer esse fato, não para humilhar· 
nos, mas dele tirar as necessárias conclusões, que são estas": 
- é ainda ele quem afirma - "temos o poder de perturbar 
uma política de defesa conjunta, temos a capacidade de 
torpedear uma política de defesa conjunta, mas não temos 
poder, nem capacidade, para fazê· lo sozinhos." 

Ora, Sr. Presidente, esses dois exemplos vêm a pêlo no 
momento em que, segundo parece, pretende·se colocar o povo 
brasileiro diante de um falso dilema, diante de uma falsa reali· 
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dade, em face de uma falsíssima perspectiva - dilema, realida
de, perspectiva que assim se traduziriam, em poucas palavras: 
ou o Brasil se neutraliza, fica fora de tudo, permanece na 
terceira posição da entrevista inexata do Senhor Ministro das 
Relações Exteriores, ou nos expomos a um ataque russo, ou 
sujeitamos a nossa gente à destruição subitânea das armas russas. 

Ora, nem a lógica nem a História autorizam a que se arme 
tão falso e ridículo dilema. Pois que país, até hoje, pôde livrar-se 
de uma agressão por permanecer desarmado, inerme e sem 
alianças? Que país, até hoje - e pensemos na Bélgica, pensemos 
na Coréia, pensemos na Hungria, agora pensemos na Checos
lováquia, na Polônia, Romênia, Bulgária, Albânia se não quiser
mos pensar na Grécia e nos países do Oriente Médio, Israel e 
Árabes da mesma forma -, que país, repito, teve a ventura ou a 
possibilidade mirífica de preservar-se de uma agressão por con
servar-se sem alianças poderosas? 

O problema, a meu ver, não é de permanecermos neutros 
nem de nos colocarmos fora da possibilidade de ser agredidos, 
pois não depende de nós, não depende, infelizmente, do Brasil 
escolher o momento em que vai ser agredido e sim escolher as 
alianças que lhe convêm, na forma que lhe aprouver para melhor 
defender-se na hora da agressão, se ela vier. Ora, é aqui preci
samente que toca o ponto mais delicado, porventura mais opor
tuno, em todo caso o mais premente da questão. 

Os Estados Unidos pleitearam, há seis meses, a cessão tem
porária de· parcela da pequena ilha do Arquipélago de Fernando 
de Noronha, para ali instalarem bases de observações, que lhes 
permitissem aperfeiçoar o sistema de defesa que, sendo seu, não é 
apenas seu, pois o é de todas as nações englobadas no sistema de 
defesa ocidental. 

O Brasil tinha, desde logo, posição nítida e clara a assumir, 
a tomar, não apenas pelos belos olhos dos soldados americanos, 
não apenas pelo amor que tenhamos às nossas alianças, mas no 
sentido mais egoístico, mais logicamente egoístico: o da de_fesa 
nacional. Pois se é um fato que os dois grandes impérios que se 
defrontam possuem as armas que não possuímos e um, ameaçan
do o outro, também nos ameaça, é evidente que temos de contar 
com as armas de nossos aliados, de um lado, a fim de poder fazer 
frente às armas dos nossos prováveis adversários, do outro. 

Ora, seis meses de tergiversações passaram-se sobre este 
pedido. 
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Mudou-se o aspecto da questão. Tratou-se de desnaturá-la e, 
pela primeira vez em nossa história política internacional, o 
Brasil apareceu como reles barganhador de suas posições estran
geiras. 

Durante seis meses, tentamos negociar, em troca de vanta
gens econômicas - e afinal, nem essas foram conseguidas -, 
uma posição relativa à defesa nacional mais lídima, mais clara, 
mais estrita, mais explícita. 

Afinal - e em grande parte - pela reação despertada em 
meu Partido, e pela intervenção do líder da União Democrática 
Nacional, o nobre Deputado Afonso Arinos, o Governo, para 
evitar a convocação do Congresso Nacional, isto é, para evitar o 
debate a que o convidava membro da bancada majoritária, hoje 
nesta Casa, tratou de, evitando esta convocação, participar a 
conclusão da troca das notas reversais que se protelava, no prazo 
de seis meses. 

Até mesmo uma carta pessoal do Presidente Eisenhower, 
cujo texto a Nação até hoje desconhece, enviada ao Sr. Juscelino 
Kubitschek, ficou sem resposta durante um mês, e, até hoje, não 
se sabe ao certo se foi dada, e em que termos, tal resposta. 

Ora, Sr. Presidente, desde que os partidos, como tão bem 
diz neste ponto o Sr. Deputado Dagoberto Sales, tomem posição 
nesta Casa - e não sei se meu Partido quererá tomar uma 
posição una, o que seria de desejar - não sei até' que ponto as 
diferenciações, as infiltrações de ordem ideológica e econômica 
- e aqui emprego o termo no seu melhor sentido - permiti
riam que os partidos tenham posição definida, homogênea em 
questões desta gravidade. 

Minha posição, porém, é esta e desde logo a declaro: sou 
inteiramente favorável aos acordos, como o que acaba de ser 
assinado, desde que levem o lastro da opinião pública consa
grada pela representação nacional no Congresso. 

Não posso, no entanto, admitir as extrapolações, os extra
vasamentos de medidas preliminares concedidas de acordo com 
os entendimentos anteriores, para que se faça do art. 6? do 
acordo a sopa de pedra a que me referi no início. 

É preciso que o governo dos Estados Unidos defina exata
mente o alcance, a extensão do que pretende do Brasil, como é 
preciso que o Brasil defina oficialmente, unitariamente, pela voz 
de seu governo, a sua posição internacional. É preciso que não 
façamos da posição internacional do Brasil esta obra de irrisão, 
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esta palhaçada da terceira pos1çao, que fica bem a um Perón 
destituído, mas que não fica bem a um Kubitschek ainda por 
destituir. 

Senhor P-residente, tenho a impressão de que, nesta altura, é 
realmente necessário que o Governo defina até que ponto inter
pretam a sua política, as alas dos partidos que o apóiam e desde 
que ponto, a despeito dessas opiniões, ele sustenta a nossa aliança 
com os Estados Unidos. É necessário que o Governo, ele próprio, 
antes de mais nada, tenha uma posição definida e una, nesta 
questão. 

Osvaldo Lima Filho - Permite V. Ex~ um aparte? 

Carlos Lacerda - Pois não. Já estava tardando a brilhante 
contribuição de V. Ex~ no debate em que tem sido tão vigilante. 

Osvaldo Lima Filho - É generosa a afirmação de V. Ex~. 
Mas, nossa posição é tão firme em pontos de vista inteiramente 
adversos, que talvez se imponha essa manifestação. 

Carlos Lacerda - Muito agradeço ao nobre colega. 

Osvaldo Lima Filho - Devo dizer que, excluída a questão 
da manifestação do Congresso, que o atual Governo não solici
tou, no mais, a posição de V. Ex~ - e me perdoe o nobre colega, 
que, sabe, tem a minha admiração pela sinceridade e coragem 
com que defende seus pontos de vista, embora quase sempre 
errôneos, no meu entender - não difere muito da adotada pelo 
Sr. Presidente da República. Não há muita diferenÇa entre a tese 
que V. Ex~ defende e a tese do Governo Kubitschek. O erro de 
V. Ex~ é o mesmo cometido pelo Sr. Kubitschek; ambos preten
dem à força colocar o país no front de uma guerra atômica, no 
interesse de uma pseudocivilização ocidental, ou nos interesses 
dessa civilização - que ainda estão por definir - contra os 
interesses nacionais e contra a própria opinião pública. 

Carlos Lacerda - V. Ex~ agora, com o seu aparte, me deu 
excelente matéria de reflexão, como sempre. Em primeiro hÍgar, 
V. Ex~ considera ainda indefinidos os objetivos e princípios em 
que assenta a civilização em que nascemos. 

Osvaldo Lima Filho - Não, não. 

Carlos Lacerda - Eu penso de modo completamente di
verso. 
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Osvaldo Lima Filho - V. Ex:'- não pode fazer mero jogo de 
palavras, que não está à ahura de V. Ex:'-. 

Carlos Lacerda - Eu nem disse ainda meras palavras, 
quanto mais o jogo ... 

Osvaldo Lima Filho - Os interesses da civilização ociden
tal, nós cristãos - principalmente os católicos como eu sou, 
como V. Ex:'- acredito que seja - sabemos muito bem quais são. 
A meu ver, confundir esses interesses, que são altos e nobres, e 
que têm promovido o desenvolvimento da civilização, com os 
interesses imperialistas, com os interesses de empresas comerciais, 
com os interesses de uma hegemonia política, não constitui obra 
de inteligência. 

Carlos Lacerda - Devo dizer ao Sr. Deputado Osvaldo 
Lima Filho que, algum dia, quando houver tempo e lugar, 
gostaria de ter com S. Ex:'- um debate sobre a obsolescência do 
seu conceito de imperialismo. S. Ex:'- está com seus livros atra· 
sados, nessa matéria, de talvez, vinte e cinco anos, aproximada
mente. 

Osvaldo Lima Fzlho - Vou tratar de atualizar-me. 

Carlos Lacerda - Mas, evidente, o tempo não me permiti
ria entrar agora por um debate tão fascinante quanto tão sedu
tor, em se tratando de contendor como o nobre colega. 

Quero afirmar, precisamente, nossa profunda divergência 
com a posição tomada pelo Governo e à qual se refere o nobre 
Deputado governista. 

A diferença entre a posição que aqui venho expor e a 
posição do Governo Kubitschek está precisamente em que ... 

Osvaldo Lima Filho - Precisamente por isso é que sou 
governista. É porque a Oposição, no Brasil, como V. Ex:'- vê, tem 
as mesmas idéias do Governo, no que tange a política interna
cional. Não se pode sequer ser oposicionista neste País. 

Carlos Lacerda - V. Ex:'- encontrará sempre oportunidade 
de fazer oposição, todas as vezes que queira. Não o fará se não 
quiser. 

Sr. Presidente, a posiç~o do Governo Kubitschek até agora 
definiu-se por uma entrevista do Ministro do Exterior e pela 
assinatura de um acordo. Ora, estamos contra esta entrevista e 
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fazemos reparos a este acordo. Portanto, já aí se dividem as 
águas. Sustentamos que o Brasil não pode aceitar isto, de modo 
algum, nem por seus interesses econômicos, nem por seus inte
resses espirituais, nem por aquilo a que em seu conjunto se dá o 
nome de civilização - palavra que 'O nobre Deputado Osvaldo 
Lima Filho considera tão estranha e ainda não pôde sequer 
definir. Este conjunto de princípios, desde os de ordem material 
até os de ordem espiritual mais altos e transcendentes, que 
visamos a encarnar e defender neste País, não se compadece com 
a posição definida na entrevista concedida à imprensa americana 
pelo representante autorizado do Presidente da República nesta 
matéria, que é o seu Secretário de Estado para as Relações 
Exteriores. 

Sustentar para o Brasil a chamada terceira posição é sus
tentar para o Brasil uma posição suicida, suicida na hipótese que 
ocorre aos hipernacionalistas. 

Osvaldo Lima Filho - Mas V. Ex!l não considera suicida a 
posição de satélite de fronteira, de trincheira em que se quer 
colocar o Brasil e principalmente o Nordeste? Falo mais como 
nordestino do que como-brasileiro, porque é o Nordeste que está 
sendo neste momento submetido a tal tratamento. 

Carlos Lacerda - Quem chamou a atenção da Rússia para 
o Nordeste foi o nobre correligionário de V. Ex!l, o Ministro das 
Relações Exteriores. Pareceu-me realmente estranha maneira de 
defender o País, de preservar a segurança nacional, a de chamar 
os russos para o Nordeste. Mas isso é problema a decidir inter
namente no seu partido. 

Aqui, Sr. Presidente, sustento e defendo a necessidade de 
não nos iludirmos quanto à possibilidade ou à viabilidade de uma 
chamada terceira posição para o Brasil. Primeiro, porque a 
terceira posição não existe e com isso estaria liquidado o assunto, 
até que se provasse o contrário, o que me parece impossível; 
segundo porque, se existisse, seria uma posição neutra em 'face 
de um imperialismo agressivo, expansivo, como seria, na opinião 
de tantos, a dos Estados Unidos. E, neste caso, essa posição seria, 
além de suicida, idiota. Ou suicida ainda, porque a neutrali
dade, em relação ao bloco ocidental, significa forçosamente o 
enfraquecimento desse bloco e, portanto, o fortalecimento do 
bloco oposto, da Rússia, e seu sistema planetário em expansão. 
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Ora, Sr. Presidente, a política internacional, como bem sabe 
a Casa, não se faz com declarações sobre as mães e as crianças, 
com profissão de fé, de amor à paz a qualquer preço, à paz que 
não estamos em condições de assegurar, à paz que de nós não 
depende, senão na medida em que pudermos colaborar para 
conter a expansão russa, em que pudermos colaborar para 
reforçar o bloco a que pertencemos, para deste modo evitar que a 
Rússia, sentindo os pontos vulneráveis no bloco oposto, nele se 
infiltre e se instale. 

Osvaldo Lima Fz"lho - V. Ex~ permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Com muito prazer. 

Osvaldo Lima Filho - No entanto, os que advogam este 
sentido de contenção da política russa, como V. Ex~ o faz muito 
bem, estão escolhendo processo evidentemente errado. A expan
são russa sempre se tem processado no mundo ao calor dos 
grandes conflitos mundiais. Quando a paz permanece, acontece o 
que se deu na Hungria - a luta contra o colonialismo, que é a 
mesma aqui, que é a mesma no Egito. 

Carlos Lacerda - Sr. Deputado, teria de lembrar a V. 
Ex~ que o malogro da concepção marxista da luta de classes 
como fermento para revoluções comunistas, nos países superde
senvolvidos e industrializados, esse malogro que a História já 
registra, que já passou à História, fez com que a Rússia, através 
dos seus elementos na China, a partir de 1927 e notadamente a 
partir de 1930, adotasse com Mao Tse Tung a chamada linha de 
Yenna, que consiste, em última análise, em atingir o mundo 
democrático através dos seus pontos vulneráveis, quais sejam os 
dois países chamados subdesenvolvidos, antigamente numa lin
guagem mais simples, os chamados países atrasados. 

Afonso Arinos - V. Ex~ permite? 

Carlos Lacerda - Com muito prazer. 

Afonso Arinos - Em complemento do seu raciocínio, dese
jaria lembrar a V. Ex~ que um dos princípios consignados pelo 
maior estrategista do bolchevismo que foi Lenine continua a se 
incluir no núcleo da técnica expansionista soviética. Lenine diz, 
no seu famoso e infelizmente pouco conhecido livro No Caminho 
da Insurreição, que é impossível acreditar-se na expansão da 
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revolução proletária sem a destruição interna dos exércitos dos 
países anticomunistas. 

Carlos Lacerda - Muito obrigado pelo aparte esclarecedor 
de V. Ex:'-. 

Ora, Sr. Presidente, se a ação da Rússia se dirige precisa· 
mente para as áreas atrasadas ou ainda não completamente 
desenvolvidas do mundo, desistindo da ação direta sobre as áreas 
superindustrializadas, onde os partidos comunistas desmoronam 
ao peso da prosperidade da classe média e da ascensão dos 
trabalhadores à sua legítima participação na direção da socie
dade; se é para as áreas como a nossa, para as áreas como a 
América do Sul, a África, a Ásia que se dirige a ação da Rússia, 
tem o Brasil dois caminhos a escolher: ou cruzar os braços 
preparando-se para ajoelhar-se diante da Rússia, ou preparar-se 
para conter a paz, contendo a Rússia. 

Ora, que melhor meio de conter a expansão de uma nação 
poderosa, bem armada, com uma infra-estrutura econômica 
crescente, senão o de proporcionar e consolidar alianças com 
aliados poderosos? Ainda não se inventou na política internacio
nal outro modo de fortalecer o poder internacional de um povo 
determinado, senão pela política das alianças com os possíveis 
aliados e pela política da desagregação dos possíveis inimigos. 

Ora, o que a Rússia hoje faz no Brasil é a segunda parte 
desse postulado; o que a Rússia faz no Brasil é a utilização dos 
sentimentos de pacifistas, dos sentimentos nacionalistas, das ideo
logias em si mesmas mais respeitáveis e até das mais honradas 
posições individuais e de grupos, para trazer a idéia da capitula
ção prévia, para popularizar a idéia de uma falsa e impossível 
neutralidade, e já agora para tentar convencer o povo de que as 
bases de Fernando de Noronha significam um pára-raio a atrair 
os coriscos da ira russa para a área brasileira. 

Ora, não há até hoje providência mais capaz de contribuir 
para evitar precisamente a agressão russa ao Brasil do que 
estender em torno da costa brasileira uma rede de proteção' de 
radar e, eventualmente, de projetis teledirigidos. 

Até aí está certo, e creio que só por motivos outros se 
poderia divergir dessa posição, o que bem mostra que, em 
matéria internacional, debateremos e discutiremos a posição 
brasileira, mas nunca colocaremos a posição brasileira a serviço 
dos interesses da política interna do nosso partido ou das nossas 
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tendências pessoais. Quando começa a divergência - é precisa
mente o que não logrei ver entendido, nem mesmo pela inteli
gência brilhante do nobre representante por Pernambuco -
onde começa a divergência é na extensão e na exata definição dos 
compromissos assumidos; é no fato de se sonegar ao debate do 
Congresso o exame e a resolução final ou pelo menos ratifica
clara dos compromissos a serem assumidos. É nessa indefinição, é 
nessa área em que os compromissos se tornam confusos, elásticos 
e fluidos que nossa posição deve ser firme, embora por isso 
mesmo firmemente e cada vez mais diferenciada do nacionalismo 
histérico, do nacionalismo povarista, do nacionalismo provin
ciano, do nacionalismo tolo, que pretende condenar o Brasil à 
inércia e a se entregar indefeso a pretexto de que uma nação 
soberana não faz alianças com outras. 

Osvaldo Lima Filho - Permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Tem V. Ex:" o aparte. 

Osvaldo Lima Filho - V. Ex:" deveria também atribuir os 
mesmos epítetos a uma posição de compreensão do ideal pan
americanista que fosse tão primário a ponto de acreditar que os 
nossos interesses estivessem mais bem defendidos pelos 'norte
americanos que por nós. Mas V. Ex:" também deve ter em mira 
quando fala em defesa do Nordeste e acredita na possibilidade de 
tornar mais eficiente essa defesa, que não é por outro motivo que 
os industriais alemães, franceses e italianos estão imigrando em 
grande escala; não é por outro motivo que aportam ao Brasil 
diariamente grandes representantes de organizações industriais, 
interessadas em promover o desenvolvimento de suas atividades 
na América do Sul, justamente aterrorizadas com a ameaça de 
uma guerra atômica na Europa, ameaça que surgiu com a mili
tarização e as armas ditas de defesa ali colocadas pela política 
norte-americana. A mesma coisa se irá verificar no Nordeste: a 
fuga de todas as atividades industriais, da promoção do desen
volvimento econômico. É a condenação do Nordeste a uma área 
de provas de guerra atômica, estéril, improdutiva e miserável. É 
isso o que o nordestino está sentindo na sua pele, é o que os 
brasileiros estão condenando: a transformação de uma das áreas 
mais ricas na História, na cultura, na vida brasileira num campo 
estéril de provas, num campo atômico como são os desertos 
americanos do Arizona e do Novo México. 
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Carlos Lacerda - V. Ex:'- descreva o quadro apocalíptico 
que acaba de retratar na próxima audiência presidencial aos 
Deputados da Maioria. 

Osvaldo Lima Filho - É o que pretendo fazer. 

Carlos Lacerda - V. Ex:'- talvez consiga que seu eminente 
Presidente pare com a fuga para o Planalto Central, abando
nando as populações do Rio de Janeiro a um campo de experi
mentação atômica, como V. Ex:'- pensa que nos vamos trans
formar. 

Ora, Sr. Presidente, nem mesmo esta visão apocalíptica do 
Sr. Deputado Osvaldo Lima Filho me convence de que sem uma 
aliança com nação poderosa, sem uma rede protetora de radar e 
sem bases para observação de como se comportem os projetis 
teledirigidos, o Brasil estará mais livre e o Nordeste mais isento 
dos perigos a que S. Ex:'- se refere. Gostaria que S. Ex:'- me desse 
em exemplo, um, ao menos, de nação, nas condições do Brasil, 
que não se tenha munido de poderosas alianças e não se tenha 
premunido, inclusive ideologicamente, internamente, politica
mente, administrativamente, e se tenha deixado desorientar e 
infiltrar, como infiltrados e desorientados estão no Brasil todos, a 
começar pelas Forças Armadas, pois mais grave do que um campo 
de experiências atômicas no Nordeste é a entrega de comandos 
militares no Nordeste a elementos comunistas, e V. Ex:'- sabe quais 
são, porque foram apontados à Nação e o Sr. General Lott lá os 
mantém, e os mantém para quê? - pergunto eu. Que garantia 
dão eles? Que garantia se pode oferecer à Nação da lealdade de 
homens que, ideologicamente, colocam a Rússia acima do Brasil? 
Isto, sim, me inquieta. Não me inquieta tanto o problema de um 
acordo com o Governo dos Estados Unidos, porque os ameri
canos aqui estiveram durante a guerra e colaboraram conosco, 
como nós colaboramos com eles, e daqui saíram. Muito mais me 
inquietam aqueles russos que aqui não se vêem, aqueles russos 
que para cá não vêm, mas que aqui têm as suas posições 
sustentadas no enfraquecimento progressivo da ideologia demo
crática nacional, que aqui têm as suas posições firmadas nessa 
estranha, nesta mavórtica política que consiste em defender e 
sustentar que a defesa nacional se faz melhor sozinha do que bem 
acompanhada, em sustentar que o Brasil deve ficar uno e só no 
espaço universal, como se houvesse um só exemplo de nação 
isolada, escoteira, num mundo eriçado de traições e de embos-
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cadas, que não tivesse a hombridade de assumir a sua parcela de 
responsabilidades e dividi-las com as nações mais ou menos 
poderosas do que ela, para, num bloco único, conseguir a paz, 
pela certeza do inimigo de que teria a guerra, se quisesse provo
cá-la. 

O que até hoje conteve a Rússia, meu nobre colega, não foi 
a consideração pelo Nordeste brasileiro, não foi o fato de o 
Nordeste estar desabrigado ou desprotegido. A despeito dessa 
desproteção, o que até hoje conteve a Rússia foi a certeza de que 
o pau-americanismo a que V. Ex!l se refere não é apenas 
invenção dos homens de negócio americanos, porque não é nem 
mesmo invenção do Presidente Monroe. V. Ex!l, pelo visto, 
confunde monroísmo com pau-americanismo, que este é criação 
até mesmo brasileira de Alexandre de Gusmão, que é criação 
hispano-americana do sonho bolivariano que coube a Nabuco e a 
Rio Branco encarnar em 1906, nesta cidade do Rio de Janeiro. 
Não esqueça V. Ex!l que, acima das divergências, da luta de 
interesses, que é sem dúvida feroz e diante da qual temos de nos 
colocar, como brasileiros, indefectivelmente, ao lado do Brasil, 
existe um interesse permanente e transcendente diante do qual 
cedem as divergências e diante do qual não são bastante pode
rosas nem mesmo as forças econômicas internacionais. O que 
justamente nos separa do Presidente, de V. Ex!l neste particular é 
a posição falsamente utilitária, a posição erradamente interes
seira com a qual pretendia e pretende ele negociar a defesa 
nacional, em troca de supostas ou hipotéticas vantagens econô
micas a uma nação que se deve preparar para suas alianças 
militares, independentemente da sua preparação para os seus 
interesses econômicos. V. Ex!l bem sabe. 

Osvaldo Lima Fzlho - Permita-me. Se há alguma coisa de 
defensável - e acredito que exista muito pouco - na posição do 
atual Governo com relação ao acordo sobre Fernando de Noro
nha, seria essa de pleitear equipamentos, de conseguir meios para 
o desenvolvimento econômico nacional. Não acho que isto seja 
acertado, mas seria algo defensável. É justamente o que V. Ex~ 
condena. Mas V. Ex!l não deve ignorar que a guerra é, hoje, 
antes de tudo, guerra econômica. Isso foi afirmado, há bem 
pouco, por um ministro inglês que foi discutir com os america
nos a situação mundial. 
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Carlos Lacerda - Mas V. Ex:' precisa da afirmação de um 
ministro inglês para saber que as guerras são econômicas? 

Osvaldo Lima Fz"lho - V. Ex:' parece ignorá-lo e coloca 
tudo numa tal altitude moral. .. 

Carlos Lacerda - V. Ex:' tem implicância com a moral. 
Deixe a moral sossegada. 

Osvaldo Lima Füho É que V. Ex:' vive tão preocupado 
com ela que esquece as rudes, as comezinhas necessidades de um 
país pobre e subdesenvolvido. 

Flores da Cunha - Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cris
to, porque, pela primeira vez, quero concordar com V. Ex:': na 
apreciação que fez sobre a necessidade de o Brasil não se isolar 
para se defender - primeiro, e, segundo - nos conceitos que 
emitiu sobre o tratado feito em relação a Fernando de Noronha. 
Na catástrofe de uma nova guerra, não haverá posição para 
neutros e o Brasil, concedendo Fernando de Noronha para os 
foguetes teleguiados ou não concedendo, se envolverá no conflito 
de qualquer maneira. De outro lado, devo dizer, referindo-me à 
crítica que V. Ex:' fez a esse exacerbado nacionalismo, que sou 
contra o entreguismo, mas noto que o Brasil precisa manter suas 
alianças, para ser defendido. 

Carlos Lacerda - Muito agradecido a V. Ex:'. 
Já verá o nobre representante por Pernambuco ... 

Rafael Correia - É preciso não confundir aliança com 
ocupação! 

Carlos Lacerda - ... e aqui acorro ao contra-aparte do 
nobre e estimado colega Rafael Correia de Oliveira - verá o 
nobre colega Osvaldo Viana Filho onde justamente colocamos o 
problema econômico e sua inevitável repercussão de ordem polí
tica. Defendemos o primado do princípio moral, mas não somos 
ingênuos. Defendemos o primado do princípio moral, porque 
ele condiciona a própria vida econômica. Sustentamos que 
essa política de conversão da defesa nacional em mercadoria, 
no mercado internacional de capitais, é, precisamente, a política 
que põe em perigo o Nordeste e aqui creio interpretar o contra
aparte do nobre representante pela Paraíba. É precisamente a 
política que põe em perigo o regime no Brasil, porque a 
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política do Senhor Juscelino Kubitschek, em sua necessana con
seqüência lógica, leva a transformar o Brasil numa República 
Dominicana, onde os governos são mantidos na medida em que o 
país se entrega docilmente aos interesses caudatários de uma 
economia que vem no rastro, no rabo dos interesses militares. 
Aqui, começa nossa profunda divergência com a orientação 
entreguista do Presidente Kubitschek, porque, a pretexto de 
negociar com a defesa nacional, ele entrega nossa Indústria a 
grupos econômicos internacionais; a pretexto de negociar com a 
defesa nacional, prepara para transformar seu regime num castelo 
garantido pela sentinela americana no Brasil. Aí, começa nossa 
divergência, porque sustentamos nossa aliança com os Estados 
Unidos, a despeito dos interesses econômicos e não porque os 
desprezemos ou os desconheçamos. Sustentamos nossa aliança 
com os Estados Unidos, porque ela nos convém como brasilei
ros, porque ela nos interessa como Brasil, a despeito da política 
que consiste em anunciar-se, como anunciado se tem feito oficial
mente, que o Brasil sairá de sua neutralidade conforme o preço 
que lhe paguem por essa posição. 

Último de Carvalho - V. Ex:' permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Já o havia concedido ao nobre Deputado 
Horácio Lafer. Depois terei o prazer de ouvir o aparte de V. Ex~. 

Horácio Lafer - Concordo com o nobre colega numa par
te de sua brilhante argumentação e discordo em outra. Desde o 
momento em que o Presidente Juscelino Kubitschek tomou sob 
sua atenção direta o intercâmbio com os Estados Unidos, referen
te a estas bases, S. Ex:' não colocou o problema na dependência 
de concessões econômico-financeiras. S. Ex:' analisou esse pro
blema unicamente debaixo do critério da política internacional e 
da defesa dos princípios da civilização ocidental. Essa discordân
cia eu tenho com V. Ex:' e, se o nobre colega se informar melhor, 
verificará que a atitude do Presidente da República do Brasil foi 
a mais alta possível, não fazendo depender esse acordo de qual
quer concessão de ordem econômica. Concordo com V. Ex:', 
entretanto, na sua argumentação, quando acentua que o regime 
que está aqui vai levar o Brasil a um entreguismo perigoso, 
porquanto o sistema que hoje se consubstancia em nosso regime 
cambial permite aos estrangeiros dominar a produção nacional, 
impedindo aos nacionais - que, até hoje, à custa de imenso 
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esforço, construíram nosso progresso - de fazer o País expandir
se, levar o Brasil a desenvolver-se com seus próprios recursos. 
V. Ex~ merece meu aplauso numa parte, e desejaria que, na 
outra, aceitasse a retificação que faço. 

Carlos Lacerda - Para bem agradecer o aparte com que 
V. Ex~ ilustrou meu discurso, seria eu obrigado a pergun
tar a V. Ex~ a partir de que momento o Presidente do par
tido de V. Ex~ e do General Lott, em suma, o atual Chefe do 
Governo, tomou a si a questão de Fernando de Noronha. 

Horácio Láfer - A partir do momento em que o Senhor 
Embaixador do Brasil em Washington comunicou a S. Ex:'- a 
necessidade de uma solução para o assunto, solicitando então a 
S. Ex:'- tratasse diretamente do caso. 

Carlos Lacerda - Então, é fácil concordar com V, Ex:'-, 
desde que V. Ex:'- concordou comigo: foram necessários seis 
meses, ou melhor, foi necessário um ano - dou mais, se V. Ex:'
quiser um ano de viagens a jato pelos céus do Brasil para que o 
Senhor Juscelino Kubitschek tivesse sua atenção voltada para um 
problema para o qual se voltava toda a Nação - o problema de 
Fernando de Noronha. A carta do Presidente Eisenhower, duran
te um mês, esteve na mesa do Presidente Kubitschek, sem 
resposta e, afinal, um belo dia o Embaixador do Brasil em 
Washington acorda, descobre que se trata de questão relevante, 
talvez urgente, quem sabe? - e comunica ao Presidente Kubits
chek que o assunto era para S. Ex:'- mesmo, chegava de brin
cadeira, não era mais com o seu Ministro. Agora era sério, seria 
mister tomasse S. Ex:'- o problema em suas mãos. V. Ex:'- acaba 
de depor o Ministro das Relações Exteriores, acabando de de
clarar sua incompetência para tratar de matéria dessa gravidade. 
Vê V. Ex:'- que tínhamos razão, os que queríamos que o Con
gresso fosse imediatamente convocado para saber do eminente 
Senhor Ministro Macedo Soares o que pretende dizer e até que 
altura representa o ponto de vista do Governo atual, ao dizer que 
o Brasil passaria da terceira para a segunda posição, mas que 
isso, evidentemente, exige certas compensações. 

Ora, não sei se meu eminente colega - e até pouco me 
atrevo a chamá -lo de colega, pela sua melhor experiência em 
todas essas matérias - o nobre Deputado Horácio Láfer está em 
condições de esclarecer se, nas suas declarações à imprensa 
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americana, o Ministro das Relações Exteriores interpretou o 
pensamento do Governo ou se foi um pouco sPonte Propria e à 
própria custa. 

Horácio Láfer - Não posso responder a V. Ex~ ... 

Carlos Lacerda - Não desejo, de modo algum, colocar 
V. Ex~ em dificuldades, mesmo porque, quem sou eu para isso? 

Horácio Láfer - Tenho a certeza de que o Senhor Presi
dente da República não pode pensar que o Nordeste seja o ponto 
vital e decisivo de uma guerra futura. Ela se desenrolará em 
outras regiões. O Nordeste será tão atingido como qualquer outra 
região. Não há motivo para que se aponte aquela região do País 
como o ponto decisivo de um conflito futuro. V. Ex~, que estuda 
muito este assunto, sabe perfeitamente que há grande literatura 
sobre onde a guerra se vai processar. E nós todos vamos encon
trar a extremidade norte do nosso continente sendo preparada 
para esse fim. Por que dizer que será no Nordeste que a guerra 
irá se desencadear? Para bem do nosso País, não acredito nesta 
hipótese e acho que o Senhor Presidente da República há de 
pensar desta mesma forma. 

Carlos Lacerda - De duas uma, ou o Sr. Presidente da 
República aceita esta hipótese e acredita no seu Ministro do 
Exterior, ou não aceita, e aí já não estaria na mesma religião do 
Ministro do Exterior. 

Último de Carvalho - Nobre Deputado, é pena que a idéia 
fixa de V. Ex~ na oposição o leve a esquecer que o Senhor 
Presidente da República e a maioria do Partido Social Democrá
tico estão justamente na faixa de V. Ex~. 

Carlos Lacerda - Permita uma curta interrupção. Não 
estou em "faixa" nenhuma, porque me acho proibido de falar 
através do rádio ... (Risos.) 

Último de Carvalho - Vê que decisão acertada tomaram 
sobre V. Ex:'-. 

Carlos Lacerda - Decisão, em todo caso, altamente lison
jeira e até imerecida: nunca pensei merecê-la. 

Último de Carvalho - É proveitosa ao regime democrático. 
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Carlos Lacerda - De qualquer forma, democrática não é. 
Creio que V. Ex:' concordará. 

Último de Carvalho - A decisão pode não ser democráti
ca, mas foi tomada no interesse da democracia brasileira, porque 
V. Ex:', incontestavelmente, em determinadas ocasiões, é nocivo 
à democracia em nosso país. Posso continuar com o aparte? 

Carlos Lacerda - Pode continuar. Apenas uma curta res
posta quanto a este ponto. Não sabia, Sr. Deputado, que V. Ex:'s 
já davam tanto valor à palavra, que a temiam mais do que as 
armas que colocaram nas mãos dos coronéis comunistas que 
comandam regimentos neste país! 

Último de Carvalho - Não me consta haja armas coloca
das em mãos de coronéis comunistas. Estes e outros oficiais 
comunistas não têm posição de comando. Os que foram co
munistas e hoje comandam tropas têm, atualmente, a mesma 
ideologia de V. Ex:', que ontem foi comunista. E o que V. Ex:' 
acha é o seguinte: tendo sido um militar comunista, tem obri
gação de sê-lo para o resto da vida. Entretanto, o mesmo não 
deve acontecer com um jornalista que haja sido comunista, como 
V. Ex:' foi e dos mais vermelhos ... 

Carlos Lacerda - V. Ex:' nunca viu tal. 

Último de Carvalho - . . . daqueles que mais odiavam o 
regime. Entretanto, coloca-se V. Ex:', hoje, como o soldado n? 1 
contra os interesses da Rússia em nosso País. 

Carlos Lacerda - E daí? (Risos.) 

Último de Carvalho - E daí? Posso continuar com o apar-
te? 

Carlos Lacerda - Queria saber o que V. Ex:' provou com 
isto. 

Último de Carvalho - Que V. Ex:' receita para os outros 
medicina que V. Ex:' não toma. 

Carlos Lacerda - Ao contrário, desejo que todos tomem o 
mesmo remédio que tomei. 

Último de Carvalho - V. Ex:' pôde deixar de ser comu
nista para se tornar um democrata: no entanto, os outros, 
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que também eram comunistas, não podem deixar de sê-lo, como 
V. Ex~. Eles têm que ser o resto da vida. 

Carlos Lacerda - Não. Apenas o que devem é fazer o que 
estou procurando fazer aqui: explicar a um burguês como V. Ex~ 
os meios para não lançar este País, a classe e os interesses que 
representa ao suicídio, como estamos vendo neste momento. 

Último de Carvalho - V. Ex~ e os outros de seu partido 
pensam que os homens públicos só evoluem quando entram para 
a sua agremiação política ou quando pertencem às hostes de 
V. Ex~s. 

Carlos Lacerda - O debate com V. Ex~ é muito divertido, 
mas pediria que voltasse ao ponto do discurso. 

Último de Carvalho - Quem me desviou do rumo do 
discurso foi V. Ex~. Eu ia numa picada mas V. Ex~ ... 

Carlos Lacerda - Corri esse risco de discutir idéias com 
V. Ex~. Peço-lhe desculpas. Podemos, agora, voltar ao assunto. 

Último de Carvalho - Nobre Deputado, o Sr. Presidente 
da República e nós da maioria do Partido Social Democrático 
estamos nesta mesma faixa, com a mesma compreensão de que 
há dois mundos: do ocidente e do oriente. Pertenço ao mundo do 
ocidente, a esta civilização que defendemos. Por esta razão, estou 
em grande parte com os argumentos de V. Ex~. Mas é que esse 
gênio de V. Ex~ ... 

Carlos Lacerda - Não exagere, nobre Deputado. 

Último de Carvalho - ... a posição, a paixão oposicionista 
de V. Ex~ não lhe deixam ver o caminho que o Sr. Presidente da 
República está trilhando, no sentido de colocar e manter o País 
neste mundo em que vivemos. V. Ex~ acusa o Sr. Presidente da 
República de quê? Pelas conclusões a que cheguei, V. Ex~ acusa 
o Sr. Presidente da República de ter levado seis meses examinan
do as notas que deveriam ser trocadas com a América do Norte, 
isto é, estudando um assunto de capital importância para nós. 

Carlos Lacerda - Peço a V. Ex~ que não conclua o discur
so em meu lugar. 

Último de Carvalho - V. Ex:' acha que isto aqui deveria 
funcionar como uma colônia da América do Norte: nota para cá, 
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e resposta pela volta de avião? Não. O Sr. Juscelino Kubitschek 
estudou o assunto, esgotou o prazo para decidir ... 

Carlos Lacerda - Não é o que acaba de dizer o nobre 
Deputado Horácio Láfer. Sugiro a V. Ex~5 que se reúnam na 
Furna da Onça, para chegarem a um acordo sobre o que o Chefe 
da Nação fez e, depois, digam uma coisa só, porque é desagra
dável para a Oposição ver essas divergências no partido majori
tário. Não é, afinal, decoroso. V. Ex:' há de convir. 

Último de Carvalho - V. Ex:' sabe que nessa causa estou 
de acordo com V. Ex:', e não com o Sr. Horácio Láfer. Quando 
debatemos problema como este, de teleguiados, vemos o Sr. 
Horácio Láfer defender os interesses industriais do País, com 
certeza porque a situação financeira do Brasil está retardando o 
desenvolvimento das indústrias do nobre Deputado. Posso dizer a 
V. Ex:' que nós, da maioria do Partido Social Democrático, 
estamos perfeitamente de acordo em que o Brasil deve tudo 
oferecer à América do Norte, porque a defesa americana é a 
defesa do próprio Brasil. Americanos e brasileiros, que estamos 
defendendo e defenderemos? Uma civilização. 

Carlos Lacerda - Muito bem. 

Frota Aguiar - V. Ex:' está pronunciando discurso de 
interesse nacional. É pena que aqui não esteja presente o ilustre 
Líder da Maioria, Deputado Vieira de Melo mas, em compen
sação, nobre Deputado, ouvimos a voz do Sr. Deputado Horácio 
Láfer, proeminente homem público e de grande valor no PSD. 
As palavras de S. Ex:' são uma retificação às declarações do 
Senhor Ministro do Exterior. Tenho a impressão de que com o 
aparte dado ao seu discurso, S. Ex:' depós dois ministros: o das 
Relações Exteriores e o da Fazenda. 

Carlos Lacerda - Agradecido a V. Ex:'. 

Horácio Láfer - Permite V. Ex:' um aparte? 

Presidente - A Mesa lembra ao nobre orador que está 
findo o tempo de que dispunha, não sendo mais permitidos os 
apartes. 

Carlos Lacerda 
imposição regimental. 

Não tenho como me desculpar de uma 
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Sr. Presidente, vou concluir e nosso prezado colega, Depu
tado Horácio Láfer, há de me relevar não lhe conceder o 
contra-aparte, mas o Presidente dixit. 

Sr. Presidente, encerro as minhas considerações, já que 
terminou o meu tempo, mas não sem, antes, definir, ainda uma 
vez, a nossa posição. 

Somos favoráveis ao Acordo de Fernando de Noronha. So
mos, porém, ainda mais favoráveis a que quaisquer acordos desse 
tipo e quaisquer implementações ou extensões do Acordo ora 
assinado, sejam obrigatória e previamente submetidas a debate e 
deliberação do Congresso. 

Aarão Steinbruch - Sob pena de nulidade, Sr. Deputado? 

Carlos Lacerda - Sob pena de nulidade. Exato. E V. Ex~ 
decida isso como quiser, nesse balaio de caranguejo em que está 
hoje transformada a maioria. 

O que não posso conceber é que, por um lado, se ponha um 
preço à segurança nacional e, por outro, se permita que os órgãos 
estruturais da segurança nacional sejam entregues a elementos 
que, confessadamente em alguns casos e inconfessadamente em 
outros, sigam orientação exatamente oposta a esta que preconi
zamos como a do mais lídimo interesse nacional. 

Por isso, encaminho hoje ao Presidente da República, por 
intermédio de V. Ex~, o seguinte requerimento de informações 
para o qual peço a benevolente atenção da Casa: 

"Venho requerer, nos termos do Regimento e da Constitui
ção, seja oficiado ao Presidente da República, para que se 
digne informar, tendo em vista as diretrizes gerais do plane
jamento de defesa nacional, baixadas pelo Conselho de 
Segurança Nacional, em 1953: 
a) Se não está previsto, na 'Hipótese URSS' - isto é, na 
hipótese de uma agressão pela Rússia - de conflito mundial 
no prazo crítico de três anos, como visão aceitável, a parti
cipação efetiva do Brasil como possível a partir de 195 7." 

É esta, Sr. Presidente,. a linguagem que, em nome do povo, 
exijo do Sr. Juscelino Kubitschek. Diga S. Ex~ se no Conselho de 
Segurança Nacional está ou não prevista esta hipótese. 
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"b) se a subversão interna promovida pelos comunistas não 
está prevista no planejamento da defesa nacional, em qual
quer data, a partir de meados de 1955; 
c) se das diretrizes para o planejamento, dadas ao Conselho 
de Segurança Nacional, não constam a cooperação com a 
Organização dos Estados Americanos e as nações do bloco 
ocidental da Organização das Nações Unidas e a promoção 
e apoio decidido para: 
1 ?) evitar a formação de blocos políticos ou mesmo econô
micos na América do Sul." 

Gostaria de saber como se comporta o Governo em relação 
ao seu Vice-Presidente, nesta matéria: 

"2?) para defender o continente americano contra qualquer 
agressão e opor-se à pressões econômicas e demográficas de 
âmbito mundial ou mesmo continental sobre os países sub
desenvolvidos e subpovoados da América; 
3?) impedir o expansionismo soviético. 
d) quais as diretrizes de planejamento da defesa nacional no 
que se refere à atuação brasileira na ONU e na OEA? 
e) se das referidas diretrizes consta o expurgo de elementos 
comunistas da administração pública, especialmente dos 
situados em postos-chave." 

Vê a Câmara que não estou pretendendo nada de insólito. 
Constam estas disposições do planejamento da defesa nacional, 
baixado em decreto pelo Presidente da República de então, para 
uso do Conselho de Segurança N acionai. Pois bem, não só em 
postos-chave da administração pública, mas no próprio Conse
lho de Segurança Nacional, por indicação do Sr. General Minis
tro Lott, encontram-se oficiais comunistas. 

"e) se das referidas diretrizes consta o expurgo de elementos 
comunistas da administração especial dos situados em pos
tos-chave; 
f) se de tais diretrizes consta o fortalecimento do potencial 
militar para garantir com prioridade a segurança interna 
ameaçada pelo comunismo." 

Devo dizer, Sr. Presidente, que não tive a ingenuidade de 
redigir estes itens sem ler antes as diretrizes, e as palavras que 
aqui adoto são as da própria redação de tais diretrizes. 
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"g) se as instruções de 1953 foram alteradas. Em caso 
afirmativo, qual o teor destas alterações; 
h) quadro completo do pessoal civil e militar servindo no 
Conselho de Segurança N acionai, inclusive secretaria e seus 
departamentos, e setores econômicos e políticos." 

Sr. Presidente, concluo esta espécie de nota prévia da nossa 
posição em face deste acordo. Sabíamos, e foi largamente anun
ciado, que se preparava o desencadeamento de uma campanha 
para torpedear a aliança entre o Brasil e os Estados Unidos. Não 
temos que definir a nossa posição, somos a favor da aliança com os 
Estados Unidos, somos a favor da assinatura do acordo para Fer
nando de Noronha, mas somos também a favor de que esta aliança 
seja consagrada pelo voto da representação nacional nesta Casa, e 
que não se divida o Governo, dividindo-se com ele a Nação entre 
os que pretendem sabotar a aliança com os Estados Unidos e os 
que pretendem converter o Brasil em satélite dos homens de 
negócio da América do Norte. (Muito bem, muito bem. Palmas. 
O orador é cumprimentado.) 
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6. Sessão de 12 de fevereiro de 1957 

Discussão do Projeto 1. 598-A I 56, que concede 
isenção de direz'tos de importação para um busto 
do faleâdo Presidente Getúlio Vargas, destinado à 
cidade de Santa Vitória do Palmar, RS. Críticas à 
decisão do Sr. Toledo Pizza, Prefeito de São Pau
lo, em mandar afixar, obrigatoriamente, nas esco
las públicas da capz'tal, a carta-testamento do 
ex-Presidente Getúlio Vargas. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, antes de iniciar meu 
discurso, permito-me consultar a V. Ex:'- sobre se é possível à 
Mesa proporcionar ao Plenário a existência de uns quantos 
exemplares dos avulsos dos projetos em pauta cada dia, a fim de 
que possamos nos abastecer no próprio recinto. Creio que a 
medida não custaria muito e grandemente facilitaria a consulta 
ao avulso, o que, de resto, é uma velha tradição da Casa. 

Presidente - A Mesa tem sempre determinado, conforme 
tradição da Casa, que os avulsos fiquem à disposição dos Srs. 
Deputados com o funcionário encarregado desse serviço e tudo 
fará no sentido de que o encaminhamento das votações se 
processe com a maior facilidade. 

Carlos Lacerda - Agradeço a V. Ex:'-, porque a determi
nação da Mesa parece estar sendo interpretada no sentido de que 
os Deputados peçam o avulso. Manda-se então buscá-lo na 
Secretaria, o que, evidentemente, torna tardia a consulta aos 
textos. Ainda agora votávamos projetos com emendas. Queria 
conhecer essas emendas e não posso ir em casa buscá-las, nem 
despender lO ou 15 minutos pra ida à Secretaria, volta, etc. De 
sorte que agradeço a V. Ex~ essa providência. 

Sr. Presidente, o Projeto número 1.598-A, de 1956, de 
autoria do nobre Deputado Fernando Ferrari, concede isenção de 
direitos de importação, inclusive imposto de consumo, taxas 
aduaneiras e de previdência social para entrada em território 
nacional, pelo Chuí, de um busto do falecido Presidente Dr. Ge
túlio Vargas, procedente de Montevidéu, República Oriental do 
Uruguai, onde foi trabalhado, e que será erguido em praça 
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pública no Município de Santa Vitória do Palmar, no Rio 
Grande do Sul. 

Esse projeto tem parecer favorável da Comissão de Finanças. 
Venho à tribuna, Sr. Presidente, em primeiro lugar para 

declarar o meu voto favorável à aprovação desse projeto. E 
favorável por se tratar de um desejo da população de Santa 
Vitória do Palmar, no sentido de inaugurar em praça pública o 
busto de um dos antigos Presidentes da República, o que me 
parece perfeitamente legítimo, perfeitamente compreensível e 
bem merecedor do nosso voto quaisquer que fossem as divergên
cias políticas que tivéssemos com qualquer dos passados Chefes 
do Governo. 

Já assim, no entanto, não me posso pronunciar, Sr. Presi
dente, sobre a decisão agora anunciada do Sr. Prefeito da Cidade 
de São Paulo de mandar fixar obrigatoriamente nas escolas 
públicas do município da capital daquele grande Estado o texto 
da chamada carta-testamento atribuída ao falecido Presidente 
Getúlio Vargas. A autoria dessa carta, a sua autenticidade ainda 
está por demonstrar. Não conhece a Nação ainda o seu original, 
se ele existe; não sabe a Nação ainda em que condições foi ele 
parar às mãos de dois ou três amigos, correligionários e colabo
radores do então morto. Mas não é essa, já por si suficiente e 
discreta, a razão da nossa estranheza. 

A razão é mais profunda, mais séria, ainda que destituída de 
qualquer paixão facciosa. 

Sr. Presidente, o texto dessa carta, seja ela apócrifa ou não, 
é um texto de luta política, é um texto de pronunciamento 
apaixonado que se atribui a um homem no momento culminan
te da sua vida, isto é, no momento em que deliberou dar-se 
morte por suas próprias mãos. É um texto de paixão, e um texto 
de violência, e um texto que consagra o suicídio como norma 
para a decisão da vida de um homem. É, portanto, um texto, 
embora de autenticidade duvidosa, ou ainda que autêntico, diria 
mesmo, precisamente se autêntico, capaz de merecer o respeito 
até dos adversários daquele a quem se atribui a autoria, mas 
nunca para ser afixado e, muito menos, obrigatoriamente, nas 
escolas públicas de uma cidade de qualquer país. Porque: pri
meiro, o texto dessa carta faz o elogio do suicídio, o que não é, 
evidentemente, ensinamento a legar, ou a impor, ainda menos a 
impor, às crianças que freqüentam as escolas públicas de uma 
cidade; segundo, é um texto de combate, de polêmica política, é 
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um texto de violento revide, num momento de paixões desenca
deadas dentro de uma situação histórica determinada. Não é o 
documento básico de uma nação. Não é a declaração de um 
Tiradentes, no momento de seu sacrifício. Não é aquele texto 
maravilhoso do velho José Bonifácio ao definir sua posição em 
face da reforma agrária, da escravidão dos negros e da reação 
dos índios. Não é o texto dos primeiros fundadores desta Repú
blica, na sua admirável obra de renúncia, e, ao mesmo tempo, 
de construção idealista. Não é, nem de longe, um daqueles textos 
fulgurantes do velho Rui Barbosa, legados a este País como 
evangelho do seu civismo. É um texto, repito, cuja autentici
dade está por ser demonstrada; mas, demonstrada que fosse ou 
venha a ser, não é, certamente, um texto para figurar nas 
paredes das escolas públicas. Primeiro, porque faz o elogio, faz a 
apologia da violência contra o próprio corpo pelo suicídio, 
solução extrema, solução que respeito, mas que não posso ver 
recomendada às crianças do meu País. E, ainda, porque o seu 
contexto, impregnado de paixão, digamos legítima - aceitemos 
-, de paixão compreensível, de revide mais .do que respeitável 
até, mas de revide em todo o caso, não deve figurar à porta 
sacrossanta das escolas em que se forma a mentalidade das 
crianças brasileiras. 

Vê V. Ex~ e vê a Casa que procuro colocar esta questão em 
termos da mais rigorosa impessoalidade. Procuro colocá-la em 
termos da defesa da formação da mentalidade da criança brasi
leira. 

Se querem fazer com que ela admire os antigos Presidentes 
deste País, façam-na cultuar a sua obra, mas não obrigando a 
criança a aceitá-los, desde logo, nas escolas, como um dogma, 
como um ensinamento, segundo o qual nas crises extremas e 
culminantes da vida dos homens públicos o suicídio é a única 
saída honrosa. 

José Talarico - Permite-me V. Ex~ um aparte? 

Carlos Lacerda - Pois não. 

José Talarico - Não sou eu, nesta Casa, neste momento, 
talvez o mais autorizado para contestar ... 

Carlos Lacerda - É modéstia de V. Ex~. 

185 



José Talarico - ... alguns dos conceitos que V. Ex~ está 
referindo a respeito da Carta do antigo e saudoso Presidente 
Getúlio Vargas. Há outras pessoas aqui na minha bancada que, 
com maior autoridade ... 

Carlos Lacerda - Não apoiado. 

José Talarico - ... pelos dons de oradores consagrados nas 
pugnas políticas desta terra, poderiam responder a V. Ex~. Mas 
há de me perdoar. 

Carlos Lacerda - Com muito prazer. 

José Talarico - Estou verificando que V. Ex~ pronuncia 
um discurso, no qual, embora se veja o tom da serenidade, não 
deixa de causticar aquele que em vida jamais guardou rancor -
inclusive a V. Ex~ -, homem que, mesmo no seu sacrifício, 
demonstrou não ter apego à vida, sendo seu objetivo, naquele 
momento, impedir que este País se digladiasse numa luta entre 
irmãos. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, considero muito respeitá
veis os conceitos emitidos no aparte do nobre Deputado pelo 
Partido Trabalhista Brasileiro, mas repito que os documentos 
dessa natureza, interessando ao historiador, interessando ao 
político, compreendendo matéria de controvérsia, compreen
dendo matéria de debate, que certamente se prolongará por 
muitos anos na história contemporânea do Brasil, não têm 
aquele dom, aquela marca de serenidade e de perenidade 
com a qual documentos dessa espécie podem ser afixados 
nas paredes das escolas públicas. Veja o nobre Deputado que não 
estou sequer discutindo - e poderia fazê-lo e com prazer aceita
ria os apartes neste ponto também - se esse documento é ou não 
justo, se é ou não acertado em seus conceitos. O que discuto é se 
realmente anda o Prefeito de São Paulo bem avisado ao afixar 
obrigatoriamente, usando a única autoridade que possui, a de 
Prefeito, nas escolas públicas de sua cidade, um documento em 
torno do qual se dividem os brasileiros. Pergunto a S. Ex~ se os 
pais que pagam impostos e sustentam as escolas públicas, que 
pagam, inclusive, a esse Prefeito, se esses pais foram consultados 
sobre se admitem, muitos deles, nas escolas que pagam, sejam 
afixadas palavras que, de certo modo, as suas convicções repelem 
ou não aceitam. 
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.José Talarz"co - Sr. Deputado, com relação a esse ato do 
Prefeito da Capital de São Paulo, que V. Ex~ está criticando, 
queria lembrar-lhe que também ele, em tempos idos, 1930 e 
1932, foi um dos ferrenhos adversários do Presidente Vargas. E se 
agora baixa ato dessa natureza está ele se redimindo daquilo que 
de errado fez contra o Presidente Getúlio Vargas. Foi o Sr. 
Toledo Pizza, também membro do famoso Clube de Piratininga, 
quem durante anos lutou contra o Sr. Getúlio Vargas no Estado 
de São Paulo. 

Veja, portanto, V. Ex~ que este ato não parte de um 
getulista, não parte de um dos homens que vieram para o cenário 
político do País com a avançada da Revolução de 30, mas sim de 
um daqueles que depois se juntaram ao Sr. Getúlio Vargas, 
inclusive posteriormente a 1945. 

Carlos Lacerda - Vê V. Ex~ que bem me ajuda, porque, 
Sr. Deputado, V. Ex~ acaba de informar-nos, ou de ratificar a 
informação que todos conhecemos, segundo a qual o Prefeito de 
São Paulo não pode sequer invocar uma velha e arraigada 
admiração pelo falecido Presidente Getúlio Vargas. É a base das 
idéias polêmicas, é a base das teses daquele documento que ele 
pretende afixar nas escolas públicas. 

É inútil fazermos ambages e circunlóquios. Não é a pessoa 
ou a memória do Presidente morto que ele quer impor, sugerir 
ou insinuar à admiração das crianças das escolas públicas de São 
Paulo; são as teses que a carta atribuída ao falecido Presidente 
contém. E quais são essas teses? Um breve exame, que não 
pretendo fazer agora, mas que muitos já têm feito e que muitos 
ainda farão melhor do que eu, bastaria para demonstrar o que 
visa o Sr. Prefeito de São Paulo com essa imposição. Mas, lembra 
bem o nobre colega que, não sendo ele daqueles antigos, desinte
ressados e verdadeiros amigos do Sr. Getúlio Vargas ... 

José Talarz"co - Eu não disse desinteressado nem verdadei
ro. V. Ex~ é quem está empregando esses adjetivos, neste· mo
mento. 

Carlos Lacerda - Porque vou mostrar que não é desinte
ressado . 

.José Talarz"co - Então é a opinião do nobre orador, não a 
minha. 

187 



Carlos Lacerda - Exatamente; estou aqui para expender 
minha opinião. 

O ilustre colega verá que, não sendo ele daqueles amigos da 
primeira hora, mas sim da undécima, isto é, amigos póstumos, 
amigos a posteriori, amigos depois da missa do 7? dia, digamos 
logo tudo, amigos eleitorais do Sr. Getúlio Vargas, amigos do 
Sr. Getúlio Vargas a partir do momento em que seu corpo morto 
rende-lhes votos ... 

José Talarico - V. Ex~ não está fazendo uma afirmação 
verdadeira. O Sr. Toledo Pizza, em 1945, formou ao lado do 
Sr. Getúlio Vargas. 

Carlos Lacerda - Reporto-me aqui ao depoimento, por 
tantos títulos autorizado, do eminente ex-Líder da Bancada de 
V. Ex:'-, o nobre Deputado Fernando Ferrari. 

José Talarico - O Sr. Fernando Ferrari ainda é Líder. O 
nobre orador se engana. O Sr. Fernando Ferrari ainda não foi 
afastado da liderança de nosso Partido. S. Ex~ pediu demissão, 
colocando o cargo à disposição do Partido, mas este até o mo
mento, que seja do meu conhecimento, não deliberou a respeito. 

Carlos Lacerda - Vejo-me, então, obrigado, com grande 
prazer, por um lado, a felicitar o Sr. Fernando Ferrari, e por 
outro lado, com grande pesar, a retirar - ou adiar - as 
felicitações que ontem tive o prazer de endereçar ao nobre 
Deputado Batista Ramos, que eu já julgava Líder da Bancada de 
V. Ex:'-. 

BatiSta Ramos - Perdoe-me o nobre orador. Estava dis
cutindo determinado assunto com a nobre Deputado Rita Costa e 
não pude ouvir bem as referências que V. Ex~ fez ao meu nome. 

Carlos Lacerda - Dizia apenas que, em face de declara
ções do eminente Deputado pelo PTB, Sr. José Talarico, de que 
o nobre Deputado Sr. Fernando Ferrari ainda é Líder do Partido, 
felicitava S. Ex~ por esse motivo. Entretanto, via-me obrigado a 
retirar, ou a adiar, sine die, as felicitações que tive a honra de 
endereçar ontem a V. Ex~ pela nova investidura. Apenas isso. 

BatiSta Ramos - Obrigado a V. Ex~. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, o nobre Deputado Fer
nando Ferrari, se ainda é Líder da sua Bancada, vê assim 
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redobrar a autoridade das suas palavras; e, se for mantido na 
liderança, tê-las-á consagrado na veemência e na sinceridade 
transparente que ressuma de carta que dirigiu à direção partidá
ria. O nobre colega certamente a leu, pelo menos com a mesma 
atenção com que a lemos, nós outros, e notará que o ilustre 
missivista profliga essa exploração constante das condições em 
que morreu o Presidente e essa espécie de proxenetismo político a 
que se entregam certos aventureiros, na vida pública nacional, 
transformando a admiração compreensível e respeitável por um 
homem público numa bandeira permanente de envenenamento 
dos espíritos e de dissociação nacional. 

Mas não quero que os apartes do nobre Deputado pelo PTB 
me arrastem para fora dos limites que me tracei, nesta interven
ção de hoje. 

O que pretendo, Sr. Presidente, é chamar a atenção do País, 
através desta Casa - onde os seus problemas, inclusive os de 
ordem moral e política, encontram necessariamente ressonância 
para a gravidade desta aparente leviandade do Prefeito de São 
Paulo, ao pretender tornar obrigatória a afixação, nas escolas 
públicas paulistas, da carta-testamento, atribuída - até hoje não 
provadamente - ao Presidente falecido, Sr. Getúlio Vargas. 

Não é segredo para ninguém, nem teria eu o pedantismo de 
pretender, neste terreno, ensinar alguma coisa à Câmara, que 
regra elementar de convivência democrática é preservar nas 
crianças o direito de ir formando, pela educação neutra em 
matéria política, a sua própria futura opinião de cidadãos. 

Se os cidadãos pagam impostos, não alienam, ao pagá-los, o 
seu direito de discordar. 

Ora, pretende o Prefeito de São Paulo impor a uma grande 
parcela da população, que paga as escolas paulistas, a obrigação 
de ver seus filhos aprenderem por uma cartilha que, não sendo a 
do ABC, é uma cartilha de ressentimentos, uma cartilha de 
paixões, uma cartilha de dissensões, sobretudo uma cartilha de 
violência, pois termina precisamente consagrando a violência 
contra a própria obra de Deus, que é o corpo humano. Esta 
aberração contra a educação, esta violência feita à formação 
espiritual da infância paulista, só poderia gerá-la o aventurei
rismo político mais irresponsável, a leviandade mais trêfega e, ao 
lado disso, o propósito deliberado de não consentir, de não 
concordar, de não admitir que os espíritos se pacifiquem, em 
face da serenidade da morte. 
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Os julgamentos sobre o falecido Presidente Getúlio Vargas 
foram feitos em vida; sê-lo-ão através do tempo, e veremos afinal 
quem tinha razão. O conteúdo positivo há de construir um peso 
na balança desse julgamento histórico, desde que, sem dúvida 
independente da vontade de quem quer que seja, também o 
negativo, de que até hoje sofre a Nação as conseqüências, venha 
a ser convenientemente pesado. 

Mas não é este, insisto, o propósito do meu protesto e da 
estranheza que manifesto da tribuna da Câmara. A estranheza e 
o protesto resultam da imposição de uma consciência que não 
tolera que a infância do seu País tenha de engolir, compul
soriamente, determinada versão da história contemporânea. 

Faça-se, nas escolas, a pregação dos que fundaram a Repú
blica, a pregação dos que formaram a nacionalidade; mas não se 
levem para as escolas as paixões que são nossas e de mais nin
guém. O que se pretende fazer em São Paulo, em benefício das 
tricas eleitorais, das combinações mais sórdidas em um eleitoralis
mo grotesco e boçal, é deformar a infância paulista, é lançar os 
pais de São Paulo uns contra os outros, na ara sagrada das escolas 
públicas. Ora, quando um Prefeito assim procede, irresponsa
velmente, quando um homem público assim dá mostras da sua 
incapacidade de compreender o caráter sagrado da formação da 
infância do seu povo, há que dizer desse Prefeito que sua 
exploração pode ter êxito nas eleições que se anunciam. E 
cumpre ressaltar que muitos amigos, estes sim desinteressados e 
humildes do falecido Presidente Vargas, muitas vezes votaram 
naqueles que abandonaram o Presidente na hora da provação e 
hoje o exploram ovantes, fazendo de seu nome uma indústria 
como se fosse marca de comércio. Que dizer desse Prefeito? Que 
leve essa marca para os balcões de onde precede, mas não a 
introduza nas escolas, sob pena de violar aquilo que a educação 
democrática tem de mais alto, de mais nobre e de mais respei
tável: o dever de proteger, de resguardar a mentalidade da 
infância. 

Herbert Levy - Quero trazer minha total solidariedade às 
considerações que V. Ex~ está expendendo da tribuna. Como 
V. Ex~ muito bem diz, é uma prova da total irresponsabilidade 
eleitoralista. Só se compreenderiam gastos dessa ordem em dita
duras completamente donas de países. Em regime constitucional, 
em regime democrático, esse arreganho do Prefeito de São Paulo 
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não passa de, como disse precisamente V. Ex:', irresponsabili · 
dade em vésperas de eleição. 

Carlos Lacerda - Agradeço o aparte de V. Ex:'. E tem 
V. Ex:' a prova disso, quando esse Prefeito é o mesmo que há 
pouco tempo consagrava em praça pública, como sucessor do 
alegado autor do testamento político, um dos generais signatá
rios da carta que o levou à renúncia e, conseqüentemente, ao 
suicídio. Onde fica esse Prefeito de São Paulo, consagrando o 
príncipe-herdeiro do espólio de Vargas, consagrando sucessor de 
Vargas um dos responsáveis pela sua renúncia ou deposição de 24 
de agosto, ou, agora, transferindo para a infância os seus recal
ques políticos na pretensão de deformá-la para formar-se como 
um líder político nacional? 

Este protesto, Sr. Presidente, aqui fica juntamente com o 
meu voto favorável à isenção de direitos para importação de mais 
um busto do Sr. Getúlio Vargas para a cidade de Santa Vitória 
do Palmar. Tanto tem esta iniciativa de legítimo, de compreen
sível, de defensável, de respeitável, ao menos, quanto de desrespei
tosa, de irrespeitável, de degradante mesmo, a aventura imoral, 
indecente, infamante do Prefeito de São Paulo. (Muito bem; 
muito bem. Palmas.) 
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7. Sessão de 22 de abril de 1957 

Discussão do Proy"eto n.0 1.178-A/56, que doa à 
União Nacz"onal dos Estudantes o prédio sz"tuado à 
Praz·a do Flamengo n.0 132. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, praticamente, é muito 
menos um discurso do que uma breve declaração de voto que, em 
nome da União Democrática Nacional, venho formular da tribu
na em relação ao Projeto n? 1.178-A, de 1956, com substitutivo 
da Comissão de Constituição de Justiça, trazendo parecer favo
rável da Comissão de Finanças. 

O substitutivo, dando apenas forma regimental ao projeto 
original do nobre Deputado por São Paulo, o ilustre represen
tante socialista, Sr. Rogê Ferreira, vem assinado pelo nobre 
relator e meu prezado colega na Comissão de Constituição e 
Justiça, o Deputado pelo Rio Grande do Sul, Sr. Joaquim Duval. 

O substitutivo, respeitando a intenção original do autor do 
projeto, autoriza o Poder Executivo a doar, à União Nacional 
dos Estudantes, o prédio da Praia do Flamengo que vem sendo 
ocupado, há vários anos, por essa instituição --,--- permito-me 
assim dizer - ainda mais que simples associação estudantil 
brasileira. 

O projeto não só é regimental como apresenta todas as 
características de legitimidade que se exigem nas providências 
dessa natureza. Cabem, portanto, muito poucas palavras para 
acrescentar ao apreço e - por que não dizer? - ao entusiasmo 
em que a bancada da União Democrática N acionai declara seu 
voto favorável à proposição. 

A União Nacional dos Estudantes, vanguarda que tem sido, 
esclarecida e entusiasta, das grandes causas cívicas brasileiras, 
foi, sem dúvida, a pioneira da posição do Brasil ao lado da causa 
aliada na Segunda Guerra Mundial. 

Foi aí, por assim dizer, que a União Nacional dos Estudan
tes levou ao plano internacional a sua extraordinária atuação na 
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luta pelo restabelecimento das liberdades democráticas no Brasil. 
Desde então, mesmo aqueles que, eventualmente, não concor
dam com esta ou aquela tese esposada pela UNE, todos neste 
País, que se interessam pelas causas cívicas, sabem, por ciência 
própria, do devotamento, da dedicação incomparável com que o 
órgão máximo do estudantada brasileiro tem tomado a dianteira 
na luta pela democratização deste País. 

Não preciso fazer referências às campanhas memoráveis 
sustentadas pela União Nacional dos Estudantes. Ainda há pouco 
tempo, numa demonstração da íntima e indissolúvel ligação da 
juventude do Brasil às causas que dizem com os interesses funda
mentais do povo brasileiro, vimos os estudantes mobilizarem a 
opinião pública do Rio de Janeiro e do País contra a carestia da 
vida que assola os lares brasileiros. E, como homenagem, mais 
ainda, como estímulo, mais do que isso, como a consagração a 
que se obriga a Casa, permitindo aos estudantes que tenham 
onde se reunir, como se organizar para trabalhar pelo seu 
próprio aperfeiçoamento cívico e pelo aperfeiçoamento da cons
ciência popular sobre os problemas e as soluções que se apre
sentam a tais problemas no Brasil, a União Democrática Nacio
nal, por meu intermédio, declara neste momento o entusiasmo, o 
respeito e a solidariedade com que dá seu voto a este projeto. 
(Muito bem; muito bem. Palmas.) 
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8. Sessão de 15 de maio de 1957 

Prestação de contas à Câmara P. à Nação do exer
cício do mandato, ao enseJo da votação do ProJeto 
de Resolução n.O 115/57, que concede lz"cença 

. para processar criminalmente o orador. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente e Srs. Deputados, congra
tulo-me com V. Ex:'- por haver invertido o que seria da norma 
usual em todos os processos. A defesa própria do acusado, por 
decisão de V. Ex:'-, não se fará por último, o que bem demons
tra que V. Ex:'- não seguiu no debate o que seria uma regra dos 
tribunais. 

Bem que sei, ao assomar hoje a esta tribuna, ainda e graças 
a Deus na honrosa qualidade de Líder da valorosa bancada da 
União Democrática Nacional, tenho de me haver não somente 
com um problema de consciência, mas com um testemunho que, 
ouso dizer, vou fazer aos Srs. Deputados, à Nação e à História, 
pois, por uma dessas curiosas circunstâncias, um deputado como 
os outros e menor que os outros converteu-se, por decisão do 
Governo da República, no teste decisivo do funcionamento das 
instituições democráticas no Brasil. 

Antes de mais nada, Sr. Presidente, devo prestar à Câmara e 
à Nação, pois talvez seja esta a última vez que aqui falo, como 
representante de 160 mil eleitores do Distrito Federal, contas do 
exercício do meu mandato. É notório que, por circunstâncias 
alheias à minha vontade, esse exercício, durante cerca de 10 
meses, foi gravemente prejudicado. Assim, a prestação de contas 
que venho fazer refere-se, apenas, àquele período em que pude, 
efetivamente, freqüentar as sessões da Câmara e de suas· Co
missões. 

Na hipótese que parece provável, segundo os cálculos dos 
nobres Líderes, de ser concedida a primeira da série de licenças 
que visam afastar-me desta Câmara, deixo entregue à valorosa 
bancada udenista, mas não somente a ela, aos nobre& bravos 
aliados do Partido Libertador, e ainda não somente a esses, 
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como, em geral, a todos os Srs. Deputados, a guarda e o enca
minhamento dos seguintes projetos: em primeiro lugar o Projeto 
n? 7, que visava a tornar obrigatória a declaração de bens de 
todo aquele que exerce cargo de administração em entidades 
autárquicas ou sociedades de economia mista. Este projeto, apre
sentado a 11 de fevereiro de 1955, desde aquela data se encontra 
na Comissão de Constituição e Justiça, para receber parecer. 

Deixo o Projeto n? 9, também daquela data, que modifica o 
art. 327 e seu parágrafo único do Código Penal, passando a 
considerar funcionário público, para os efeitos da responsabili
dade na guarda dos dinheiros públicos, quem, embora transito
riamente, ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função 
pública, equiparando-se, assim, para esse efeito, ao funcionário 
público que exerça cargo, emprego ou função em entidade 
paraestatal ou em sociedade de economia mista. Este projeto, 
também de fevereiro de 1955, está ainda na Comissão de Consti
tuição e Justiça. 

Projeto n? 17, que visava a instituir a lista única nas elei
ções e que se deve a um propósito de tornar mais exatas, mais 
autênticas as aspirações da vontade popular: não teve bom 
destino, pois solicitada sua incorporação aos trabalhos da Co
missão Mista de Elaboração da Lei Eleitoral, a 6 de maio de 
1955, não foi por ela considerado digno de figurar no projeto que 
terminou pelo que sabemos. 

Projeto n? 22, de 17 de fevereiro de 1955, que se referia à 
greve da Panair, sobre a qual foi aqui instituída uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito que terminou pela pacificação entre 
empregadores e empregados na Panair, graças aos esforços dessa 
Comissão, na qual valorosos colegas distinguiram-me com o posto 
de Relator. 

Projeto n? 26, de 17 de fevereiro de 1955, que regulava o 
novo registro de eleitores e dava outras providências sobre a 
matéria; também não teve melhor destino que aquele outro que 
visava igualmente a restaurar ou a estabelecer a verdade eleitoral 
completa nos pleitos brasileiros. 

Projeto n? 48, de 2 de março de 1955, que visava a alterar 
dispositivos da Lei do Imposto de Renda, a fim de permitir à 
Câmara e ao Senado requisitarem, a exemplo do que se faz na 
Câmara americana, informações sobre a situação fiscal e finan
ceira dos contribuintes. Tinha ele por fim empenhar os esforços 
do Congresso, no sentido de evitar a sonegação pela púbiica 
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exploração daqueles grandes contribuintes, que neste País são os 
que mais sonegam o imposto de renda. Esse Projeto, de 2 de 
março de 1955, encontra-se na Comissão de Justiça desde aquela 
data. 

Projeto n? 86, de 18 de março de 1955, que regulava a 
situação dos brasileiros naturalizados, visando a corrigir uma 
injustiça, o que agora novamente se procura fazer em outro 
projeto apresentado por um de nossos nobres colegas. Acontece, 
porém, neste caso, que já a certa altura, este ano, esse Projeto de 
1955 pareceu-me inconveniente ao interesse nacional, pois pode
ria, já agora, ser aproveitado para com ele modificar-se a legis
lação nacionalista do petróleo. Em conseqüência, retirei-o a 
tempo. 

Projeto n? 170, de 15 de abril de 1955, que visa a abrir 
crédito para pesquisas e produção da vacina Salk no Brasil. 
Recentemente, foi incorporado a nova proposição sobre a ma
téria. 

Projeto n? 229, de 4 de maio de 1955, que regulava o 
período de férias escolares. 

Projeto n? 342, de 3 de junho de 1955, que mandava 
extinguir o Fundo Sindical, matéria de que também se têm 
ocupado vários dos nossos ilustres colegas. 

Aarão Stez"nbruch - Com referência ao projeto que extin
gue o Fundo Sindical, devo declarar que fui o Relator dessa 
proposição na Comissão de Legislação Social e lhe dei parecer 
favorável. 

Carlos Lacerda - A 10 de setembro de 1956. 

Aarão Steinbruch - Entreguei este parecer à Presidência 
de uma comissão desta Casa e o projeto foi distribuído, ainda o 
ano passado, a um correligionário de V. Ex~. 

Carlos Lacerda - Exato. A proposição está na Comissão de 
Serviço Público, em muito boas mãos, desde dezembro de 1956 
apenas. Mas o projeto é de 3 de junho de 1955. Não pense 
V. Ex~ que me estou queixando do retardamento nos processos. 
Espero é que V. Ex~ não faça o retardamento do meu discurso. 

Aarão Steinbruch - Não é o meu objetivo. V. Ex~ sabe 
bem disto. 

Carlos Lacerda - Sei disto. 
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Aarão Steinbruch - Como estive tratando de ma~éria per
tinente à minha comissão, logo que o projeto me foi distribuído, 
relatei-o em uma semana. Depois, foi pedida a audiência da 
Comissão de Serviço Público, onde se encontra, em mãos de 
correligionário seu, como V. Ex?- mesmo confessa, desde dezem
bro próximo passado. 

Carlos Lacerda - Não há nada que confessar a não ser que 
V. Ex?- queira também processar-me por causa desse projeto. 
(Risos.) 

Projeto 360, que modifica a Lei de Sociedades por Ações, 
visando a extinguir as ações ao portador. Conheço as divergên
cias que sobre a matéria têm numerosos Srs. Deputados. Apenas 
registro a existência e a apresentação desse projeto. 

Projeto 419, de 28 de junho de 1955, que - sabe a Câmara 
- verdadeiramente não é meu. Mas, ao aqui chegar, deparei 
com uma situação que me pareceu anômala. O projeto, de 
autoria do Ministro da UDN, Sr. Clemente Mariani, enviado a 
esta Casa pelo honrado Governo do Sr. Marechal Dutra, que 
aqui tinha maioria considerável, visava a democratizar e racio
nalizar a educação e a instrução no Brasil. Durante seis anos, esse 
projeto praticamente aqui não andou a despeito do esforço de 
numerosos Srs. Deputados, entre os quais cabe assinalar o valo
roso representante pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Coelho de 
Souza. Em tais condições, ao tempo em que honrava a Câmara e 
a Nação, ocupando o posto que V. Ex?- hoje ocupa, o nobre 
Deputado Carlos Luz, com ele me entendi e S. Ex?- considerou de 
melhor alvitre fazer copiar do Dzârio do Congresso o primitivo 
projeto para reapresentá-lo sob minha assinatura, a fim de ser 
novamente oferecida a questão à consideração da Câmara. Até 
hoje, o projeto que fixa as diretrizes e bases da educação na
cional não teve oportunidade de ser examinado pelo plenário. 
No entanto, deixamos esse projeto já na fila para entrar na 
Ordem do Dia e, por certo, não fora o profundo interesse nacio
nal no processo que ora se move contra um Deputado, já esta
ríamos, a esta altura, provavelmente debatendo a proposição que 
fixa as diretrizes e bases da educação nacional. Espero que, 
removido o empecilho do caminho, possa a Câmara dedicar-se, 
como sinceramente desejo, a esse esforço que visa a redemocra
tizar e valorizar a juventude brasileira. 

Projeto n? 495, que visa a autorizar o Departamento Federal 
de Segurança Pública a estender a todo o território nacional a 
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luta contra os crimes, contra o Estado e contra a segurança 
política e social; contra o contrabando; contra a falsificação de 
moeda; contra a produção e o tráfico de entorpecentes; contra a 
prática de jogos proibidos; contra o tráfico de mulheres; contra o 
furto ou roubo de automóveis. 

Projeto n? 692, de 7 de outubro de 1955, que teve melhor 
sorte do que alguns outros e que cria o Departamento Nacional 
de Serviço Social para, em combinação com a Associação Brasi
leira de Assistentes Sociais, disciplinar aquelas subvenções que se 
elevam a cerca de um bilhão de cruzeiros e que são distribuídas, 
segundo critério exclusivamente pessoal, pelos parlamentares em 
todo o País. 

Projeto n? 2.266, de 1957 - manda extinguir os escritórios 
comerciais do Brasil; recentemente, mereceu a aprovação da 
Comissão de Diplomacia, onde foi Relator o nosso ilustre compa
nheiro, nobre Deputado pelo Paraná, Sr. Newton Carneiro. 

Projeto n? 2.267, deste ano - regula as relações de emprego 
entre atletas profissionais de futebol e os clubes para extinguir 
essa condição de escravo em que tais profissionais ainda se 
encontram no Brasil, objeto de negócios feitos à custa da sua 
curta e imprevista vida profissional. Está esse projeto, muito 
recentemente, em muito boas mãos, e confio em seu andamento, 
pois se encontra distribuído na Comissão de Legislação Social, ao 
nobre Deputado pelo Partido Socialista Brasileiro, Sr. Rogê 
Ferreira. 

Rogê Ferreira - Informo a V. Ex~ que já dei parecer 
favorável ao Projeto. 

Carlos Lacerda - Muito agradecido a V. Ex~. 
Projeto n? 2.272 - autoriza a importação de automóveis 

pelos motoristas de táxis. Escuso-me de tomar a atenção da Casa 
acerca da utilidade desse projeto, do seu propósito de justiça 
social estrita, e deixo-o entregue à diligência e à atenção dos 
Srs. Deputados. 

Projeto n? 2.275 - visa, como a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, a democratizar a organização desportiva brasileira, 
que continua até hoje sob a vigência de um órgão de inspiração e 
de estruturas totalitárias, o Conselho Nacional de Desportos. 

Projeto n? 2.282 - manda isentar do imposto de renda as 
contribuições a associações científicas, compra e venda de mate
nais, instrumentos e utensílios indispensáveis ao desempenho de 
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função pública, assim como as assinaturas de jornais, revistas e 
livros técnicos, desde que devidamente comprovadas. 

Projeto n? 2.418 - e aqui chego quase ao fim, escusan
do-me por tomar o tempo da Casa num assunto que, evidente
mente, é de certo modo apenas marginal, porque temos todos 
pressa de votar esta licença. A meu ver, é talvez a única con
tribuição realmente nova que eu tenha tido oportunidade de 
deixar à consideração dos Srs. Deputados. Este projeto parte de 
uma inspiração da justiça social cristã, e visa facilitar, ao jovem 
trabalhador especialmente, e muito mais especialmente ainda ao 
trabalhador autônomo, que compreende, segundo a nomencla
tura oficial do Ministério do Trabalho, mais de oitenta diferen
tes profissões, o que se chama o crédito profissional, ou seja, a 
possibilidade de aquisição através de carteiras especiais das Cai
xas Econômicas, inclusive pelo reembolso postal no interior, ou 
nas cidades pela tabela Price, a juros módicos, os instrumentos 
essenciais, padronizados, para dar início às suas atividades pro
fissionais. Assim, para a máquina de costura da costureira, para 
o equipo do jovem dentista - e fico apenas nestes dois exemplos 
-, para tudo aquilo que constitui o instrumento essencial com 
que alguém, no interior ou na cidade, possa iniciar-se na pro
dução e, portanto, tornar-se útil a si, à sua família e à comuni
dade, necessitam esses profissionais de apoio creditício, a fim de 
que não caiam na proletarização forçada, a fim de que força
damente não se tornem escravos de um salário. Dir-lhes-á, pois, 
este projeto, uma vez convertido em lei, da possibilidade de 
trabalharem autonomamente, de serem patrões de si mesmos. 

Finalmente, Sr. Presidente, deixo à carinhosa consideração 
com que a Câmara, sem dúvida, uma vez arrefecidas as paixões 
que esta caçada suscita, se voltará para os problemas de interesse 
público e nacional, o Código do Trabalho, do qual a última 
notícia - foi apresentado em 4 de julho de 55 - é a de que, a 
20 de junho de 56, foi encaminhado ao Senado para ali ser 
examinado por uma comissão mista, de Senadores e Deputados. 
Sobre ele, pela última vez, usou da palavra, em 8 de maio deste 
ano, para uma comunicação, o nobre Deputado pelo PTB do 
Estado do Rio, Sr. Aarão Steinbruch. 

Este projeto de Código do Trabalho, que não é, a rigor, 
obra de um Deputado, no caso apenas Relator e intérprete de 
uma equipe dos mais competentes especialistas em Direito Social 
e do Trabalho no Brasil, deixo-o, digamos, como uma espécie de 
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testamento aberto, à consideração e ao espírito público da hon
rada Câmara dos Deputados. 

Sr. Presidente, o crime de que me acusam consistiria na 
leitura, feita desta tribuna, do texto, que se diz literalmente 
traduzido de um original em código, de um telegrama referente 
ao já famoso inquérito do pinho na Argentina. 

Posso afirmar, já agora com absoluta tranqüilidade, à Câ
mara dos Senhores Deputados, que esse texto não é a tradução 
literal do original codificado, mas a mera paráfrase, e disso tenho 
prova decisiva e definitiva. 

Pensei ontem à noite em oferecer o exame da prova aos 
nobres Líderes da Maioria. Mas, embora tenhamos dormido 
pouco estas últimas noites, todos nós, nú empenho em que 
estamos de resolver os problemas vitais da nacionalidade, tenho 
como resolvido que, a esta altura, seria não só perfeitamente 
inútil mas até eventualmente prejudicial introduzir uma prova 
nova, embora definitiva e conclusiva, no debate. 

Já o nobre Líder da Maioria pronunciou a sua voz de 
comando: a decisão é política. Que importam, pois, as provas 
decisivas que, em matéria jurídica, pudesse oferecer?! Reservo
me, portanto, para dar esta prova em juízo se até lá chegarmos. 
E, apenas, então, lamentarei, como lamento desde já, como 
desde o primeiro momento lamentei, que o Governo houvesse 
praticado contra, não somente a Oposição, mas o conjunto desta 
Casa, aquilo que, com a maior propriedade, o nobre Deputado 
pela Bahia, Sr. Carlos Albuquerque, ontem denominou uma 
intrujice. 

É o que tenho a dizer, Sr. Presidente, por enquanto, conven
cido como estou de que, se é política a decisão que o Governo 
pretende obter desta Câmara, as provas que possuo da intrujice, 
com que se procura envolver a Câmara, guardo-as para oferecê
las em Juízo. 

Pouco mais, Sr. Presidente, resta-me acrescentar, até porque 
o exame da questão, mais pormenorizado, eu pude fazer na 
Comissão de Constituição e Justiça. Quero, apenas, salientar - e 
isto com grande alegria, com justificado entusiasmo, com reno
vada confiança - o extraordinário valor da palavra livre, pois só 
ela, somente uma palavra livre foi capaz de inquietar, desassos
segar, desentocar as forças mais profundas, mais poderosas e 
mais ocultas que mexem nos seus cordões o teatro de marionetes 
em que está transformada a vida pública brasileira. 
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Tudo o que nestes dias se tem demonstrado leva-me a crer 
que o valor da palavra livre é, neste episódio, a grande lição a 
extrair do seu bojo. Esta lição, permitam-me os Srs. Deputados, 
eu não a reservo para eles que tão bem devem conhecê-la, mas 
para a juventude do Brasil, a fim de que ela não se deixe entibiar 
ou desanimar com as vicissitudes que a liberdade de palavra 
aqui, neste caso, acarreta, mas leve para a sua consciência a 
certeza de que quaisquer que sejam os amargores e os dissabores, 
nada há que mais recompense do que ver como se desencadeia a 
reação furiosa ante o simples valor de uma palavra inerme. 

Nestas condições, basta-me, para terminar, renovar perante 
o plenário o que tive oportunidade de dizer à ilustrada Comis
são de Constituição e Justiça, numa destas madrugadas caçadoras 
a que ela se vem dedicando com compreensível mas eficacíssimo 
afã. 

Acusaram-me e ainda me acusam de golpista, isto é, de 
pretender extinguir as instituições livres do Brasil, porque fazia, 
como entendi do meu dever fazer, advertência à Nação, inclusive 
a esta Casa, sobre o que poderia ocorrer às instituições livres no 
Brasil, se voltassem ao poder ou se a ele ascendessem, combina
das, as forças que, no meu entender, dominam o Brasil, em 
conluio, há mais de um quarto de século. 

Gostaria, nesta oportunidade, de dizer - e dizê-lo com a 
maior sinceridade - que jamais como agora eu estimaria se 
comprovasse o meu erro, que jamais como hoje eu me felicitaria 
se tivesse errado naquele prognóstico. Mas, o que vimos? Vimos 
que subiram aqueles contra os quais adverti a Nação, ao preço de 
todas as incompreensões. 

E hoje o que vemos? A Constituição passada para trás, a 
razão de Estado para a frente e o Brasil transformado num 
estado de inspiração, de métodos e de objetivos maquiavélicos. O 
maquiavelismo domina a vida nacional e é em seu nome que se 
pretende arrancar a esta Câmara uma decisão política que visa 
frontalmente a violar a Constituição. 

Mário Martins - V. Ex:' permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Pois não. 

Mário Martins - V. Ex:', ao iniciar as suas palavras, neste 
momento histórico, declarou que pretendia dirigir-se mais espe
cialmente aos moços do nosso País. Acabo de receber, Sr. Depu-
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tado Carlos Lacerda, a seguinte nota oficial da União Metropo
litana dos Estudantes: 

"A Diretoria da União Metropolitana dos Estudantes, 
porta-voz dos vinte mil universitários cariocas, apoiada no 
Conselho Metropolitano dos Estudantes e atendendo solici
tação assinada por 28 Diretórios Acadêmicos de faculdades 
do DF, em face da situação criada com a tentativa de 
violação do art. 44 da Constituição Federal, vêm a público 
para manifestar sua desaprovação a qualquer atentado a 
nossa Carta Magna. 

Quando os problemas nacionais assumem assustadoras 
proporções, o Governo se volta para questões de paixão 
política, que não interessam ao povo brasileiro. Apelamos 
aos parlamentares que dirijam seu pensamento para os ver
dadeiros problemas que afligem nossa Pátria. 

A classe estudantil, constatando que uma sucessão de 
atentados às liberdades democráticas e o desejo de desmora
lizar o Poder Legislativo constituem perigo ao regime, 
adverte que está vigilante e lutará com firmeza contra qual
quer tentativa de desmoralização da Democracia. 

Rio, 14 de maio de 1957. (aa) - Nelson Trad, Pre
sidente; Heitor Vignoli, 1? Secretário." (Palmas.) 

Carlos Lacerda - Muito agradecido à leitura e ao aparte 
de V. Ex:'. 

Ernâni Sátiro - Permita-me prestar um esclarecimento. 
Para se verificar a isenção e o patriotismo com que procedem os 
moços nesse episódio, posso afirmar que o signatário do do
cumento que acaba de ser lido pelo Deputado Mário Martins não 
pertence à União Democrática Nacional, e, sim, ao Partido 
Social Democrático. 

A liomar Baleeiro - Eu o conheço. Foi meu discípulo. 

Carlos Lacerda - Muito agradecido a este novo esclareci
mento de V. Ex~s . 

Sr. Presidente, há vários modos de defender a democracia: 
há até mesmo aqueles que preventivamente a defendem sufocan
do-a. Há um modo, porém, que não deixa lugar a dúvidas. Se se 
pode defender, às vezes, a democracia assumindo o Poder, suas 
responsabilidades e prerrogativas; se pode haver, por vezes, dúvi-

207 



da de que a democracia se defende melhor ou não quando 
contam os seus defensores com as benesses e fontes do Poder 
Público, não padece dúvida, não há sobre isto, na História e no 
sentimento dos homens, qualquer hesitação: nas prisões é que a 
democracia germina; é lá, pelo sacrifício e pelo exemplo, que a 
liberdade tem progredido. 

Sr. Presidente, quero deixar a esta Câmara a certeza de que 
se a Maioria entender defender melhor a democracia condenan· 
do-me a uma série de processos que visam a impedir, por via 
judiciária, o exercício do meu mandato, não ficarei por isso 
impedido de exercer, talvez com muito mais vigor, com muito 
mais realismo, com muito mais autenticidade e, porventura, com 
muito maior eficácia, meu mandato na prisão, pois serei o 
Deputado preso. E é na prisão, não em Brasília, que se defende 
verdadeiramente a democracia quando a de Brasília visa a 
sufocá-la. (Palmas.) 

Sr. Presidente, há-de estar V. Ex?- lembrado daquela velha 
comparação, cada vez mais nova, porque cada vez mais atual, de 
que se serviu a palavra do Senhor no Evangelho. Há certos 
exemplos, há certos sacrifícios que participam da natureza da
quele processo que se efetua com as sementes: elas primeiro 
precisam morrer no fundo da terra escura, para que delas desa
brochem os frutos da sua morte aparente. 

Se assim o entender a Maioria, faça do atual Líder da UDN 
o exemplo de uma semente de uma nova e verdadeira democra
cia no Brasil, que, esta, jurei defender e defenderei ao preço de 
qualquer sacrifício! (Muito bem; muito bem. Palmas prolonga
das. O orador é vivamente cumprimentado.) 
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9. Sessão de 16 de maio de 1957 

Considerações sobre a decisão da Câmara no Pe
dido de licença para processá-lo e declaração de 
que o Governo encontrará apoz"o da Oposz"ção para 
medidas que visem à solução dos problemas brasi
leiros. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venceu o 
povo brasileiro; venceram os seus Representantes de todos os 
Partidos, aqui reunidos para que fosse garantida a liberdade de 
palavra assegurada na Constituição a quantos desfrutam a honra 
excepcional de representar um povo indômito e consciente de 
suas responsabilidades e de seu destino. 

É esta, pois, Sr. Presidente, a hora para que a União 
Democrática Nacional traga aos demais Partidos nesta Casa a sua 
palavra de alegria no triunfo e, ao mesmo tempo ou por isto 
mesmo, a sua recusa a qualquer tripúdio, a qualquer ressenti
mento, a qualquer palavra mesquinha, numa hora em que 
triunfa o povo inteiro, através de todos os Partidos que aqui, 
legitimamente, o representam. (Muito bem. Palmas.) 

Quero, Sr. Presidente, já não direi em nome pessoal, pois 
seria muito pouco trazer para aqui uma palavra pessoal na 
grandeza deste momento, mas em nome da Bancada que tenho a 
honra de liderar, manifestar aos demais partidos desta Casa e, 
através deles, às parcelas consideráveis do povo que eles represen
tam, a certeza de que das paixões, dos ódios porventura aqui de 
quando em vez revelados, não nos ficou sinal ou cicatriz alguma, 
pois as alegrias do triunfo democrático de que tivemos a honra 
histórica de participar por si sós bastam para compensar-nos das 
amarguras e dissabores numa hora em que todos se unem· sem 
dúvida para celebrar, nesta vitória, a firmação de um novo 
caminho que se abre à democracia brasileira. O golpe que se 
visava vibrar contra a autonomia e a soberania do Poder Legis
lativo caiu por terra, e no próprio local em que deveria haver 
saído. A batalha que juntos travamos, representantes de .todos os 
partidos - pois da Maioria houve quase número equivalente ao 
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da Oposição na lista dos que disseram não à prepotência -, a 
batalha que juntos travamos, se nos reúne na mesma manifes
tação de júbilo cívico, ao mesmo tempo nos convoca para tarefas 
cuja urgência e cuja responsabilidade fazemos questão de ser os 
primeiros, embora nunca os únicos, a acentuar. 

Sr. Presidente, vivêssemos já no regime parlamentarista em 
que deveríamos estar vivendo, para que crises desse tipo não 
tomassem o aspecto catastrófico que esta ia assumindo, vivêsse
mos já em regime parlamentarista e, sem dúvida, hoje teríamos 
um novo gabinete, um novo ministério, que de fato representasse 
a verdadeira Maioria, aquela ontem aqui espelhada no total dos 
votos que disseram 'não'. (Palmas.) 

Aliomar Baleeiro - Permita-me. Neste instante, creio que 
V. Ex~ põe o dedo exatamente na ferida. Por muito errados que 
tivessem sido alguns companheiros, de lado a lado, nesta luta, 
por maior que tivesse sido, na última semana, o temor, acredito 
que houve menos erro dos homens, do que da própria natureza 
das instituições sob as quais vivemos. Creio que V. Ex~ sabe que 
o nobre Deputado Raul Pila endereçou ao Sr. Presidente desta 
Casa petição lJO sentido de que faça incluir na Ordem do Dia, 
para debate, a emenda parlamentarista. O fato de ter esta 
emenda começado como um pequenino regato e, depois, haver 
recebido mais águas, ligadas a outras, até formar um caudal, que 
a contar pelas assinaturas representa mais da metade, isto é, a 
maioria absoluta desta Casa, está a indicar que a Nação brasi
leira deseja um novo modo de vida, um novo compromisso de 
vida. A experiência amarga, os pressentimentos que todos tive
mos, o receio de maus dias que - acredito - não acordou 
apenas no nosso coração, mas também no dos homens da 
Maioria, está a mostrar que a hora é de meditação, de deli
beração definitiva. Não há por que, se a maioria desta Casa, a 
maioria no sentido da metade mais um de seus representantes, 
apóia aquela emenda, não seja entregue ao debate para que 
colhamos desse momento uma hora de inspiração para um futuro 
de melhores dias para o País. 

Carlos Lacerda - Mui.to grato ao aparte de V. Ex~, que 
tem a minha plena concordância. 

Sr. Presidente, temos de lidar com o material de que dispo
mos; temos de enfrentar a situação tal como ela se põe perante a 
nossa responsabilidade de representantes da Nação. Vivemos 
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num regime presidencial de tipo sul-americano, vale dizer, vive
mos num regime em que a vontade pessoal do Presidente da 
República tende forçosamente a impor-se, a prevalecer sobre as 
manifestações periódicas que poderiam alterá-la, se fosse devida
mente estruturado o sistema que nos rege, de modo que aquelas 
variações da opinião nacional refletissem imediatamente sobre a 
Constituição e o funcionamento do Governo. 

Em tais condições, é problema pessoal do Sr. Presidente da 
República tirar do episódio de ontem as lições úteis e urgentes, 
mais do que oportunas, que o episódio leva em si mesmo. Caberá 
às inspirações da sua inteligência política corrigir os erros a que 
foi levado pelo desatino dos seus maus conselheiros. 

Nelson Omegna - Permite V. Ex:' um aparte? 

Carlos Lacerda - Pois não. 

Nelson Omegna - V. Ex:' entende que a lição do dia de 
ontem, que devia ser para todos, sendo apenas para uns. Preferia 
eu que o dedo em riste do mestre-escola não viesse nesta hora 
responsabilizar a uns, quando sentimos que realmente há respon
sabilidades a distribuir por todos. E vivemos, realmente, horas 
amargas e cheias de apreensões por esses erros, por essas apre
ensões e por esses tormentos, não podemos apenas, numa atitude 
de Carlyle, pegar o herói ou o amaldiçoado e marcá-lo. Há, 
efetivamente, responsabilidade de conjuntura e há responsabi
lidades por todos os lados. E nesta hora, digno Deputado, sinto 
que o presidencialismo brasileiro realmente já não é o presiden
cialismo da vontade unipessoal do Presidente da República. 
Muito mais garantido e protegido é o Executivo num regime 
parlamentarista, em que o gabinete se forma à base de compo
sição dos Partidos da Maioria, do que neste presidencialismo de 
multipartidos, em que as composições reclamam a presença do 
Executivo como manipulador, quase que cotidiano, de uma 
Maioria que se transforma, que se modifica, que se recompõe 
muitas vezes. No presidencialismo, a tônica do poder é o Exe
cutivo. No nosso regime, entretanto, o Executivo não tem garan
tias, não tem cobertura, não tem poder manipulador diariamen
te exercido. No parlamentarismo, a tônica está realmente é no 
Legislativo, porque o gabinete se compõe dos Partidos realmente 
presentes à Câmara, e, assim, o Poder fica verdadeiramente 
acobertado e protegido. Nesta hora, como parlamentarista, não 
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tenho razões outras para julgar o maior ou menor culpado desta 
situação o Presidente da República. Elaboramos nossa Constitui
ção numa hora de transição, assustados com a figura de um 
ditador. Pensamos, então, em fazer um presidencialismo carre
gado de sugestões e idéias do parlamentarismo, mas não bem um 
parlamentarismo. Este regime de transição misto, misturado 
responde realmente pelas nossas muitas incompreensões. ' 

Carlos Lacerda - Agradeço a manifestação do pensamento 
de V. Ex:' e a registro com prazer. 

Sr. Presidente, dizia eu que, no regime que nos rege, cabe 
ao Sr. Presidente da República extrair do episódio de ontem as 
lições que a inspiração do patriotismo dos homens públicos sem 
dúvida deverá dar-lhe. 

José Talarico - Permita-me V. Ex:' um aparte? 

Carlos Lacerda - Pediria a V. Ex:' aguardasse um mo
mento ... 

José Talarico - Aguardarei, Sr. Deputado. 

Carlos Lacerda - . . . que concederei o aparte a V. Ex~ 
com muito prazer. 

Quero dar à Câmara, sobretudo aos que ontem votaram 
negativamente ao pedido de concessão de licença para processar 
um Deputado no exercício de seu mandato, a garantia de que, 
assim agindo, não somente agiram doutrinariamente certo, como 
agiram certo na matéria de fato. Já o demonstrara o Sr. Depu
tado Carlos Albuquerque. Mas posso eu hoje repetir à Câmara, 
já quando este argumento não poderá ser acoimado de instru
mento para tentar demover o voto dos Srs. Deputados, que toda 
a montagem desse triste mas afinal triunfal incidente - e 
triunfal, acentuo, para a democracia e para as instituições livres, 
para o Congresso e para a ·Câmara como um todo, e não apenas 
para uma parte dela - , que toda a montagem deste triste 
episódio resultou de uma leviandade em que se envolveram 
membros do Poder Executivo, pois Srs. Deputados, eu trago a 
segurança, já agora a sentença documentada, de que o texto do 
telegrama que li nada mais era do que simples paráfrase, portan
to, já não o texto secreto primitivamente codificado. 

Colombo de Sousa - Concede-me V. Ex:' um aparte? 
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Carlos Lacerda - Permita-me concluir o pensamento. 
E tanto era que este texto circulava e circula no Itamarati 

em cópia tirada em duplicador, o que jamais poderia acontecer, 
nem de acordo com a lógica, nem de acordo com a lei, se se 
tratasse de texto ainda secreto. Montou-se toda essa encenação, 
toda essa extenuante e exasperadora fantasmagoria para arran
car da Câmara um Deputado, vale dizer, para arrancar da 
Câmara a sua soberania e a sua autonomia em torno da imensa 
mistificação a que procurara levar a Câmara. 

Nelson Omegna - Quero felicitar V. Ex:'- pelo espírito 
tranqüilizador com que iniciou seu discurso. Realmente, é im
pressionante a acuidade de que V. Ex:'- é dotado para sentir as 
vozes da Nação. Assim, eu o felicito pela constância e fidelidade 
aos seus sentimentos arraigados, empedernidos. Realmente, espe
ramos muito da liderança de V. Ex:'- na Oposição, caminhando 
por esse terreno. 

Carlos Lacerda -. Agradeço muito a V. Ex:'-, porque tomo 
profundamente a sério as suas manifestações, respeitando como 
respeito a sua inteligência e a sua capacidade parlamentar. 

Quero dizer, Sr. Deputado, que sei lutar. Travo a luta com 
todas as armas que a lealdade me permita. Mas, na hora da 
vitória dos pontos de vista que sustentamos, sabemos todos nós -
e ninguém nisso nos daria lições - manifestar, não magnani
midade ou superioridade, mas aquele propósito que a todos nós 
deve permanentemente reunir, o propósito de ensarilhar as armas 
após a vitória, para trabalhar por aquilo que aqui nos trouxe, 
que é o interesse da Nação. (Palmas.) 

Loureiro Júnior - V. Ex:'- permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Pediria licença a V. Ex:'- para ouvir 
primeiro o já solicitado pelo nobre Deputado Colombo de Sousa. 

Colombo de Sousa - Sr. Deputado, passado o vendaval das 
paixões, restabelecido o domínio do bom senso nesta Casa, 
torna-se oportuno fazer um apelo a V. Ex:'- para tirar proveito da 
lição, do belíssimo episódio que toda a Nação ontem presenciou 
nesta Casa, verdadeiramente estonteada. 

V. Ex:'-, que algumas vezes descreu desta Casa e da magna
nimidade do povo brasileiro, volte-se então novamente para aqui, 
a fim de, unidos e tolerantes, construirmos uma nação engran-
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decida e feliz. V. Ex:', que algumas vezes descreu da capacidade 
de resistência e de tolerância desta Casa, teve, na belíssima lição 
de ontem, a demonstração mais forte, mais rija, mais impressio
nante, de que, acima de tudo, devem prevalecer no povo brasi· 
leiro sentimentos de concórdia e de compreensão. 

Carlos Lacerda - Muito grato a V. Ex:'. Tem o aparte o 
nobre Deputado Loureiro Júnior. 

Lourez"ro]únior - Antes de mais nada, felicito a UDN por 
ter entregue às mãos de V. Ex:' o bastão da liderança, porque o 
discurso que está iniciando já revela que tem V. Ex:' a compre
ensão do estadista. A sua fidelidade, Sr. Carlos Lacerda, não é ao 
seu Partido, ao seu grupo, aos inúmeros brasileiros que o admi
ram, mas à nação brasileira. Esta, a fidelidade que devemos 
exigir de todos os colegas. Tenho certeza de que, na linha do 
discurso que V. Ex:' está iniciando, chegaremos a esta compreen
são maior, porque, sendo homem da Maioria, não posso compre
ender o governo nacional despido, sem a colaboração dos emi
nentes brasileiros que, pela inteligência, pela retidão moral, 
representam a União Democrática Nacional nesta Câmara. Te
mos que compor uma Maioria que seja, pelo seu valor cultural, a 
expressão moral e verdadeira do Brasil. Felicito a União Demo
crática Nacional, porque V. Ex:', no início de seu discurso, já se 
revela estadista de conduzi-la aos altos destinos que o Brasil 
espera de todos os Partidos. (Palmas.) 

Carlos Lacerda - Agradeço profundamente a manifesta
ção de V. Ex:', acentuando apenas, para sublinhar, o que V. Ex:' 
deixa entendido, isto é, que as palavras iniciais de meu discurso 
representam, rigorosamente, a unanimidade do pensamento da 
Bancada da União Democrática Nacional. 

Loureiro ]úni'or - E direi a V. Ex:' que pelo dedo se 
conhece o gigante. 

Carlos Lacerda - Concedo o aparte que solicita o Depu· 
tado Batista Ramos. 

Batista Ramos - Nobre Líder da União Democrática Na
cional, acompanho com vivo interesse o discurso de V. Ex:' e, 
como Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, não posso mais 
silenciar. Peço licença a V. Ex:' para dizer poucas palavras. 
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Carlos Lacerda - Com muito prazer o ouço. 

Batista Ramos - Estranho, sinceramente, que V. Ex?- se 
haja transformado, como por encantamento, de um momento 
para outro, no líder da pacificação nacional. E digo isto, eminen
te Deputado Carlos Lacerda, apenas recordando, neste instante, 
aos meus ilustres pares, a atuação de V. Ex:". Evidentemente, não 
posso agora lembrar aos nobres colegas ... 

Carlos Lacerda - Devo perguntar a V. Ex?-, de passagem, 
se não está satisfeito com o tom de minhas palavras. 

Batista Ramos - V. Ex:" não desconhece, evidentemente, 
que o demônio, depois de velho, virou ermitão ... 

Carlos Lacerda - Mas ainda não cheguei a essa idade, Sr. 
Deputado ... (Risos.) 

Batista Ramos - Perfeitamente. Mas V. Ex?- sabe que as 
conversões não são instantâneas: observam um processo de elabo
ração. Em V. Ex:" já se acentua até a fisionomia de ermitão. É 
questão de tempo ... 

Carlos Lacerda - Quero dizer a V. Ex:" que, para ermitão, 
vivo muito acompanhado ... (Risos.) 

'Batista Ramos - V. Ex:" sabe que uma andorinha só não 
faz verão e que um ermitão não faz convento ... Quem sabe não 
será V. Ex~ o prior do convento que, em breve, se instalará na 
República do Brasil? Por ora, ainda estranho muito a palavra de 
pacificação de V. Ex?-, sobretudo de V. Ex~. Reconheço haver na 
UDN homens realmente pacificadores. Quero ser justo. Mas 
V. Ex?- sempre representou, na Oposição e na UDN, aquela ala 
mais agressiva, aquela ala mais cruel, aquela ala que mais 
agrediu ci regime, a Constituição, a República, a autoridade 
constituída. Esquece-se V. Ex:", eminente Deputado Carlos La
cerda, do seu passado nesta Casa. 

Vozes - Oh! ... 

Batista Ramos - Esquece-se V. Ex:" de que foi V. Ex:" 
quem pregou aqui não só o regime de exceção, mas a própria 
inelegibilidade de cidadãos brasileiros - perfeitamente elegíveis 
e no gozo pleno de seus direitos políticos. 

Vozes - Oh! ... 
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Batista Ramos - Foi V. Ex:'- ainda quem, depois dos resul
tados de uma eleição em que o povo se pronunciou numa 
demonstração admirável de liberdade cívica, pedia a todos os 
cantos da terra não se reconhecessem aqueles eleitos pelo povo. E 
V. Ex:'- ainda foi o cidadão que depois disto guerreou, impiedo·· 
samente, a autoridade constituída. O grande revolucionário, a 
alma de incendiário, hoje veste a roupagem do ermitão e põe-se a 
pregar a pacificação ao Brasil. Não acredito. 

Carlos Lacerda V. Ex:'- não acredita ou não quer acredi-
tar? 

Batista Ramos - Quisera acreditar, mas V. Ex:'- me per
doe, sua sinceridade, para mim, não passa do lobo que se 
apresenta vestido de cordeiro. (Não apoiados.) 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, eu lembraria ao nobre 
Líder do Partido Trabalhista que a caçada acabou ... (Risos.) 

E ~alto ao assunto do meu discurso, pois terei muito prazer 
em conceder apartes a todos os meus colegas, contanto que, de 
vez em quando, não me impeçam de também proferi-los ... 

Oscar Carneiro - Nessa hora, estou lembrado de uma 
passagem do livro Nada de Novo no Front Ocidental, sobre a 
Primeira Grande Guerra, de autoria de Erich Maria Remarque, 
em que aquele escritor, narrando a luta nas trincheiras, conta 
que, após a notícia do armistício assinado, um soldado se levan· 
tara do lugar onde se encontrava para apanhar uma flor, a fim 
de levá-la, como lembrança dos campos de batalha, a sua 
família. Um inimigo, entretanto, também já sabedor do armis
tício, matou aquele que assim se expusera, num gesto carinhoso, 
com o pensàmento voltado para os entes queridos distantes, 
disparando o último tiro da guerra. O discurso do Líder do 
Partido Trabalhista, no momento, bem se assemelha àquele tiro: 
constitui a repetição arrepiante daquela cena brutal. (Palmas.) 

Carlos Lacerda - Agradeço a V. Ex:'-. Sr. Presidente, as 
lições negativas do episódio devem, sem dúvida, servir ao ilustre 
Presidente da República e seus conselheiros, aos membros do 
Poder Executivo, para que delas extraiam a necessária experiên
cia. E como o dever da oposição é também o dever de sugerir, de 
propor, de suscitar, de atrair a atenção para os problemas 
políticos, econômicos, sociais e culturais de uma nação, aqui 
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estamos hoje, e aqui não estariamos falando esta linguagem se 
tivéssemos sido vencidos. Falamos esta linguagem, precisamente 
porque, se não fomos pessoalmente nem partidariamente vence
dores, venceu conosco a Nação brasileira, conosco venceu a 
Câmara, conosco venceu o povo; conosco venceram Maioria e 
Minoria. Reunidas, afirmaram elas a consciência da maturidade 
de uma democracia que encontra agora abertos seus caminhos 
para concretizar-se, realizar-se e progredir. Em tais condições, 
lembraria ao Governo, não pelo propósito de esvurmar velhas 
feridas, mas, ao contrário, na intenção de cicatrizá-las, a neces
sidade de rever aquela posição de intransigência majoritária com 
que aqui foram banidos partidos legitimamente dignos e merece
dores de representação na Mesa e nas Comissões, banidos mesmo 
de seu legítimo direito, privados de suas prerrogativas constitu
cionais e até do título que lhe pertence - de Minoria parlamen
tar, nesta Casa. Não estamos necessariamente reivindicando, 
mas, se tais fatos relembramos, é para explicar mais uma vez que 
a agressividade de nossa conduta decorreu, decorre e decorrerá 
da intensidade das provocações de que foram vítimas as Mino
rias e as Oposições no Brasil. Respeite-se o direito das Oposições e 
elas exercerão a oposição nos termos estritos daquilo que as 
define como dever da Oposição: fiscalizando, criticando, cons
truindo e completando pela critica e pelas sugestões a própria 
função de governar. 

Osvaldo Lima Filho - Saliento o brilhante discurso de 
V. Ex:' e reconheço, sem favor, o espírito público e a capacidade 
do eminente Líder da União Democrática N acionai. De certo 
modo, quero repetir aquilo que aqui afirmou o nobre represen
tante do meu Partido pelo Ceará. Do episódio de ontem, Sr. 
Deputado Carlos Lacerda, do 15 de maio legislativo - 16, 
melhor dizendo, porque a votação foi encerrada na madrugada 
de hoje - creio que esta Casa e a Nação só poderão tirar uma 
ilação e um resultado. E esta ilação e este resultado decorrem de 
que o voto ontem dado o foi em favor da Constituição, mais do 
que em favor de V. Ex:'; ... (Apoiados.) 

Carlos Lacerda - Muito bem! 

Osvaldo Lima Filho - . . . em favor da inviolabilidade do 
mandato parlamentar, mais do que em favor do mandato do 
Líder da União Democrática Nacional... (Apoiados.) 
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Carlos Lacerda - Muito bem! 

Osvaldo Lz"ma Fz"lho - ... em favor da segurança, da tran· 
qüilidade das instituições, mais do que em favor do panfletário 
Carlos Lacerda. 

Carlos Lacerda - Muito bem! 

Osvaldo Lima Fz"lho - . . . panfletário, quero dizer sem 
nenhum sentido pejorativo ... 

Carlos Lacerda - Compreendo. 

Osvaldo Lz"ma Fz"lho - ... pela combatividade com que às 
vezes desborda na sua luta. Quero dizer a V. Ex:'- que todo o 
episódio de ontem só pode decorrer do fato de que grande parte 
da Maioria, aqui solidária com o Sr. Juscelino Kubitschek, votou 
contra a licença - e quero inscrever-me nessa Maioria -
significando que a Nação, pelas suas forças políticas mais res
ponsáveis, exige um clima de tranqüilidade, um clima de paz, 
um clima de respeito mútuo entre os homens públicos, que 
permita ao Governo realizar o seu programa, o seu grande 
programa de desenvolvimento econômico que, isto sim, por este 
sim, a Nação clama e espera como uma solução para a pobreza, 
para a indigência em que vive grande parcela de sua população. 

Carlos Lacerda - Agradeço o aparte de V. Ex:'-, que mais 
uma vez renova em nossa admiração o seu valoroso espírito 
público. 

Sr. Presidente, reclamamos do Governo a reunificação das 
Forças Armadas, porque nenhuma paz é possível, muito menos 
numa nação com as tradições e características da nossa, enquanto 
as Forças Armadas viverem divididas, enquanto divididas esti
verem, sujeitas, portanto, à ação sub-reptícia ou subterrânea de 
grupos que em seu nome ousam falar e até impor soluções 
políticas porventura acreditadas justas. 

Lembro à Casa que no discurso que serviu de ponto de 
partida à incriminação do Deputado Líder da UDN, este Depu
tado se pronunciara em torno de uma fixa, inamovível, irredutí
vel e irretratável posição em defesa da Petrobrás no Brasil. E por 
que o fizera, Sr. Presidente? Porque informado estava, apesar de 
vagos e ocasionais desmentidos oficiais, de que se processava, 
como se processa, uma revisão na política adotada pelo Con
gresso e pela unanimidade da convenção do partido que tenho a 
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honra de representar nesta Casa. E, embora no passado houvesse 
eu admitido, dentro de critérios rigorosamente patrióticos, no 
meu entender, como patrióticos são os critérios de muitos daque
les que continuam a defender esta mesma posição, a possibili
dade de colaboração do capital estrangeiro para compensar o 
tempo perdido e acelerar o ritmo da exploração do petróleo no 
Brasil, hoje - e esta é mais uma lição deste episódio - verifi
camos que a ação dos grupos internacionais se infiltra, se insinua, 
se impõe até mesmo dentro dos círculos governamentais, por tal 
modo, que a nossa posição, neste momento, já não é apenas a 
posição do Líder de um Partido que tem uma linha inamovível a 
este respeito. É também uma posição pessoal, pois não recuare
mos da linha de defesa intransigente da Petrobrás. (Apoiados. 
Palmas.) 

Esta a declaração que aqui venho fazer, convidando o 
Governo a dissipar, com urgência, mas de modo absolutamente 
insofismá vel. .. 

Nelson Omegna Não há o que dissipar. 

Carlos Lacerda - ... quaisquer dúvidas acerca das publi
cações que se têm feito, no estrangetro, sobre recuos nessa polí
tica. 

Yukishigue Tamura - Permita-me V. Ex:'-. Desejo, neste 
momento, Sr. Deputado Carlos Lacerda, com meu pensamen
to elevado aos céus, congratular-me com esta Casa, com o 
povo brasileiro, pela feliz solução com que encerramos o inci
dente na sessão desta madrugada. E eu me felicito particular
mente, porque sofri uma verdadeira angústia, não apenas como 
um simples representante do povo, mas também como elemento 
integrante da Maioria. Pensava eu, de um lado, salvaguardar os 
legítimos interesses do Governo a que eu sirvo, e com dedicação, 
voltados sempre os olhos para os elevados interesses do Brasil; de 
outro lado, com o pensamento voltado para a preservação do 
regime. Não titubeei então. Com uma só atitude pretendi al
cançar as duas soluções: preservar o regime e servir o meu 
Governo. Tenho a certeza de que, hoje, a solução que adotamos 
não apenas preservou o regime, mas o próprio Governo está a 
agradecer a essa mesma solução. Confio nos elevados destinos de 
minha Pátria. Quero vê-la forte, política, econômica, psico
social e militarmente falando, para que ela tenha sua grande 
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posição no mundo conturbado de nossos dias, que quer paz e não 
perturbação, e não desordem. Tenho a certeza de que o Brasil há 
de dar sua contribuição decisiva. Uma Nação precisa estar 
politicamente forte - e o que ontem fizemos nesta Casa nada 
mais foi do que fortificar os alicerces da vida política, pela 
preservação da instituição política de nossa terra. E, agora, com 
o discurso de V. Ex~, conclamando toda a Nação e aos seus 
colegas para que, com o coração unido com o único pensamento 
voltado para os altos destinos da Pátria, lutemos pelo soergui
menta da nossa vida econômica, tenho a certeza de que também 
a situação psico-social de nossa gente há de se fortalecer deste 
embate de que saímos para atingir mais um quarto setor, que é o 
militar. Precisamos envidar todos os esforços para que as Forças 
Armadas, esteio e segurança de nossas instituições, sejam o esteio 
da grandeza do País. Elas têm uma missão a cumprir no concerto 
das Nações Unidas. Receba,. com as minhas homenagens, nobre 
Líder, o testamento da minha fé nos elevados destinos da minha 
Pátria. (Palmas.) 

Carlos Lacerda - Ao agradecer o aparte com que me 
honrou o nobre representante por São Paulo, desejaria aproveitar 
esta oportunidade para acentuar o valor da afirmação daqueles 
que, como nós, jamais nutriram preconceitos racistas. O nobre 
representante por São Paulo, filho de japoneses, é um vivo 
desmentido atual, presente nesta Câmara, àqueles céticos, incré
dulos ou falsos sociólogos que tantas vezes insistiram sobre a 
dificuldade de assimilação do imigrante japonês. S. Ex~, ademais 
de nobre representante do nobre povo de São Paulo nesta Casa, é 
um vivo testemunho, na firmeza, no vigor, na vibração do seu 
patriotismo, dessa admirável facilidade como o Brasil absorve, 
assimila, aproveita do imigrante toda a contribuição de sua 
cultura que ele traz à nossa cultura em formação. A S. Ex~ 
dirijo, nesta oportunidade que tenho de lhe agradecer o aparte, a 
minha gratidão de brasileiro por sua conduta nesse episódio, que, 
sem dúvida, ainda mais valoriza e acentua a admirável assimi· 
lação, de que somos testemunhas na sua pessoa, do imigrante 
japonês, contra o qual tão injustas acusações se fizeram no 
passado. 

Moraes Barros - O trabalho do imigrante japonês foi ca
racterizado sempre pela honradez e pelo trabalho, e disso posso 
dar o meu testemunho. 

222 



Neiva Moreira - Participei, com a modéstia de minhas 
forças ... 

Carlos Lacerda - Não apoiado! 

Neiva Moreira - ... da memorável luta pela preservação 
do mandato de V. Ex:', sobretudo porque estava, como estou, 
convencido de que era esta a maneira mais coerente, mais 
segura, mais patriótica, de servir aos superiores interesses do 
regime e do País. No decorrer dessa áspera e incerta luta, afinal 
de contas homologada numa magnífica vitória da Constituição, 
V. Ex:' e todos nós devemos ter verificado que forças novas, 
fatores diferentes, elementos de julgamento completamente no
vos, começaram a incidir poderosamente no cenário político, 
econômico e social do nosso País. Esses fatores hoje têm tal 
predominância que um homem da cultura, da combatividade, 
da alta responsabilidade política de V. Ex:' não poderá jamais 
deixar de considerá-los em toda sua grandeza e toda sua impor
tância. Conclamo V. Ex:' - que, durante essa luta, pôde retifi
car, se assim posso dizer, tantos pontos de vista que nos faziam 
divergir, nesta Casa e fora dela, por tanto tempo - a que, mais 
uma vez juntos, novamente juntos, possamos, realmente, conti
nuar lutando para livrar a nossa Pátria das interferências per
niciosas que, nesta luta pela preservação dos direitos de V. Ex:', 
ficaram patentes e muito mais evidentes ainda se mostram em 
outras lutas subterrâneas que estão ameaçando conquistas fun
damentais de nosso País. 

Carlos Lacerda - Agradeço o aparte de V. Ex:'. 
Ao conceder, com muito prazer, o aparte do nobre Vice

Líder do PSD, pediria aos meus colegas que, honrando-me como 
sempre com seus apartes, não se ativessem aos aspectos episó
dicos de meu discurso, pois, do contrário, destruirão a única 
utilidade que ele possa ter, que é a de exposição de caráter 
doutrinário, mas atual, isto é, aplicada ao caso concreto dos dias 
de hoje, que pretendo fazer, como uma espécie de recado, de que 
me incumbiu a minha Bancada, a esta Câmara e à Nação. 

Tem o aparte o nobre Vice-Líder do PSD. 

Cid Carvalho - Sr. Deputado, se há uma tradição que 
queremos reivindicar para nós, da Maioria, é exatamente a do 
compromisso com o regime. Lembro a V. Ex:' que, há pouco 
tempo, pouco mais de um ano, ouvia esta Câmara grandes 
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debates, onde a Maioria, representando grande parcela do pensa
mento brasileiro e do seu povo, lutava pelo que há de mais 
comezinho no regime democrático, isto é, o direito do povo de 
eleger os seus representantes. Foi V. Ex~, em primeiro lugar, e o 
partido de V. Ex~, em segundo, que se ergueram violentamente 
contra esse mínimo de reivindicação que, no entanto, a meu ver, 
é fundamental ao próprio exercício da Democracia, em qualquer 
País. Não encaramos V. Ex~ nem com ódio, nem com paixão. 
Não discordamos de V. Ex~ fundamentalmente, quando se apre
senta como opositor ao nosso pensamento ou à nossa posição 
política. Lutamos contra V. Ex~ quando o vimos opor-se ao 
regime. Guiamos as nossas atitudes e as informamos dentro desse 
espírito de fidelidade ao regime. Admito até que, muitas vezes, 
nesse zelo pelo regime, possamos cometer falhas que vêm em 
prejuízo dele. Mas quero dizer a V. Ex~, sem entrar, nem me 
perder no episódio de ontem, que aquela maioria que votou a 
licença para quem não estivesse cumprindo o seu dever pelo ódio, 
nem pela paixão: procurou apenas servir ao regime e à legali
dade. Posso declarar a V. Ex~ que, se, hoje, nos fosse solicitado 
novo pronunciamento nós reiteraríamos nas urnas aquela vo
tação, com a mesma tranqüilidade de quem estivesse cumprindo 
o seu dever para com o regime. 

Acreditamos no nosso regime, lutamos por ele, justamente 
porque, nele, poderemos defender melhor as causas substanciais 
do povo brasileiro e a causa do nacionalismo, a que agora V. Ex~ 
se incorpora, como a do Petróleo, que é a causa-máter do 
nacionalismo no Brasil. Queremos trazer para nós a iniciativa 
desse combate. Vemos, pois, com satisfação, nobre Deputado, 
em quem reconhecemos uma voz brava, uma personalidade 
atuante, essa parcela de esforço que traz à luta que deve ser de 
todo o povo brasileiro. E digo a V. Ex~, terminando o meu 
aparte, que desejamos vê-lo enquadrado, bem como o seu parti
do, dentro da Oposição, mas também dentro do regime, com o 
qual nos consideramos comprometidos. 

Carlos Lacerda - Sr. Deputado, o longo aparte de V. Ex~ 
muito me honra. A ele poderei dar breve resposta, que espero 
também não desonre V. Ex~. Por ordem cronológica, já que 
V. Ex~ faz reivindicações, lembraria a V. Ex~ que o direito de 
votar foi devolvido à Nação pela União Democrática em 1945. 
Lembraria a V. Ex~, ainda,. que a minha pregação eu a fiz na 
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presunção, que os fatos até agora confirmaram, de que a posse 
do Poder viria a ser assegurada a grupos que usavam os mesmos 
métodos, os mesmos processos e visavam aos mesmos objetivos que 
levaram este País às desgraças de uma longa ditadura. 

Portanto, certa ou erradamente, era na defesa do princípio 
democrático que eu recomendava uma ação capaz de evitar 
voltassem os mesmos processos, métodos, homens, grupos, inten
ções e objetivos a ocupar o poder, para, novamente, levar o 
Brasil àquela situação. 

Ontem, com o ato de independência e soberania praticado 
pela verdadeira maioria desta Casa, abriu-se nova perspectiva, 
que, em caráter inteiramente impessoal, mas dadas as responsa
bilidades políticas de que estamos investidos, sentimo-nos no 
dever de registrar. Lamento que ainda haja, de parte de alguns 
membros responsáveis da Maioria, o propósito de repisar o 
passado, de reavivar o passado, em vez de encarar a perspectiva 
que se abre, para oferecer-se a ela, antes que ela de nós se aposse 
e se nos imponha como uma realidade inarredável. 

Sr. Deputado, se são legítimos os propósitos do Governo, se 
ele pretende estabelecer uma autêntica democracia no Brasil, 
esta é a hora para fazê-lo, quando o Poder Legislativo se impõe 
por tal modo que ninguém, grupo armado ou político, econô
mico ou social, se atreverá jamais a fechar uma Casa que ontem 
praticou o ato que todos sabemos. 

Último de Carvalho - Permite V. Ex~ um aparte? 

Carlos Lacerda - Um momento apenas, Sr. Deputado. 
Portanto, se as intenções do Governo, neste passo, coincidirem 
com as nossas, está em suas mãos dar a imediata prova de tais 
intenções. Intensifique imediatamente o novo alistamento eleito
ral. É isto que aqui estamos para cobrar, cordial mas patriótica e 
firmemente, ao Governo: o alistamento eleitoral que aí está 
parado, no propósito, que muitos anunciam, de provocar prorro
gação indevida, ilegítima e imoral do atual alistamento. Na 
medida em que for este reformado, de acordo com a lei,- não 
somente se estará cumprindo a lei, como se estará construindo o 
regime democrático no Brasil. A União Democrática Nacional 
reclama, neste momento, do Governo que concretize os seus 
propósitos de democratização deste País, intensificando imediata
mente o novo alistamento eleitoral que está morto, que jaz por 
terra, num evidente propósito que a muitos se afigura de fraudar 
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novamente ou de novamente frustrar a manifestação da vontade 
nacional nas futuras eleições. 

Último de Carvalho - Nobre Deputado Carlos Lacerda, o 
propósito do Governo não tem sido outro senão esse que V. Ex~ 
expõe da tribuna, ou seja, a pacificação nacional, o desarma
mento dos espíritos. Basta que V. Ex~ se volte para o episódio de 
ontem, para aquele estender de mãos, e para o dos revoltosos de 
Jacareacanga, para verificar o alto espírito pacificador do Presi
dente da República. Hoje estamos satisfeitos, porque vemos 
V. Ex!l, incontestavelmente homem que tem prestado benefícios 
e também grandes malefícios à Nação, voltar ao bom caminho, 
pregando o desarmamento dos espíritos. Mas, neste instante, 
quando admiro o proceder de V. Ex!l, faço um apelo ao ilustre 
colega no sentido de que nem nós nem V. Ex!l, nenhum brasi
leiro, sopre a cinza da brasa dormida. Dessa forma, construire
mos alguma coisa e concretizaremos o ideal que V. Ex!l prega da 
tribuna. É preciso não olharmos para trás mas para a frente, 
porque para a frente caminha o Brasil. Para trás, encontra-se o 
passado que envergonhou e que envergonha muitos políticos bra
sileiros. 

Carlos Lacerda - Muito grato pelo aparte de V. Ex!l. 
Então vamos tocar para a frente, obedecendo as instruções 

do nobre Deputado Último de Carvalho. 

Seixas Dória - Permita-me, nobre colega. Serei breve, 
para não interromper o brilhante discurso de V. Ex!l. Quero, 
neste instante, lembrar ao nobre e ilustre Deputado do Partido 
Trabalhista Brasileiro, Nelson Omegna, que há poucos instantes 
interrompera, em aparte, a V. Ex!l, que a Petrobrás está em risco 
iminente, pois a Lei 2.004, que a criou, já foi ferida com esse 
escândalo de Capuava - o que é mais grave - apoiado pelo 
Conselho Nacional do Petróleo. 

Assim, alterou-se o teto, o que a Lei n? 2.004 proíbe 
expressa, clara, precisa e taxativamente, para admitir modifi
cação da produção, que devia ser de vinte mil - gabarito 
máximo -, para trinta e um mil. Dessa forma, abriu-se uma 
fenda na Lei da Petrobrás. Se esta Casa não se erguer, se os 
Srs. Deputados não se mostrarem exigentes junto ao Sr. Presi
dente da República, a fim de que seja respeitada a Lei n? 2.004, 
então, infelizmente, lamentavelmente, está criado o clima para 
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que o referido diploma legal não seja cumprido, permitindo-se, 
conseqüentemente, a sua modificação ou alteração. 

Carlos Lacerda - Agradecido a V. Ex?-. 

Nelson Omegna - Nobre Deputado, fui convocado pelo 
aparte do nobre Deputado e nesta altura quero apenas ponderar 
o seguinte: quem ouve o brilhante discurso de V. Ex?- tem a 
impressão de que ontem o Parlamento encontrou o caminho de 
Emaús. Esta Casa Legislativa a que todos nós orgulhamos de 
pertencer, Sr. Deputado, não se modificou na sua essência, na 
sua estrutura, no seu valor. Esta Câmara tem sido exatamente a 
mesma. Os seus homens têm sido exatamente os mesmos. O que 
houve, o que se verificou, foi a percepção, a compreensão de 
V. Ex?- sobre o valor moral dos companheiros de V. Ex?- na 
representação popular. V. Ex?- se exorbitava, muitas vezes, na 
apreciação de seus companheiros, dando-lhes epítetos, títulos, 
apelidos, adjetivos realmente desonrosos mais para V. Ex?- do que 
mesmo para eles e a Câmara. Esta Câmara não mudou. A 
demonstração que deu ontem tem manifestado muitas e muitas 
vezes no seu patriotismo. Representa fidelidade integral à segu
rança com que os homens defendem seus pontos de vista. A 
madrugada de ontem, a noite de ontem foi uma grande noite do 
Parlamento nacional, pelo esforço esplêndido da obra de um 
Vieira de Melo, realmente um Deputado que brilharia em qual
quer parlamento do mundo. Foi, em verdade, uma grande noite 
a de ontem, quando os homens assumiram as suas atitudes e 
votaram, e o Brasil achou o seu caminho. Com relação ao 
problema da Petrobrás ... 

Carlos Lacerda - Peço a V. Ex?- fazer o favor de concluir, 
apenas pela premência do tempo. 

Nelson Omegna - Vou encerrar o aparte. Não se pode 
realmente pensar nesse grande risco, nessa grande ameaça. 
Quando o Conselho N acionai do Petróleo erra - e o tem feito 
muitas vezes - inúmeras censuras justas têm sido feitas aos· seus 
comportamentos e aos seus erros. Aqui estão alerta os homens de 
todo o País, para preservar esse incalculável patrimônio naciO
nal - a grandiosa obra da Petrobrás. (Muito bem.) 

Carlos Lacerda - Agradeço o aparte de V. Ex?-, com o 
qual, no entanto, nem na primeira parte estou de acordo, nem 
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na segunda parte, em certo ponto, pois não há dúvida, Sr. 
Deputado, de que estão publicadas na imprensa estrangeira bem 
acreditadas, conceituadas, informações que até hoje aguardam, 
pelo menos, um esclarecimento do Governo. E não podemos, 
enquanto ele não vier, conformar-nos com simples palavras que 
ocasionalmente sejam aqui pronunciadas embora com a autori
dade e o relevo que V. Ex~ lhes empresta sempre. 

Sr. Presidente, temos, pois, que há certos problemas que, 
desde logo, dependem da ação, da iniciativa do Governo, e para 
os quais se volta a disposição nunca desmentida da Bancada da 
União Democrática N acionai. 

Temos, ainda hoje, o exemplo da Lei Orgânica da Previ
dência Social e pedimos ao Governo que faça sentir aos seus 
representantes de sua política nesta Casa a conveniência de seu 
urgente debate e votação, para que se possa dar uma disposição 
orgânica e, portanto, reorganizar o sistema de previdência social 
no Brasil; temos o Código do Trabalho; temos a Lei do Salário 
Móvel; temos a Lei do Salário Família, formando um conjunto 
considerável de leis. Por acaso, as que acabo de mencionar, todas 
de iniciativa da Bancada da União Democrática Nacional, muitas 
outras de outras bancadas, de outros Srs. Deputados, contam com 
o apoio da Oposição. Que falta, pois, ao Governo para trazê-las ao 
debate e fazê-las aprovar pelas forças majoritárias que o apóiam? 
Compreende-se que o Governo hesite, que vacile e titubeie quan
do não dispõe de maioria para votar leis que convêm à Nação e 
que o povo clama. Mas se a Oposição lhe garante, de antemão, 
inteiro apoio às iniciativas como as que acabo de mencionar, está 
o Governo no dever de explicar ao povo por que não as faz 
aprovar e quando se decidirá a torná-las aprovadas nesta Câ
mara. 

Assim, Sr. Presidente, a posição que tomamos, que não é de 
arbítrio, nem de retaliação, é a de justa alegria de um triunfo que 
a todos pertence nesta Casa e nos lares do Brasil que, ontem, se 
engrandeceram e se iluminaram à luz de uma nova fé, por assim 
dizer, sem dúvida a de uma renovada confiança na possibilidade 
de recuperação democrática no Brasil, graças ao ato de indepen
dência, de lucidez política, de imensa capacidade, de legítimo 
oportunismo com que se conduziram numerosos e esclarecidos 
membros dos partidos da Maioria nesta Casa. 

Podemos agora dizer que é necessário, realmente, um alívio 
na tensão dos espíritos, mas que esse alívio só se produzirá na 
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medida em que a Oposição puder confiar, m1mmamente que 
seja, com aquele mínimo de confiança necessário ao estabeleci
mento do diálogo democrático, nos propósitos construtivos do 
Governo. 

Não tivemos de tais propósitos senão o seu desmentido vivo. 
Aqui dentro e fora daqui, tivemos a exclusão da Oposição da 
direção das comissões e da direção desta Casa; temos o retarda
mento do alistamento eleitoral; temos a permissão de declarações 
públicas de notórios corifeus do Governo em favor de uma revisão 
constitucional que faculte a reeleição presidencial, tema defensá
vel, em tese, isto é, noutros países, talvez fora do tempo e do 
espaço, mas tema profundamente inquietante à consciência de 
um povo que de tais experiências traz a cicatriz na sua alma 
cívica; temos, repetidamente, informações, notícias espalhadas 
por toda parte e concretizadas em exemplos que se objetivam 
com implacável precisão como é o caso desgraçado do abandono 
das legítimas reivindicações da Petrobrás na área concedida ao 
Brasil na Bolívia em benefício de grupos privados atrás dos quais 
dança o espectro dos interesses internacionais. Temos, portanto, 
fatos concretos a mencionar, e aguardamos a palavra do Governo 
para que o diálogo se estabeleça, para que mesmo na divergên
cia seja possível aquele mínimo de confiança entre brasileiros, 
sem a qual nenhum diálogo é possível, e assim se abra o caminho 
para a imposição das medidas brutais de violência à Consti
tuição, de violência de um poder contra outro, como aquelas que 
ontem a maioria verdadeira desta Casa repeliu e pulverizou 
numa noite. O milagre cívico dessa noite abre realmente uma 
perspectiva nova à conduta do Governo e da Oposição no Brasil. 
Trago a palavra da União Democrática Nacional - e não sei se 
abusaria dizendo que trago também a dos nossos valorosos, 
denodados, indispensáveis aliados do bravo Partido Libertador. 
Queremos conhecer a palavra do Governo, se é aquela de perse
guição sistemática para o silenciamento das oposições, acompa
nhada da palavra melíflua dos discursos comemorativos inaugu
rais intermináveis, sempre contrariados pelos atos que este mes
mo Governo pratica. 

Coelho de Sousa - Permita um aparte, não em nome do 
Partido Libertador, pois em nome desta agremiação só poderiam 
falar seus eminentes Líderes, Deputados Raul Pila ou Nestor 
Duarte, mas em meu nome pessoal. Quero consignar a minha 
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concordância com os conceitos a que V. Ex~ chegou, aos quais 
·inevitavelmente chegaria através de sua geometria mental, por
que no início do discurso de V. Ex~, sem dúvida, muitos dos 
Colegas aqui presentes, e que apartearam, tiveram a impressão 
de que as oposições, tendo-se safado ontem de um perigo, 
desejavam apenas não recair nele. 

Carlos Lacerda - De modo algum. O que trago é precisa
mente uma reafirmação da Oposição que a Bancada da Oposição 
faz e fará. Mas, fazendo-a, trago o seu sentido, procuro exprimir 
seu significado que é o de uma oposição profundamente empe
nhada na solução dos problemas nacionais, mas na solução dos 
problemas nacionais à medida do homem brasileiro, à medida da 
realidade brasileira e não com o monumentalismo gigantesco das 
obras que se fazem apenas para justificar a glorificação de um 
homem ou de um sistema cujo racionalismo aberra da dignidade 
do homem. 

Nós afirmamos a nossa posição em favor da reconstrução 
nacional e, ao fazê-lo, nenhuma novidade dizemos. Apenas a 
vitória de ontem torna necessária esta reafirmação pelo simples 
motivo de que ela agora tem um conteúdo positivo, pois hoje a 
bancada da UDN se apresenta à Nação, se apresenta às demais 
bancadas e cordialmente as convida para o diálogo democrático, 
íntimo, e exorta o Governo para que traga a plenár.ió a solução 
que convenha aos problemas nacionais, a fim de que a eles 
possamos aplicar as nossas sugestões, as nossas eriticas, as nossas 
modificações, porventura úteis, contribuindo·, desta forma, para 
resolver o que o povo espera de nós: a grave crise em que se 
debate o País, a grave angústia em que vive o povo brasileiro até 
agora esquecido pelo monumentalismo dos planos gigantescos e 
menosprezado nesta supremacia dós problemas que o ódio polí
tico ou o intuito de destruir-nos desencadeou no poder da 
República. 

Sr. Presidente, ai está o confisco cambial. Aí vemos o 
Governo adiar inde;ijnídamente a solução de uma questão que 
demanda solução. urgente, pois não é possível que se continue a 
violar a constituição, instituindo e mantendo um confisco ao 
trabalho do lavrador em benefício dos orçamentos clandestinos, 
cuja justificação até hoje não se fez e duvido que se possa fazê-lo 
algum dia. 
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A Oposição, pelo menos a Bancada que tenho a honra de 
representar, reclama do Governo a extinção do confisco cambial 
e a propositura de medidas capazes de compensar, pelo menos 
em parte, o orçamento clandestino de que dispõe até hoje. A 
Oposição, a Bancada da UDN, propõe ao Governo que traga à 
consideração da Câmara, em benefício da Nação, as propostas de 
luta eficaz, efetiva, contra a inflação para baratear o custo de 
vida, pois o que até agora temos visto é a retenção do crédito 
para as iniciativas privadas e a sua desmedida ampliação para os 
investimentos estatais, no Brasil. E que investimentos, Sr. Presi
dente? Investimentos que destroem a Federação, em sua fonte, 
em sua origem, pois ontem vimos sustentar-se nesta Casa o 
caráter democrático e pacificador do Presidente da República 
porque ·recebe, em seu Palácio do Catete, os Governadores de 
Partidos adversários. A libertação das verbas orçamentárias, vo
tadas por esta Casa, fica na dependência do maior ou menor 
grau de afinidade ou boa vontade que tenha o representante para 
conseguir o quê, Sr. Presidente? O estrito cumprimento da lei. 

É necessário que os orçamentos aqui votados o sejam sob a 
batuta de dirigentes esclarecidos da Maioria, para que o Gover
no, por esses orçamentos, se responsabilize na sua execução, não 
fazendo as verbas dependerem da destruição progressiva da Fede
ração, que é o que se faz em nome da economia orçamentária 
neste País.· 

Colombo de Sousa - Discordo, Sr. Deputado, dessa parte 
em que V. Ex:' acusa o Sr. Presidente da República de obras 
monumentais. Obras monumentais, Sr. Deputado, não existem 
no Brasil, porque o que existe aí é um Brasil acanhado, é um 
Brasil que se procura construir, é justamente um Brasil avanta
jado. Obras monumentais não podem ser consideradas aqueles 
planos de eletrificação que desejam dar ao Brasil um superávit de 
5 milhões de quilowatts. Obras monumentais não podem ser 
consideradas as barragens de Três Marias, de Furnas, nem quais
quer obras de pavimentação, porque todàs elas, Sr .. Deputado, 
estão muito aquém das grandezas que queremos construir para a 
nossa Pátria. 

Carlos Lacerda - Muito grato ao esclarecimento de V. 
Ex:', do qual discordo em grande parte, pois ninguém pode 
discordar das suas conclusões. Todos estamos interessados na 
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grandeza do Brasil, mas não creio que a grandeza do Brasil seja 
sinônimo de grandeza de Furnas. 

Colombo de Sousa - V. Ex:'- está confundindo. Sem os 
meios proporcionais, não poderemos atingir a grandeza que 
desejamos. 

Carlos Lacerda - Creio que o debate deste tema, noutra 
oportunidade, será para mim uma fascinante ocasião de discutir 
com V. Ex:'-. 

Colombo de Sousa - Terei muito prazer nisto. 

Carlos Lacerda - Apenas quero manifestar a minha diver
gência quanto à formulação das soluções que V. Ex:'- preconiza. 

Sr. Presidente, quando me referia a soluções à medida do 
homem, pensava especialmente num caso que é de hoje, ou 
antes, que é desta semana: o caso dos ferroviários. 

Sabe a Casa, sabe a Nação, que a bancada da União 
Democrática Nacional, se peca por alguma coisa, é pelo seu 
esquivo horror à exploração demagógica das necessidades e rei
vindicações dos trabalhadores. 

Mas sabe também a Casa que a UDN jamais faltou, na hora 
precisa, em defesa dessas reivindicações. O que há dias votamos, 
ao dar a nossa concordância, ou melhor, a concordância de uma 
parte substancial desta Casa no veto presidencial que baniu os 
ferroviários dos seus legítimos direitos, que os privou das suas 
conquistas, que ninguém tinha o direito de tomar-lhes, nada 
mais é do que a aplicação estrita desse monumentalismo, ou 
melhor, dessa cópia servil de relatórios de técnicos estrangeiros, 
desambientados nas realidades nacionais, como, brevemente, 
passo a demonstrar. 

Nos relatórios da Comissão Mista, admirável repositório de 
soluções para problemas objetivos da crise brasileira, encontra-se 
um, no entanto, que sempre mereceu os mais justos reparos dos 
técnicos brasileiros da matéria. O especialista americano, cha
mado para prever e planejar a reorganização das ferrovias do 
Estado, no Brasil, trouxe para aqui a idéia de uma determinada 
relação entre mão-de-obra necessária à exploração ferroviária e a 
possibilidade de rendimento do sistema ferroviário brasileiro. 
Mas ele trazia era relação como uma idéia preconcebida, por 
assim dizer, como um estereótipo, ele a trazia de uma realidade 
diversa, de um País, cujo destino ferroviário já foi realizado há 
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muitos anos, e cujo desenvolvimento tecnológico, e cuja produti
vidade per capita asseguraram um mínimo de mão-de-obra, para 
um máximo de exploração industrial. 

Ora, no Brasil o que se dá ainda, e desgraçadamente por 
alguns anos mais se dará, é precisamente o inverso - um 
máximo de mão-de-obra para obter um mínimo possível de 
exploração de rendimento industrial. 

Em tais condições, o relatório americano, encampado pela 
Comissão Mista, previa e preconizava a diminuição drástica dos 
direitos e prerrogativas assegurados em lei aos trabalhadores 
ferroviários brasileiros; e tal sistema de derrogação de franquias 
legais foi assegurado agora no veto do Sr. Presidente da Repú
blica, de tal forma desumana, de tal forma anti-social, que, 
afinal, se resolve uma modalidade até mesmo antieconômica da 
tentativa de solução do problema ferroviário brasileiro. Privar os 
trabalhadores ferroviários dos direitos que lhes assistem é contri
buir, não para a reorganização, mas precisamente para a desor
dem nas ferrovias do País. Não é por este caminho que se 
conseguirá racionalizar e reorganizar a exploração ferroviária. 

No conjunto deste discurso, Sr. Presidente, lamento não 
poder desenvolver seus diferentes tópicos; mas, como vê a Casa, 
procuro apresentar, em nome da Bancada que tenho a honra de 
representar nesta tribuna, uma série de problemas de cuja urgên
cia, de cuja conveniência e oportunidade, creio, não divergirá 
nenhum dos Srs. Representantes nesta Casa, mantendo, como 
manteremos, como sempre mantivemos, uma posição de rigorosa 
fiscalização, de cobrança inexorável de todos os erros e porven
tura crimes, dos desatinos, das imprecisões e das precipitações em 
que incorra o Governo, nunca lhe negando, como nunca lhe 
negaremos, apoio concreto nas medidas objetivas que visem 
solucionar os problemas do povo brasileiro. Se ele tem maioria, se 
diz representar o conjunto do povo brasileiro, sua responsabili
dade é maior, pois a iniciativa é sua. Pois bem: nós nos anteci
pamos a essa iniciativa e no dia em que poderíamos aqui tentar o 
tripúdio, ou simples júbilo, pelo prazer de estar alegres, nós 
recalcamos nossas alegrias, para oferecê-las à Câmara inteira; 
silenciando os nossos ressentimentos para pungi-los em face da 
Câmara; damos, não o exemplo, pois este também partiu, e 
nobremente, de tantos setores da Maioria, mas à Nação em 
conjunto, o exemplo de homens públicos capazes de suportar, já 
não direi os ódios, mas as mais legítimas paixões da alma 
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política, para celebrar um convemo às claras, diante do povo, 
um pacto para o qual o convidamos: venha à Câmara, dê à 
Câmara as medidas que deseja propor; traga-nos essas medidas e 
as discutiremos e as votaremos; mas não ouse tocar num fio de 
cabelo das prerrogativas democráticas do povo brasileiro; não 
ouse sequer ferir a soberania desta Casa, pois se não bastassem as 
palavras nossas, se não bastassem nossas admoestações e adver
tências aí estaria, Sr. Presidente, aquele extraordinário exemplo, 
aquela maravilhosa cena de reafirmação democrática e, porque 
não dizer, de ressurreição democrática, através da qual esta Casa 
como que se reafirmou, para não dizer se reabilitou, perante a 
opinião pública, salvando nesta Casa e, em relação aos inimigos 
dela, sua soberania intocável, sua reafirmada posição de órgão da 
representação nacional. 

Sr. Presidente, ao terminar, reafirmo que não nos compete 
dizer ao Governo que peças teria ele de trocar na sua engrena
gem, que alterações teria de fazer na sua máquina de governo, 
para que ela se pusesse, verdadeiramente, a funcionar. 

Repito agora, para que fique marcado no meu discurso: 
estivéssemos nós em regime parlamentar, essa crise, longe de 
produzir a perplexidade ou ansiedade no Governo, teria sido a 
oportunidade para que ele concorresse, realmente, para pacificar 
a Nação; mas neste regime em que vivemos, desgraçadamente, 
depende por tal modo da soberania de um só homem, da 
prudência e do patriotismo de um homem só a revisão dos seus 
erros; ou a rearticulação de seus acertos; ou a reafirmação de 
suas posições; ou o restabelecimento da consciência nacional e 
mesmo do reajustamento dos homens às posições e das posições 
aos homens, que só nos resta trazer a esta Casa e, por seu 
intermédio, à Nação a certeza de que nunca lhes faltaremos, os 
da União Democrática Nacional, na contribuição devida ao 
alívio da tensão dos espíritos, nunca para a submissão ou para a 
inércia e, sim, e sempre, para pacificação e reconstrução nacio
nais. 

Nós aqui não estamos para silenciar, mas para nos opormos 
e nos oporemos sempre. E uma das formas de melhor e mais 
eficientemente nos opormos é desafiarmos o Governo para que, 
restabelecida pela vitória de ontem a possibilidade do diálogo 
democrático, tenha um sentido real e construtivo, propondo à 
Nação as medidas que lhe não propôs; trazendo à Câmara as 
providências que não lhe trouxe, a fim de que o povo que, 
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ontem, jubilosamente, nas igrejas e nas ruas, e hoje, nos lares, 
nas oficinas e rtos escritórios, celebra a vitória que, sendo nossa, é 
ainda mais dele, possa tirar dessa vitória os frutos por que 
esperam as suas legítimas ansiedades e as suas imorredouras 
esperanças. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cum
primentado.) 
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10. Sessão de 23 de maio de 1957 

Considerações sobre as condições em que a UDN 
aceitaria a pacificação nacional. 





Car1os Lacerda - Sr. Presidente, no dia imediato ao da 
memorável vitória desta Câmara contra as forças que, no Poder 
Executivo, pretendiam reduzi-la a mero esbirro seu, tive a honra 
de, em nome da bancada da União Democrática Nacional, 
varrer do caminho os entulhos da luta travada e oferecer ao 
Poder Executivo e à ilustrada Maioria, que aqui lhe defende a 
política - se é que ele tem alguma -, as bases objetivas para 
um entendimento do âmbito parlamentar que tornasse possível o 
atendimento das reivindicações nacionais e populares cuja urgên
cia dispenso-me de encarecer. 

Hoje, por determinação da bancada da UDN e de sua 
direção nacional, volto a ocupar a tribun-a, com meu tríplice 
objetivo: primeiro, o de conceituar devidamente, para também 
limpar do caminho as confusões ocorrentes, o que compreende
mos por pacificação, entendimento, apaziguamento ou que outra 
palavra se queira empregar para designar o movimento políti<::o 
que a UDN teve a oportunidade e a honra de desencadear no 
País; segundo, o de proceder a breve análise da conduta do 
Governo em relação a esse movimento; terceiro, de reiterar, já 
agora por forma circunstanciada, as condições para que esse 
entendimento produza os resultados que a UDN com ele visa a 
alcançar. 

No plano internacional, qualquer entendimento tem por 
limites, ao Norte, a conduta do Governo em relação ao capital 
estrangeiro; ao Sul, Perón; a Oeste, a conduta do Governo em 
relação ao petróleo - e penso especialmente na capitulação do 
Govemo ria área concedida ao Brasil na Bolívia; e a Leste, as 
constantes da política atlântica do Brasil. 
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No plano nacional, creio que, a esta altura, é importante 
reiterar, de modo já agora não apenas definido, como sempre 
foi, mas por igual definitivo, que à União Democrática Nacional 
não assusta qualquer grupo atualmente no poder ou que a ele 
vise ascender por qualquer meio que não seja o da conquista 
legitima, nos braços do povo, a qualquer posição de governo no 
Poder Executivo. Só a conquista do povo levará a UDN à 
conquista do Poder. 

O entendimento proposto pela União Democrática Nacional 
em benefício do povo brasileiro visa, desde logo e exclusivamente, 
a tornar possível a convivência democrática neste Congresso, 
cerceando, impedindo, desarmando, quebrando os dentes, fa
zendo as unhas, às pontiagudas garras com que o Governo da 
República pretendia - e, ao que parece, ainda pretende -
golpear, diminuir, amesquinhar e, porventura, anular o prestígio 
e o poder que incumbe ao legislativo, na Federação. 

No plano nacional, ainda, não basta reiterar de forma assim 
explicitada a declaração da União Democrática Nacional de que 
não quer qualquer posição, no Poder Executivo, por meio de 
acordo, não troca por qualquer negociação espúria, confessável 
ou não, seus propósitos de colaboração nos projetos pendentes de 
decisão desta Câmara e de interesse popular. É preciso ir além e 
vamos além. 

Analisando a conduta do Poder Executivo em relação aos 
problemas objetivos que, desta tribuna, representando a bancada 
da UDN, tive a honra de formular, vimos realizar-se a anunciada 
gestão do ilustre Governador de Minas Gerais no mesmo sentido 
da pacificação tão anunciada e até agora tão confusa. Seria 
difícil a nós, que somos e continuaremos a ser Oposição, tomar 
mais a sério as gestões do ilustre Governador de Minas Gerais do 
que o próprio Presidente da República, homem do mesmo partido 
e interessado, dir-se-ia, como ele próprio, em que tais pacifica
ções ocorressem. 

No entanto, o que vimos é deixar-se cair no vazio, é fazer-se 
o vácuo em torno do Governador de Minas, que só não está 
falando sozinho porque a UDN toma a sério suas declarações, 
porque a UDN as recebe ao pé da letra e procura dar-lhes 
conteúdo capaz de permitir conversações em torno dela. Se de
pendesse do Sr. Presidente da República e de seus imediatos 
auxiliares na condução da política do Executivo, o Sr. Governa
dor Bias Fortes estaria monologando, como uma espécie de 
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Hamlet montanhês, no seu solilóquio de uma pacificação que 
seus próprios correligionários, os dirigentes do seu partido, até 
hoje sequer tomaram a sério. 

Osvaldo Lima Filho - V. Ex:' permite? 

Carlos Lacerda - Com muito prazer. 

Osvaldo Lima Filho - Sem embargo ao respeito que tenho 
pelas intenções de V. Ex:', devo salientar que a posição do 
Governo não parece ser aquela que decorre da exposição de 
V. Ex:', porque o Governo do Sr. Presidente da República, a 
quem se podem fazer restrições sérias neste sentido, inclusive no 
caso que envolveu V. Ex:', tem comprovado em relação a adversá
rios declarados, como o Governador do Rio Grande do Sul, como 
o Governador de Pernambuco, como o Governador do Rio 
Grande do Norte, como o Governador do Ceará, as maiores 
demonstrações de que, realmente, pretende esse clima de pacifi
cação. 

Carlos Lacerda - Muito agradecido a V. Ex:'. 
Sr. Presidente, deve haver um meio-termo, uma resultante 

entre a faculdade que o Regimento assegura ao orador de não se 
deixar apartear, faculdade que não desejo usar, e o apelo que 
formula aos nobres colegas para que compreendam que, no 
acanhado tempo de que disponho, tenho um longo recado a dar 
à Câmara e à Nação, do qual fui incumbido pela bancada da 
UDN. Se todos os apartes fossem dados com a precisão e a 
brevidade com que acaba de fazê-lo o meu amigo e nobre colega, 
Deputado Osvaldo Lima Filho, não haveria inconveniente. Mas 
pediria aos nobres colegas que, além da paciência de me ouvi
rem, tenham também a paciência de se conterem um pouco na 
extensão de seus apartes, a fim de que eu possa chegar ao 
término do meu discurso. 

Responderia ao nobre colega por Pernambuco que nunca 
esperava adotasse S. Ex:' uma tese que tenho visto às vezes 
sustentada nesta Casa, ou seja, a tese de que há uma demonstra
ção dos propósitos do Presidente da República ao receber bem, 
no palácio presidencial, governadores dos Estados, sejam eles 
quais forem. Creio que a Federação ainda não desceu ao ponto 
de se considerar evidência de bons propósitos do Presidente da 
República o fato de receber e, porventura, dar atendimento às 
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reivindicações legítimas dos Estados que tais governadores repre
sentam. 

Osvaldo Lima Filho - Peço a V. Ex:' que me faça justiça. 
Não foi este o entendimento do meu aparte e só por isso tomo a 
liberdade de apartear novamente. 

Carlos Lacerda - Com muito prazer. 

Osvaldo Lima Filho - Acredito que o Sr. Presidente da 
República, através, inclusive, de nomeações e de atos adminis
trativos, tem positiva do o interesse de pacificar. A anistia aos 
revoltosos de Jacareacanga foi iniciativa governamental; na com
posição do Govemo está um irmão do Governador do Rio Grande 
do Sul, embora de diferente filiação partidária; diversos pessedis
tas de Pemambuco, adversários do Sr. Juscelino Kubitschek, 
companheiros de V. Ex:' na luta pela candidatura Juarez Távora, 
ocupam altos postos administrativos. 

Carlos Lacerda - Agradeço o aparte de V. Ex:', que me 
dá ensejo a nova retificação. A anistia aos bravos de Jacareacan
ga, Sr. Deputado, foi também uma anistia aos revoltosos de 11 de 
novembro. Não se esqueça V. Ex:' de que os maiores anistiados 
daquele ato foram os Srs. General Lott e seus eminentes compa
nheiros dos golpes de novembro. De sorte que, por aí, não vamos 
aferir os bons propósitos do Presidente da República. 

Quando, há dias, mencionei um programa, apenas esbo
çado, em tomo do qual o entendimento real poder-se-ia pro
cessar, insisti, e reitero agora, em que não é, como não era, nosso 
propósito tripudiar sobre a vitória alcançada, humilhar o Gover
no ou, por qualquer modo, pretender com ela resolver proble
mas que só dele dependem e só a ele interessam diretamente, 
embora indiretamente neles esteja interessada a Nação inteira. 

No entanto, ao que parece, esse propósito nosso de colocar 
os interesses populares, já longamente postergados, acima das 
justas efusões, das expansões de uma vitória de que não abrire
mos mão, tem sido compreendido pelo Governo, isto é, pelo 
Poder Executivo, por um singular critério pelo qual os . homens 
que arrastam esse Poder à derrota continuam com a mesma cara 
de sempre, como se nada houvesse ocorrido. 

O nobre colega Líder da Maioria, que levou seus obedientes 
liderados à perplexidade e ao desastre daquela madrugada, diz 
agora que sempre foi contra tudo isto, não obstante suas reitera-
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das declarações, a questão fechada que fez, a arregimentação dos 
Deputados, cujas ·famílias foram também convocadas para a 
sessão noturna, numa extensão dos deveres do mandato, que até 
agora não se tinha visto nesta Casa. Encontramo-las em decla
rações reiteradas na imprensa, na televisão, no rádio e na 
tribuna, do Sr. Líder da Maioria, no sentido de que se estava 
diante de um caso político, de traição à Pátria, que afetava a 
segurança nacional e no qual, portanto, não havia como contem
ponzar. 

Ora, a maioria da Maioria, ou seja, a verdadeira maioria 
que naquela noite aqui se expressou pelo voto, deu a resposta do 
Líder da Maioria. E que vimos agora? 

Nestor Duarte - Desde que todos reconhecemos que a 
vitória foi do Parlamento, neste instante temos de olhá-lo no seu 
conjunto e admitir que, inclusive na Maioria, haja alguém 
satisfeito como ele. 

Carlos Lacerda - Sem dúvida. 
Mas, que vemos agora? O Presidente da República dizer-se 

satisfeito, muito contente com o resultado. Que S. Ex~ esteja 
satisfeito é problema seu. Se S. Ex~ se conforma com a derrota é 
problema seu e nosso. Mas que S. Ex~ não tire da derrota uma 
lição sequer então é problema nosso, de que nãó podemos abrir 
mão, porque é problema que afeta os rumos da Nação. 

Não é crível permaneçam tais quais os quadros de govemo 
que levaram esse mesmo Governo a tais desafios, a tão graves 
provocações, de tão funestas conseqüências, não houvera a Câ
mara reagido a tempo e com a altivez necessária. E esses quadros 
permanecem os mesmos, inalterados, não apenas as pessoas, que, 
no caso, não nos interessam, mas os métodos e as funções. 

Como tomar a sério um propósito de pacificação, quando os 
homens que nela falam, agora, são os homens que arrastaram o 
Governo, há dias, há menos de uma semana, a um erro do qual 
não se penitenciaram, pelo qual não se declaram, sequer, arre
pendidos, ou sequer consideram superado e que até se negam a 
reconhecer? 

Este é um ponto que, sendo, como disse. mais diretamente do 
interesse do próprio Governo, isto é, o de preservar sua coerência 
nos métodos e nos personagens, tem para nós um interesse vivo, 
qual o de saber que jogo de cabra-cega se está jogando com a 
Nação. Pois, na verdade, não ouvimos do Govemo uma palavra 
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nas declarações, nas entrevistas, nas orações sempre adiadas, 
desde o dia da derrota neste plenário, enquanto prosseguem os 
mesmos vultos, alguns deles, embuçados ainda, outros ainda na 
ressaca da derrota experimentada, a manejar os mesmos instru
mentos, com os mesmos objetivos. 

Na da se alterou quanto a métodos ou propósitos reais, 
enquanto nós aqui estamos para reafirmar, quantas vezes neces
sário se faça, que o propósito da UDN é reiterar seu cordial, mas 
firme desafio ao Governo para que governe de fato, para que 
traga aos representantes da Nação as medidas pelas quais ela 
anseia, a fim de que sofram o exame do Congresso e a ele se 
submetam. 

Otacílio Negrão - Permite V. Ex?- um aparte? 

Carlos Lacerda - Com muito prazer. 

Otacílio Negrão - Serei breve. Diz V. Ex?- que o assunto 
da pacificação nacional se transformou em nebulosa. Estou de 
acordo com V. Ex?-, porque aí interferem duas forças: uns 
querem a pacificação nacional por meio de uma composição em 
torno dos problemas administrativos, de tal forma que cada 
partido, mantendo sua organização, se entenda num terreno 
comum, para o bem do Brasil. Mas V. Ex?- sabe que eu, em 
nome de forças poderosas deste País, estou tentando um remane
jamento dos partidos. 

Estas palavras significam aproveitar melhor os elementos de 
que se dispõe. Pois bem, o que desejávamos, nós, pelo menos, eu 
e os que comigo pensam, era fazer um remanejamento, isto é, 
que todos procurássemos as legendas que se coadunassem com as 
nossas idéias e com os nossos propósitos. Neste assunto, o Presi
dente da República não entrou. S. Ex?- não está a par de nossas 
combinações e de nossos passos, porque nos achamos apenas no 
terreno político. É possível que, no terrreno administrativo, 
S. Ex?- tenha sido ouvido. 

Carlos Lacerda - Agradecido a V. Ex:'-. Mas devo insistir, 
meu caro colega e nobre representante por Minas Gerais, em que 
não vejo como, no regime presidencial, possa o Presidente fazer 
da politica uma espécie de porta de barbeiro, na qual ele entra 
quando lhe convém e, num movimento de vaivém, sai quando as 
coisas não lhe cheiram bem. S. Ex?- é ou não o responsável pela 
condução de uma política nacional no seu Governo? Desde 
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quando os partidos que integram seu Governo estão desinteressa
dos da palavra presidencial, acerca da sua conduta política? 

A resposta à nobre e esforçada tentativa de V. Ex !L estaria, 
aí, sim, na revalorização, na reapresentação da emenda parla
mentarista. Só num regime de tipo parlamentar poderíamos 
realmente dar resposta adequada ao remanejamento que V. Ex !L 
deseja. De outro modo, não vejo como recolocar legendas e 
reagrupar homens, numa espécie de dança dos quatro cantos, 
interminável e, de resto, estéril. 

Nestor Duarte - Permita V. Ex!L. O nobre Deputado Raul 
Pila já requereu à Mesa as providências necessárias para que seja 
incluída na Ordem do Dia a emenda parlamentarista. Assim, o 
voto que V. Ex !L acaba de formular aí encontra em todos nós a 
repercussão devida, que, creio, será também a do próprio Par
lamento, para o exame desta questão máxima do seu destino e 
da própria sorte da democracia no País. 

Carlos Lacerda - Acolho com alegria o aparte de V. Ex~, 
pois me dá nova oportunidade de perguntar ao Governo que 
política vai ele recomendar à Maioria, em relação ã emenda 
parlamentarista? Vamos ou não discuti-la aqui? Vamos ou não 
aprová-la aqui? Vamos ou não adotar esse sistema pelo qual o 
remanejamento se faz em constante verificação das tendências e 
das exigências da opinião nacional? 

Castilho Cabral - Permita-me, nobre Deputado, uma reti
ficação na firmação de V. Ex~, para fazer justiça ao Presidente 
Juscelino Kubitschek. O primeiro a definir a pacificação como o 
entendimento entre o Governo, como Governo, e a Oposição, 
como Oposição; que casa exatamente com as palavras proferidas 
no início de seu discurso, foi o Presidente Juscelino Kubitschek, 
em entrevista dada ao jornal dirigido por V. Ex~, no dia 31 de 
janeiro do corrente ano. Por outro lado, nobre Deputado, acho 
que, verificando-se há apenas uma semana a aceitação, pela 
UDN, da idéia nestes termos, não é de se exigir, seja do. Presi
dente da República, seja da Maioria, concretização imediata da 
fórmula de pacificação desejada por V. Ex!L. 

Carlos Lacerda - Agradeço o aparte de V. Ex~. Apenas 
lembro que, precisamente porque o Sr. Presidente da República 
gosta muito de palavras e pouco de lhes dar conteúdo, é que me 
aproveito da lembrança de V. Ex~ sobre a entrevista por S. Ex~ 
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concedida à Trz"buna da Imprensa, a 31 de dezembro, para - e 
nem tenho disso maior necessidade- resumir o que depois acon
teceu. A Oposição foi banida das Comissões a que tem direito 
nesta Casa; a Oposição, na pessoa de um de seus líderes, foi aqui 
submetida ao pelourinho; a Oposição foi injuriada por palavras, 
gestos e atos. Se V. Ex:' chama a isto dar conteúdo a uma 
entrevista, ficaria eu muito surpreso, porque conheço o atilado 
realismo político de V. Ex:'. 

Castilho Cabral - Não. Permita-me. Não aplaudi. Pelo 
contrário. Combati com todas as forças ... 

Carlos Lacerda 
teira. 

Bem sei disso, como sabe a Nação m-

Castilho Cabral - ... e V. Ex:' o reconheceu, essa atuação 
da Maioria governista no caso da licença pedida pelo Procurador 
da Justiça Militar. Mas devo também observar a V. Ex:', com a 
mesma justiça, que aquela definição feita pelo Presidente da 
República, em entrevista à Trz"buna da ImPrensa, foi recebida da 
pior maneira possível pela Oposição. 

Carlos Lacerda - Po:r uma razão, Sr. Deputado: porque 
até agora o que verificamos da parte do Sr. Presidente da 
República é que S. Ex:' se interessa por uma palavra de apazi
guamento ou desarmamento dos espíritos oferecida pela Opo
sição, apenas para ter desse contingente ponderável da opinião 
nacional uma espécie de atestado de sua legitimidade. Esta, a 
grande preocupação de uma espécie - digo-o sem, evidente
mente, nenhuma referência de ordem pessoal - de filho espúrio 
da democracia. Então, como tal, é seu título, seu atestado de 
legitimidade o que S. Ex:' busca nos acenos que faz à Oposição, 
acenos sem nenhuma conseqüência de ordem prática, do inte
resse nacional, sem nenhuma conseqüência para os prementes 
interesses do povo, que continua a clamar por solução e atendi
mento. E é na reclamação destes interesses que venho à tribuna. 

Cid Carvalho - Permita-me. Discordo de V. Ex:' quanto a 
esse 'filho espúrio', pelo seguinte: porque a legitimidade do 
Presidente da República não está nesse apaziguamento de que 
V. Ex:' fala, mas na votação da maioria do povo brasileiro, que o 
elegeu. Esse, o problema que desejo caracterizar, a fim de que 
V. Ex:' não tome as palavras do Sr. Presidente da República em 
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sentido completamente diferente daquele que vem S. Ex:'- mam
festando. 

Carlos Lacerda - Muito agradecido a V. Ex:'-, cuja opinião 
registro para os Anais. 

Sr. Presidente, aqui se diz que o Govemo está fazendo 
esforços contra a inflação. Estará, talvez, quando contém o 
crédito à iniciativa privada no Brasil... Mas não está quando 
expande o crédito inflacionário por excelência, que é o crédito às 
despesas govemamentais. 

Ainda há pouco tempo, o Sr. Ministro Etelvino Lins, em 
memorável voto no Tribunal de Contas, salientava estes brevís
simos dados estatísticos que falam por si sós: em 1951, o funcio
nalismo civil e militar absorveu 6 bilhões. Em 1955, 20 bilhões. 
Em 1956, 50 bilhões. O papel-moeda em circulação sem lastro
ouro e sem divisas correspondentes estava, em 1940, na casa dos 5 
bilhões. Em 1951, 35 bilhões. Em 1955, 70 bilhões e, já em 1956, 
81 bilhões. Hoje aquela garantia que os entendidos consideram 
indispensável, a de uma amarração do papel-moeda em cir
culação a garantias correspondentes a quatro vezes o seu volume, 
estaria estourada de mais de dez vezes no caso brasileiro, sem que 
qualquer providência se conheça capaz de pôr termo a esta 
inflação para a qual tanto tem contribuído o atual Go~emo, 
quanto nela incorreram os anteriores, a tal ponto que não é da 
UDN, não é da Oposição, mas, sim, do Sr. Lucas Lopes, 
insuspeitíssimo, a afirmação de que já atingimos um período 
galopante de inflação. 

Emílz"o Carlos - Estou de acordo com V. Ex:'- quanto à 
expansão dos meios de pagamento na rubrica Relações Públicas, 
Dívida Pública. 

Carlos Lacerda - Sobretudo na Relações Públicas; tem 
V. Ex:'- toda a razão ... 

Emílio Carlos - Quero, nobre Deputado, salientar que a 
responsabilidade do atual Govemo é mínima no particular. 
V. Ex:'- mesmo, através do seu jomal, fez brilhante campanha, 
quando ainda não honrava esta casa com a sua presença ... 

Carlos Lacerda - Muito agradecido a V. Ex:'-. 

Emílio Carlos - . . . à Oposição, que participou, pela sua 
unanimidade, bem assim à Maioria, pela concessão de novos 
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níveis salariais para o funcionalismo civil e militar. Lembro a 
V. Ex~ que os novos níveis vinham do Governo do Sr. Café Filho, 
onde V. Exfi5 exerciam preponderante influência. O atual Go
verno assumiu estas responsabilidades, desde seu início e, de lá 
para cá, este Governo tem feito o possível e o impossível, até 
mesmo cancelando, anulando, eliminando cerca de 95 mil cargos 
públicos. No particular, lembraria a V. Ex~ que ... 

Carlos Lacerda - V. Ex~ me faria grande favor se trou
xesse do Executivo uma relação dos 95 mil cargos, porque me 
parece um pouco muito ... 

Emílz"o Carlos - Há um decreto de S. Ex~, eliminando, 
acabando com essas vagas. 

Carlos Lacerda - Toda vez que se fala em marcha infla
cionária no Brasil, vem-se com a história dos salários. Parece que 
há só uma preocupação contra a inflação no Brasil: a de fazer o 
pobre pagar a deflação. 

Nestor Duarte - Apoiado. 

Carlos Lacerda - É a única preocupação. Os investimentos 
suntuários e os não imediatamente reprodutivos continuam a 
fazer-se desvairadamente. E a única coisa que se pretende é 
cortar nos salários dos pobres e dos remediados. Nunca tão 
poucos ganharam tanto, no Brasil. Não está demonstrado -e 
pergunto aos entendidos da Casa se é alguma heresia o que vou 
dizer - não está demonstrado que o salário seja o fator inflacio
nário por excelência. Pedro Beltran, o economista peruano, 
antigo representante de seu País na ONU, ex-Ministro da Econo
mia do Peru e atual Diretor de La Prensa, de Lima, em estudo 
magistral na revista Foreign Affairs, examinando a razão pela 
qual os Estados Unidos emprestam dinheiro à América Latina, 
para financiar inimigos, segundo sua tese, demonstrava que os 
financiamentos americanos, os empréstimos que o Brasil vive a 
mendigar dos Estados Unidos, mesmo aqueles reprodutivos e 
úteis, têm um impacto, por certo período, altamente inflacioná
no. 

Isto me parece curial e tão óbvio que me dispenso de fazer 
qualquer demonstração. No entanto, que vemos? - A preo
cupação, já outro dia reiterada pelo Sr. Ministro da Fazenda, de 
apertar o ventre do pobre em nome da deflação e a procura 
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ansiosa de novos financiamentos, de investimentos convulsivos, 
sem planejamentó, para uma falsa e perniciosa industrialização, 
que se não confunde com a industrialização autêntica, aquela 
que decorre do desenvolvimento normal, natural, desejável do 
País. 

Para quê, afinal? Para diminuir, não, para acentuar a 
inflação. Sobre esta, aliás, há dias, um ilustre jornalista alemão 
que conheceu na própria carne os males da inflação no seu país, 
entre as duas guerras, depois de conversar com o Sr. Ministro da 
Fazenda, com o Sr. Lucas Lopes e outras sumidades, dizia-me ter 
a impressão de que, no fundo, as atuais autoridades financeiras 
do Brasil, na intimidade, consideram a inflação uma espécie de 
mal necessário e esperam dela um desenvolvimento que, afinal, 
resultaria, como resultará, mortal para o País. 

Cid Carvalho - V. Ex:' permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Disponho de 1 O minutos e ainda não 
completei meu recado: pediria oferecesse o aparte levando em 
conta esta circunstância. 

Cid Carvalho - Quero lembrar a V. Ex:' o seguinte: qual
quer relatório da CEPAL mostra que um dos grandes obstáculos 
que enfrenta toda a América Latina em seu esforço de desenvol
vimento reside no fenômeno da inflação, de modo que acho 
muito exuberante, por parte de V. Ex:', caracterizar os males da 
inflação no Brasil em função do Governo do Sr. Juscelino Kubits
chek, quando isso é drama com que se defronta o País e toda essa 
área subdesenvolvida da América Latina. 

Carlos Lacerda - Mas V. Ex:' há de compreender que não 
estou dizendo que o Governo atual é o único responsável pela 
inflação. Estou declarando que é responsável por não haver 
tomado qualquer medida efetiva de luta contra a inflação. 

Cid Carvalho - Todo o esforço do Governo é nesse sentido. 

Carlos Lacerda - Se V. Ex:' compreender que todo dia o 
Presidente da República se gaba de ser o Messias do petróleo, o 
homem que deu o petróleo ao Brasil, há de admitir que S. Ex:' 
também receba o ônus da má herança que tanto tem honrado, 
porque apenas o que tem feito é seguir-lhe os maus passos. 

Por exemplo, vemos agora o Governo gabar-se de ainda não 
haver emitido. A coragem com que se fazem tais afirmações, no 
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Brasil, ultrapassa a capacidade que temos de silenciar o nosso 
espanto. Pois não sabe a Câmara, não sabe a nação inteira que a 
grande temporada das emissões começa no segundo semestre do 
ano? Não sabe a Câmara que, até dezembro do ano passado, o 
Governo havia emitido mais de 11 bilhões de cruzeiros, seguindo · 
na réstia dos seus antecessores? Como se faz, agora, títulos de 
honra do Governo não haver emitido? E de que Governo? 

De um governo que, até hoje, não prestou contas dos ágios, 
apesar de três reclamações do Tribunal de Contas, de um 
governo que, até hoje, não é capaz de dizer quanto já arrecadou 
do adicional de 15% para o Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e por que não entregou a este Banco o que a lei 
manda que ele o faça. 

Raimundo Padilha - Desses 11 bilhões emitidos no ano 
passado e oficialmente confessados, 10 bilhões ficaram no Banco 
do Brasil. Apenas 1 bilhão e meio foram distribuídos pelos 
bancos particulares. Quer dizer: todo o sistema bancário absor
veu tão-somente um bilhão e meio e a quase totalidade foi 
absorvida pelo Banco do Brasil, que forneceu ao Estado seus 
recursos de caixa, isto é, emissão para suprimento do Tesouro. 
Por conseguinte, elemento inflacionário de primeira categoria. 

Carlos Lacerda - Muito agradecido a V. Ex~. 

Emílio Carlos - Concede V. Ex~ um aparte? 

Carlos Lacerda - Pediria ao nobre Deputado Emílio Car
los me permitisse entrar, digamos, na parte - tão do agrado da 
Maioria - 'construtiva' do meu discurso ... (Riso.) 

Emílio Carlos - Muito obrigado. Quero cumprimentar 
V. Ex~ por três evoluções: primeiro, porque vejo V. Ex~ evoluído 
do regime de emergência para o regime parlamentarista; segun
do, porque encontro V. Ex~ definindo uma pacificação no 
mesmo sentido daquela que definiu o Presidente da República e, 
terceiro, porque temos tese igual no que diz respeito à inflação. 
Apenas há uma coisa: nós, da Câmara dos Deputados, precisa
mos assumir a responsabilidade pelo excesso de expansão de 
meios de pagamento na rubrica Entidades Públicas. Esta respon
sabilidade cabe ao Parlamento Nacional em larga dose. 

Carlos Lacerda - V. Ex~ faça uma autocrítica à la russe, 
e estarei a seu lado para assistir. 
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Emílz"o Garfo$ - Estou fazendo uma crítica a V. Ex~ para 
demonstrar que não cabe somente ao Govemo a responsabili
dade nas emissões que teve de fazer no segundo semestre, para 
ocorrer às despesas do Orçamento, aumentado substancialmente 
na rubrica Entidades Públicas pelo próprio projeto votado pela 
Câmara dos Deputados. 

Carlos Lacerda - Muito agradecido. V. Ex~ aprecia mi
nha evolução, tem a recíproca, porque aprecio as circunvolu
ções de V. Ex~ ... 

Hermógenes Príncipe - Permite V. Ex~ um aparte? 

Carlos Lacerda - Sr. Deputado, só receio que o aparte de 
S. Ex~ ofusque meu discurso, porque me impossibilitará de 
concluir minhas palavras. Mas terei muito prazer em ouvir o 
nobre colega. 

Hermógenes Príncipe - Desejava indagar de V. Ex~ se o 
ilustre representante da União Democrática Nacional e seu ex
Presidente, Dr. Artur Santos, já fizeram alguma restrição à orien
tação que vem seguindo o Banco do Brasil na oportunidade. 

Carlos Lacerda - Sr. Deputado, sei que a certos nobres 
membros da Maioria repugna admitir que o Sr. Artur Santos 
continue Diretor do Banco do Brasil. Compreendo que, para 
determinados manejos administrativos e políticos, no Brasil, a 
presença de um elemento do valor e da capacidade de fiscali
zação do Dr. Artur Santos incomoda muito, atrapalha muito. 
Mas devo dizer que nada posso fazer, porque o Doutor Artur 
Santos exerce um mandato e nós somos legalistas ... 

Hermógenes Príncipe - A 'etema vigilância' não protestou 
ainda contra essa orientação. 

Carlos Lacerda - Deve ter protestado. V. Ex~, creio, está 
enganado. 

O Senhor Artur Santos está fora. Quando voltar; dará 
resposta a V. Ex~, em tempo superior ao que o Regimento me 
prescreve para falar. Lamento apenas não fazer o debate em 
tomo do Senhor Artur Santos, mas sim da inflação. 

Sr. Presidente, é por isso, por estas razões tão imperfeitas e 
toscamente esboçadas, que a primeira medida nos parece essen
cial, seja para reforço do Poder Legislativo, seja para controle 
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efetivo do processo inflacionário no Brasil. É o controle prevw, 
pelo Congresso, das emissões acima de um nível mínimo, a ser 
definido: disposição constitucional, de resto, por cujo não cum
primento o Governo é responsável, colocando-se, como tem vi
vido, fora da Constituição. 

O outro problema é o da redução dos investimentos estatais, 
limitados então àqueles de primeira urgência e realmente repro
dutivos, à frente dos quais, sem dúvida, estão o petróleo e certas 
indústrias de base. 

Gostaria, neste particular - aqui reitero o que há pouco, 
de passagem, ficou dito - dissesse o Governo se recolheu ou não 
os 15% do adicional de imposto de renda ao Banco de Desen
volvimento Econômico; a quanto monta o arrecadado; e, se não 
recolheu, por que não o fez e o que fez desse dinheiro. Gostaria, 
também, que o Governo atendesse à terceira reclamação do 
Tribunal de Contas, enviando-lhe a prestação relativa à apli
cação dos ágios. Enquanto isso não se fizer, não há como nem 
por que falar em deflação, por parte do Governo. 

É claro, quem dispõe de orçamento clandestino e desvia 
verbas que têm aplicação legal para uma aplicação ilegal - pois 
só ilegal pode ser aquela que não for legal - pode dar-se o luxo 
de, fora da temporada emissionista, conter-se um pouco em seus 
impulsos de bater moeda. 

Sr. Presidente, não existe possibilidade nem necessidade, de 
resto, de qualquer entendimento entre Oposição e Governo, 
senão em torno de medidas objetivas concretas, de interesse do 
povo brasileiro. Aqui estão algumas, entre outras, e não temos a 
pretensão de esgotá-las, pois desejamos que a Maioria venha 
também com seu contingente e as ofereça ao Governo e a nós, 
para que, juntos, discutamos, deliberemos, votemos. 

A retificação do conceito de Minoria Parlamentar e o resta
belecimento pleno dos direitos da Minoria, como tal, neste 
Parlamento, constituem não só uma retificação de valor histórico 
e constitucional, mas passo essencial para qualquer medida, já 
não digo de civilização, mas de simples civilidade política. 

O modo pelo qual as Oposições foram privadas, nesta Casa, 
até do seu título secular de Minoria Parlamentar; o modo pelo 
qual foram banidas das direções das Comissões em que a repre
sentação proporcional, sem dúvida, se estende às respectivas dire
ções - pois não seria cabível que ela fosse imposta pela Consti
tuição ao plenário da Comissão e não o fosse às suas direções 
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respectivas - esse restabelecimento, essa retificação é para nós 
essencial à medida da boa fé do Governo no atendimento de uma 
política de apaziguamento legitimo, real, autêntico, verdadeiro. 

Não é com entrevistas nem com visitas pessoais de corpo 
presente à Petrobrás - pois de S. Ex~, se perfurado, não jorrará 
petróleo - que se pode avaliar da sinceridade, dos bons propó
sitos do Governo. 

Reclamamos do Governo a reforma eleitoral. Saia ele do 
marasmo, para muitos internacional, em que se encontra, retar
dando a substituição dos títulos eleitorais - este é o nosso ver e 
no consenso geral o era - pois a justiça Eleitoral a aconselhou 
antes das eleições, e antes das eleições foi objeto de uma das 
muitas promessas em que é fértil o atual Presidente. Para nós, é 
essencial eliminar, quanto possível, o poder do dinheiro e da 
fraude nas eleições; e o meio próprio de fazê-lo é a reforma 
eleitoral, a imediata aplicação dos dispositivos legais relativos à 
substituição dos títulos eleitorais. 

Presidente - Permito-me lembrar ao nobre orador que 
está a esgotar-se o prazo do Grande Expediente. 

Carlos Lacerda - Muito obrigado a V. Ex~. 
As medidas de saneamento da moeda encontrarão de nossa 

parte a maior boa vontade, mas estas não colidem com a política 
de razoável aumento de salários, como com a adoção do projeto 
de salário móvel e do salário-família, ambos de autoria de 
valorosos elementos da União Democrática Nacional. 

Pois, Sr. Presidente, insisto em dizer que é mister se acabe 
neste País com o medo de pagar salários justos sob o pretexto de 
que isto é medida inflacionária. Suprimam-se as obras suntuá
rias, não reprodutivas ou adiáveis, mas paguem-se salários justos, 
a fim de que não ocorra o que já está acontecendo. Absorvido 
pelo processo inflacionário, o nível do salário aumentado há 
tempos já não permite senão escassa a parca subsistência, já não 
paga senão - e muito mal - a comida do trabalhador e da 
classe média. Reclama o Governo contra o abuso e até cerceia o 
uso do crédito. Mas a economia doméstica, deficitária, socorre-se 
do crédito para sobreviver. O resultado é a retração do público 
consumidor, que já não pode comprar os produtos industriais; o 
resultado da disparidade entre os salários e o custo de vida é o 
desemprego nas fábricas de tecidos; é a ameaça de fechamento 
de indústrias na Bahia, em Pernambuco, em Porto Alegre, em 
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São Paulo, no Rio e nos demais centros industriais do País; é a 
retração e a acumulação de estoques na indústria do calçado. O 
resultado, portanto, é a crise da indústria com seu corolário, o 
desemprego, ante a insistência do Governo em só tomar como 
medidas antiinflacionárias a contenção do salário em nível infe
rior às necessidades mínimas do trabalhador e a restrição no 
crédito à iniciativa privada. 

Sr. Presidente, a reforma cambial, precedida das medidas 
de garantia, de cautela, evidentemente necessárias, para abolição 
do confisco atual, não é mais um problema político, como tantas 
vezes se tem discutido. É hoje problema de salvação pública, pois 
dele depende a recuperação da lavoura nacional e para ela se 
voltam nossas preocupações, já pelo exemplo recente do cacau, já 
pelo próximo exemplo que, a partir de junho, este País vai 
assistir, estarrecido, da crise de preço do café no mercado 
internacional, sem que até hoje se conheça qualquer medida 
preventiva ou compensadora do Governo, quando tal crise 
ocorre. Vamos ver, então, onde vai parar o dólar do Sr. Jus
celino Kubitschek. 

A Lei Orgânica da Previdência Social, reclamada pelos tra
balhadores e apresentada pela UDN, até hoje, encontra-se presa, 
nesta Casa, às luzes, ao talento, à capacidade, ao devotamento 
do nobre Líder do PTB meu colega e amigo, a despeito de, às 
vezes, não querer sê-lo, o nobre Líder Batista Ramos. Por que o 
governo não a faz aprovar? 

A liberdade do rádio e da TV é essencial à existência da 
Oposição como oposição. Se o Governo quer que a Oposição 
exista, se o Governo quer existir como governo, como pode 
apropriar-se ele de meios essenciais de comunicação com o povo, 
como são o rádio e a televisão? 

A revisão do critério para concessão de canais de emissoras, 
- o crédito vigente constitui um dos escândalos da República, 
pois, ao que parece, o critério de tal concessão consiste em dar 
mais a quem já tem demais, como é o caso do Sr. Assis Cha
teaubriand, ambassador at large do governo do Sr. Juscelino 
Kubitschek. 

Impõe-se o esclarecimento completo e urgente, pelo Gover
no, de sua oposição, em face das informações idôneas, sobre 
brechas na política do petróleo, tema sobre o qual me escuso de 
insistir, pois já foi objeto, há pouco, de brilhante discurso do 
nobre Deputado Adail Barreto. 
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A reunificação das Forças Armadas, pela restituição, aos 
meios militares, dos critérios impessoais e de justiça que, no 
interesse das instituições e da segurança nacional, restabeleçam a 
união entre elas, essencial à estabilidade e, mais, à própria 
construção de um regime democrático no Brasil. 

O salário móvel e o salário-família, como meio de melhorar 
o poder aquisitivo das massas trabalhadoras e das classes médias, 
para poder dar saída aos estoques da indústria, que se acumulam 
nas prateleiras, levando-a ao funcionamento parcial, quando não 
ao fechamento das usinas. 

A coincidência de mandatos, sem prorrogação, assunto até 
hoje debatido, mas sobre o qual não conhecemos, ainda, nem a 
Nação, pronunciamento oficial e partidário do PSD. 

O fortalecimento da Federação, seja pelo rigoroso cumpri
mento da Lei de Meios tal qual a vota o Congresso Nacional, seja 
pelo atendimento às necessidades regionais, estabelecida a Fede
ração em sua integridade, pela quebra do monopólio de crédito 
nas mãos do Governo da União, através do Banco do Brasil, o 
que somente se conseguirá pela reforma bancária, que até hoje 
aguarda uma decisão - e não apenas uma palavra - do 
Governo. 

A aprovação do projeto do nobre Deputado Waldemar 
Rupp, sobre o trigo e o fundo para desenvolvimento da cultura 
tritícola no Brasil. 

Sr. Presidente, salvo engano, e sem esquecer o Código do 
Trabalho, sem esquecer, tampouco, a correção da tremenda 
injustiça que o Governo acaba de fazer aos trabalhadores ferro
viários do Brasil, ao negar-lhes aqueles direitos adquiridos· que 
ninguém, pela legislação, pode negar a ninguém no Brasil, mas 
que o Governo chama a si a responsabilidade de negar precisa
mente ao trabalhador das ferrovias estatais; sem esquecer a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação, que não nos cansaremos de 
relembrar à Câmara e ao Governo e sobre a qual até hoje não se 
conhece a palavra oficial do Presidente da República ou de seus 
eminentes porta-vozes nesta Casa... . 

Presidente - Lembro ao nobre orador que já excedeu o 
prazo de 5 minutos. 

Carlos Lacerda - Muito agradecido a V. Ex:'-, Sr. Presi
dente. Concluirei. 
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Uma série de providências assim objetivas - das quais não 
temos nem queremos privilégios, seja no lembrá-las, no propô
las, no reiterá-las e por elas lutar - constituem para nós a exata 
definição e única honestamente permissível, do que seja pacifi
cação. Fora daí, tudo é embuste e em embuste jamais entra
remos. A União Democrática Nacional não cessará sua luta 
enquanto o Governo não der provas concretas de suas intenções a 
respeito destes e de outros problemas vitais para a sobrevivência e 
o progresso do povo brasileiro. (Muz"to bem; muz"to bem. Palmas. 
O orador é cumprz"mentado.) 
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11. Sessão de 6 de junho de 195 7 

Resposta ao discurso Proferido Pelo Líder da 
Maz'oria, relatz'vamente à Pacificação da política 
nacz'onal. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, após quase vinte dias de 
longa e patriótica paciência, subo a esta t1ibuna com a incum
bência, que me deu o meu Partido, de trazer a nossa resposta 
àquele pequeno discurso com o qual, ontem, mal saído do seu 
recente e lamentável, por todos os títulos, ataque de mudez, o 
nobre Líder da Maioria reproduziu, sobre a malograda pacifi
cação saída da outra tribuna aqui fronteira, o título de um 
poema de Felipe de Oliveira, "O Epitáfio Que Não Foi Gravado". 

O Sr. Líder da Maioria o é do Governo, responsável pela 
condução de uma política legislativa e administrativa que deveria 
ser do Governo, líder do Governo a tal ponto que, ao pedir o seu 
voto de confiança, recentemente, após a derrota a que conduziu 
o Governo neste plenário, não o fez aos partidos da Maioria, e 
sim diretamente ao Sr. Presidente da República; líder do 
Governo de tal forma que, ontem, não nos trouxe a resposta dos 
partidos, mas simplesmente a estranha evasiva com que o Sr. 
Presidente da República manda à Câmara e, em especial, à 
União Democrática Nacional, que "por ali não passou" ... 

Sr. Presidente, poucas palavras, creio, bastarão para pôr em 
devidos e definitivos termos essa história de pacificação que não 
houve. 

Desde há muito tempo o Sr. Presidente da República alude, 
em expressões vagas, aos seus propósitos de harmonia, em benefí
cio de uma obra comum de reconstrução e desenvolvimento 
nacional. Constantemente, como tecla única, monocórdia, de 
suas intenções nunca concretizadas, refere-se a uma anistia cha
mada de jacareacanga, mas que, na realidade, beneficiou, acima 
de tudo, os conspiradores, os sublevados que o conduziram ao 
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~oder por dois golpes de Estado em que as· armas da República 
foram usadas contra o Poder legítimo da Nação. 

Fora daí, não se conhece outro propósito, senão o das conti
nuadas - e, ultimamente, acentuadas até o paroxismo - provo
cações à Oposição, a última das quais levou o País a um estado 
de tensão emocional insuportável, que não esperaríamos como 
viria a ter um desfecho feliz, não fora o ato de patriótica rebeldia 
de uma parte da Maioria que conosco votou, para aqui derrotar 
o Governo, salvando as instituições democráticas. (Muito bem.) 

A certa altura, o ilustre Governador de Minas Gerais -
homem de seu Partido, sem dúvida, mas homem de um Governo, 
Chefe de Executivo, como de Executivo é chefe o seu compa
nheiro de Partido do Catete - passou também a falar, em 
termos tão suaves e convidativos quanto vagos e evasivos, na 
necessidade, ainda mais do que na possibilidade, de um enten
dimento que promovesse um mínimo de confiança - para não 
dizer de harmonia - indispensável ao estabelecimento de uma 
obra administrativa e legislativa, que solva, que resolva, que, ao 
menos, equacione e enfrente com o necessário sentimento de 
urgência os graves problemas que afligem a vida do povo brasi
leiro. O governador Bias Fortes fez alusões a uma pacificação. Nós 
lhe demos resposta objetiva, fazendo honra e justiça aos seus 
propósitos. O Presidente da República esquiva-se, dizendo, pelo 
seu líder, que a questão é com os partidos. 

Foi no momento psicológico talvez o mais favorável para o 
Governo, talvez o mais desfavorável para a Oposição; no mo
mento em que triunfávamos pela primeira vez, depois de uma 
longa série de honrosas mas reconhecíveis e incontestáveis derro
tas; no momento, pois, em que poderíamos tripudiar, levando ao 
paroxismo ou nele mantendo um povo que ansiava por um pouco 
de paz, de sossego e de confiança para trabalhar; foi nesse 
momento entre todos o mais propício para verificarmos, consta
tarmos, comprovarmos, certificarmos a sinceridade dos propósi
tos verbalmente expostos pelo Governo, que a União Democrá
tica Nacional, antecipando-se aos novos e anunciados pronuncia
mentos do Chefe do Executivo mineiro, trouxe à Nação a cer
teza, leal e sincera, de que, em torno de certos problemas 
fundamentais do País e do funcionamento das instituições legí
timas, não haveria por que interromper-se a Oposição no cum
primento do seu dever, pois, como sempre no passado o fizemos e 
sempre no futuro o faremos, poderíamos entender-nos, nesta, 
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Casa e nas outras Assembléias do País, para a solução, devida
mente encaminhada e estudada em comum, dos problemas fun
damentais e cruciantes da vida nacional. 

Colocamos desde logo em tal altura, com tamanha demons
tração de sinceridade e de lisura, os propósitos da UDN, que nem 
todas as intrigas e deformações da propaganda contra nós mobi
lizada e sempre atuante até agora puderam desnaturá-los, des
virtuá-los, descaracterizá-los. 

A Nação inteira compreendeu a violência que sobre si 
mesma fazia a UDN para sopitar a sua indignação e forcejar 
porque o Governo caminhasse em direção aos problemas funda
mentais do povo brasileiro, alguns dos quais mencionamos ex
pressamente, deliberadamente, para que não discutíssemos sobre 
as interpretações que a semântica política costuma formular 
acerca da palavra pacificação. 

Não havia, nem há por que dar-nos o trabalho de uma 
especiosa, filigranática combinação de palavras, para exprimir o 
que entendemos por pacificação. Já o fez, com a sua costumada 
lucidez, o nobre Vice-Líder da Oposição, nosso ilustre compa
nheiro do Partido Libertador, Sr. Nestor Duarte. Já o fizeram 
outros Deputados dessa mesma Oposição, e no Senado. Formu
lamos uma relação de problemas concretos, quase todos eles 
pendentes ou dependentes da iniciativa do Poder Executivo; 
correção de erros cometidos por ele, introdução de medidas 
sujeitas à sua autoridade e, nesse detestável sistema presidencial 
sul-americano, à sua exclusiva vontade. Passam-se sobre esses 
fatos cerca de 20 dias. O prazo de prescrição, se assim me posso 
exprimir, é apenas interrompido no dia imediato por uma entre
vista cheia de boas intenções, na qual o eminente Governador de 
Minas Gerais, homem do PSD, repito, mas, antes de tudo, 
homem do Poder Executivo, formula, tanto a nós quanto ao 
Presidente da República, tanto à Oposição quanto aos Partidos 
do Governo, algumas propostas igualmente concretas, embora de 
muito mais difícil conceituação. 

Que se passou depois disto? Todas as evasivas, todos os 
tempos de espera, todos os prazos, se não explicitados ao menos 
implícitos, à vista da urgência e da importância dos problemas 
aqui formulados, foram ultrapassados pelo Sr. Presidente da 
República. Quando nenhum argumento mais, quando mais ne
nhuma delonga seria permissível senão em nome do interesse 
público, ao menos em nome do decoro governamental, até uma 
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gripe, de um vírus novo ao que parece, amarrou o Presidente em 
leito fora do Catete, como sempre, para que S. Ex~, ao que 
parece, tão afônico quanto abúlico, não pudesse responder à 
formulação objetivada, concretizada, circunstanciada, mencio
nada, até relacionada, que a UDN teve a honra de formular 
perante o povo, único juiz de nossa conduta política. 

Finalmente agora, depois de viagens e contraviagens, de 
discursos que se marcam e que voltam remarcados, nessa espécie 
de liquidação governamental dos salvados do incêndio de 16 de 
maio, sobe à tribuna e, em poucas palavras do mais curto dos 
seus discursos até hoje nesta Casa, o Líder, não sei mais se do 
Governo ou dos Partidos do Governo - já que a distinção é de 
S. Ex~ e não minha - dá resposta isolada a uma proposta que 
fizéramos em conjunto aqui e no Senado, enquanto o silêncio do 
líder Filinto Müller, na Câmara Alta, parece sublinhar a es
tranha evasiva aqui formulada num discurso feito, para não 
fazê-lo de fato, pelo Sr. Líder da Maioria nesta Casa. 

Que disse ele, afinal, de concreto? 
A UDN não entrou, nem entraria, nem entrará jamais em 

mera manobra tática, ainda que coubesse a manobra, quando 
menos para desmascarar a falsidade, a insinceridade real, con
frontada com a realidade dos fatos, daquelas promessas com que, 
perante o povo, o Presidente da República gosta de aparecer 
como um pacificador das guerras que ele próprio provoca. 

Que disse o Líder da Maioria? 
Em síntese - e é difícil fazer a síntese de um discurso tão 

sintético - disse que o Presidente da República está de acordo, 
mas que o assunto é dos Partidos. 

Ora, vejamos, Sr. Presidente. É dos Partidos a Portaria do 
Ministério da Viação, que acabou com a liberdade de rádio no 
Brasil e que está em vigor? É dos Partidos a política financeira 
executada pelo Ministro da Fazenda do Presidente Juscelino 
Kubitschek? 

Que adianta a conversa com os Partidos nesta Casa, se, ao 
mesmo tempo, do mesmo passo, simultânea e provocadora
mente, o Ministro induz o Presidente da República a baixar 
decreto sobre o café. Para socorrer a economia nacional, para 
atender à lavoura? Não. Para dividi-la, a fim de evitar a marcha 
da produção. 

Há dois anos, nesta Casa, tivera eu próprio a honra de 
propor à Câmara a instituição de uma Comissão de Inquérito, 
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para o estudo e encaminhamento de soluções da questão cafeeira 
no Brasil. Relator dessa Comissão foi o nosso brilhante e valoroso 
companheiro, o nobre Deputado pelo Paraná, Sr. Newton Car
neuo. 

Em conseqüência dos seus trabalhos, formulou-se um projeto 
que instituía o fundo cafeeiro, mais com o propósito real de 
atender, de solucionar e, sobretudo de prevenir as crises de preço 
na lavoura do café. 

Que vemos agora? Enquanto os Partidos se haviam enten
dido, desde há dois anos, para encaminhar o projeto do fundo 
cafeeiro, surge-nos um decreto do Ministro da Fazenda, em que 
se estraga uma boa idéia, transformando todo esse propósito 
construtivo e útil numa reles manobra para dividir a lavoura e 
evitar a marcha da produção. 

Newton Carnez"ro - Essa idéia do Fundo do Café, Depu
tado Carlos Lacerda, é antiga e mesmo aqui na Câmara já foi 
objeto de um projeto do Deputado Francisco Giraldes, represen
tante por São Paulo do Partido Socialista Brasileiro, e mesmo do 
Conselho do Centro do Comércio do Rio de Janeiro. A Comissão 
de que fui relator apenas a traduziu em projeto de lei que há ano 
ou mais dorme na Comissão de Justiça dessa Casa. 

Carlos Lacerda - Agradecido ao esclarecimento de V. Ex:'
que corrobora a nossa afirmação. 

Sr. Presidente, propusemos medidas que tranqüilizassem a 
Nação e que, sobretudo, lhe dessem segurança e paz, através da 
pacificação e reunião das Forças Armadas, divididas pela perse
guição até hoje movida contra alguns dos seus mais capazes e 
patrióticos elementos, até hoje desterrados e vítimas de discrimi
nações que desonram o Governo pela vingança, pela perseguição e 
pelo temor infundado. Propusemos tais medidas, que não cabem 
evidentemente no plano das meras conversações entre os Partidos 
na Câmara dos Deputados. E ao propô-las nada mais fizemos do 
que anteciparmos as propostas de outro ilustre membro de um 
Executivo, Chefe de um Executivo Estadual, do Sr. Governador 
Cordeiro de Farias, que, afinal, não propõe outra coisa senão 
aquela formulada pela União Democrática N acionai em tempo 
devido. Propusemos, como essa, outras tantas medidas a serem 
estudadas e resolvidas, mas cuja iniciativa e condução dependem 
do Presidente da República, ainda mais no regime presiden
cialista em que vivemos. 
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Pedimos-lhe explicações sobre a não entrega ao Banco de 
Desenvolvimento Econômico daquele adicional do imposto de 
renda arrecadado, por decisão deste Congresso, para essa finali
dade exclusiva e até hoje retido pelo Governo, que o está 
gastando em outros setores, à revelia e contra a decisão do 
Congresso. Prova de que nos assistia razão nesta exigência está no 
voto do eminente Ministro Henrique Coutinho, no Tribunal de 
Contas, pelo qual se verifica que nada menos de 8 bilhões de 
cruzeiros, já arrecadados com essa destinação, encontram-se até 
hoje desviados da sua finalidade e quiçá aplicados noutra, nem 
sempre confessável, em todo caso, até agora irreconhecível. 

Tudo o que pleiteamos, não para um Partido, mas para a 
Nação; tudo o que postulamos, não como quem pede favores, 
mas como quem reclama medidas do interesse público, resolve· 
se, afinal, numa declaração, breve, expressiva como sempre e, se 
me permitem, insincera, de que depende a pacificação exclusi
vamente dos Partidos, segundo o mais recente pensamento do 
Presidente da República ... 

Segue-se daí, portanto, que o Presidente da República não 
responde ao Governador de Minas Gerais; desguia a responsabi
lidade de uma resposta ao Governador de Pernambuco; ignora 
o pensamento do Governador de São Paulo. Nem mesmo adota a 
fórmula aventada, a que se jungiria de moto-próprio o Governa
dor do Rio Grande do Sul. S. Ex:' defere aos Partidos nesta Casa 
uma pacificação que não se faz nas nuvens, como não se faz nos 
gabinetes e corredores e que só se faria, de fato, na solução pelo 
Governo, ou na decisão do Governo de encaminhar a esta Casa as 
ações e providências reclamadas por nós. Estarei enganado nesta 
interpretação? 

Vejamos, Sr. Presidente. 
Batemo-nos e continuaremos a nos bater pela extinção do 

confisco cambial tendo em vista, sem dúvida, as necessárias 
cautelas que devem preceder essa extinção. No entanto, que 
vemos nós? Um dos porta-vozes do Partido majoritário nesta Casa 
combater a extinção do confisco cambial. Em nome do que, Sr. 
Presidente? Do desenvolvimento nacional pela indústria? Como? 
Então a indústria já deseja matar à míngua os consumidores dos 
seus produtos? Então a indústria não quer que tenham dinheiro 
para comprar os seus produtos, aqueles únicos que poderão 
comprá-los? 
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Então a indústria não se interessa por dar vazão aos estoques 
que, sabidamente, se acumulam nas suas prateleiras, a tal ponto 
que as indústrias de fiação e tecelagem reduzem as horas de 
trabalho e são forçadas a levar ao desemprego os seus operários, 
que a indústria de calçado não tem a quem vender nem mesmo 
mais o seu tipo chamado popular, que de popular, agora, 
infelizmente, só tem o nome? Então a indústria não se interessa 
por que a massa consumidora tenha dinheiro nas mãos para dar 
saída à produção que se amontoa nos seus armazéns? Que 
indústria é essa? Que desenvolvimento é esse que se pretende 
preservar? Fácil é concluir que há, também neste particular, 
uma evasiva e uma manobra. Pois, Sr. Presidente, essa indústria 
que depende da manutenção do delírio cambial em que vive o 
País, não é a indústria que tem produtos a vender; é a indúsria 
que tem dólares a comprar. 

Essa é a indústria que apenas manipula câmbio. Essa é a 
indústria que tem por matéria-prima os favores cambiais, como o 
grupo da Willys Overland, como o grupo da Mercedes-Benz, 
ambos assunto e tema para um próximo discurso do meu valoroso 
e querido companheiro, o nobre Deputado por Minas Gerais, 
Bilac Pinto. O sobrelucro que esses grupos realizam nada mais é 
nem será do que a caixa das futuras eleições. 

Com as manipulações que o regime cambial vigente lhes 
permite, esses e outros grupos, de inequívoca inferência, estão em 
condições de comprar de quem se venda, como de tumultuar a 
vida pública nacional. 

Nós propusemos, na relação de providências que se fariam 
necessárias, e que só elas poderiam justificar, não diria nunca o 
nosso silêncio, mas a nossa tolerância, a nossa paciente tolerân
cia, o restabelecimento imediato, nesta Casa, das garantias, das 
franquias e das prerrogativas intrínsecas e essenciais ao prestígio 
do Congresso, pela existência de uma Oposição prestigiada. Que 
providências foram tomadas neste sentido? Continua a Mesa com 
a UDN e o PL ausentes. Continuam ausentes das direções das 
Comissões técnicas aqueles que de lá foram banidos por esta 
estranha concepção do que seja o papel da Oposição no funcio
namento do regime. A guerra contra a Oposição continua. E 
agora o que se nos vem dizer é que a pacificação interessa muito 
ao Presidente da República, mas que não é assunto seu. Parece 
que se interessa tanto por ela quanto por aquele compromisso 
solene, pór S. Ex:' aqui assumido, nesta mesma sala, no dia em 
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que aceitou do PSD o seu nome indicado para candidato à 
Presidência da República. 

Este País é um País de memona ligeira, é um País de 
lembranças que logo escorrem como a água das enxurradas. Mas 
creio que ainda não nos esquecemos que, no intuito de obter o 
beneplácito das Forças Armadas e de conter os legítimos reclamos 
e ansiedades da opinião pública, o então candidato Juscelino 
Kubitschek assumiu o compromisso indeclinável de, tão logo 
assumisse a Presidência da República, promover, proceder, de
terminar a reforma eleitoral, cujos erros, vícios e defeitos a 
própria Justiça Eleitoral indicava - reforma com a qual, reco
nhecia ele, estavam em concordância as dt:mais forças do País. 

Eis que, agora, feito Presidente da República, nem os 
recursos do Tribunal Eleitoral para o novo alistamento ele forne
ceu ainda. Pergunto, então, se essa é medida que dependa das 
nossas conversas com os Líderes dos demais partidos nesta Casa? ... 
Nem os créditos que os Partidos votam, aqui, são respeitados por 
um Presidente que não respeita sequer os seus próprios compro
missos! 

Conversas com os Partidos sempre tivemos, sempre teremos, 
toda vez que necessário ao interesse público, e para isto não 
precisávamos de autorização do Presidente da República. Se há, 
porém, proposição tão circunstanciada, tão evidentemente sin
cera, pois que formulada em termos de irrecusável objetividade, 
tem S. Ex?- o direito de responder com uma manobrazinha tão 
hábil quanto aquela que, em relação aos mesmos personagens, 
mereceu do nobre Deputado Afonso Arinos a justa classificação 
de que é tão simples que vem a ser simplória? O que pretende o 
Presidente é apenas salvar a própria face, demonstrando que a 
pacificação lhe é impossível, para não dizer insuportável, porque 
ele não consegue pacificar-se a si próprio. 

Tudo que vimos até agora foi a paz, que a UDN lhe propôs 
em nome do povo, em nome dos interesses do povo, desencadear 
a guerra nas forças que o apóiam! ... 

Vimos a chamada "ala moça" do PSD atirar-se contra nós 
para, por tabela, violentar, vitimar, liquidar com a chamada 
"ala velha". 

Vimos o PTB escamotear o Sr. João Goulart, embarcando-o, 
por doente, para chefiar delegação que não se reunirá propria
mente num hospital da Suíça. E delegação que inclui elemento 
de conceito duvidoso apontado pelos partidos desta Câmara -
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inclusive pelos da Maioria - e não obstante nomeado em missão 
oficial ao estrangeiro pelo Presidente Kubitschek. 

Vimos o Governo continuar a sua política de esconder a 
verdade dos fatos e de temperar a mentira com que envenena a 
opinião pública com as suas palavras doces, no mais puro estilo 
do Sr. Augusto Frederico Schmidt, de quem se disse, certa vez, 
que seria capaz de usar a linguagem da Bíblia para fechar 
negócios na Bolsa. (Risos.) 

Sr. Presidente, uma proposta honesta deve ser honestamente 
considerada; uma proposta concreta só pode receber respostas 
concretas; uma relação objetiva de problemas a serem decididos, 
na sua maioria, pendentes ou dependentes de iniciativa governa
mental do Executivo, não pode ser objeto de simples conversa
ções entre Partidos, no regime presidencial. Se, agora, o Presi
dente da República nada pode fazer pela pacificação, por que 
falava tanto nela enquanto nos mandava destruir? Precisa a 
Nação saber se a Maioria contará ainda com aquela louvável 
independência com que parte dela se manifestou a 16 de maio, 
ou se já se jungiu novamente às imposições fazendárias e outras 
com que o Catete domina as forças que, afinal, ciumentas, o 
devoram. As divisões internas do Governo são de tal molde, 
tornaram-se tão evidentes, nestes quase 20 dias, de subterfúgios e 
evasivas, que a manobra afinal desfalece e se esvai, porque lhe 
falta sangue, porque lhe falta osso, porque lhe faltam carne e 
alma; porque o Líder da Maioria veio à tribuna dar seu evasivo 
recado e do seu discurso nada nos deixa senão a impressão de 
uma nova, pequenina, manobra que S. Ex~ não pode desta vez 
vestir com as galas do estilo de Promotor Público, com que até há 
pouco, tantas vezes, entre encantados e apreensivos, o ouvimos. 

Afinal, se a Oposição está unida; se a UDN está sólida; se ela 
pretende tratar com o Governo de potência a potência, em 
benefício da pátria comum, do povo, que é a vítima de qualquer 
manobra escusa, porque o Governo não trata, a sério, para 
recusar ou para aceitar, para propor condições ou sugeri-las, a 
proposta que lealmente lhe fizemos, pondo em risco, conscien
temente, em risco calculado, o imenso capital popular acumu
lado à custa do nosso sacrifício? 

Demonstraremos ao País, nestes dias, que a UDN não tem 
apenas a capacidade de comover a alma pública; tem também a 
capacidade de lhe pedir paciência e tolerância quando a sua 
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impaoencia Ja seria de todo justificada, ao ver as mistificações 
em que se transformam as suas ansiedades. (Muz'to bem.) 

Depois de toda essa demonstração, é uma nova mistificação 
com um entono, com um emproamento próprio daqueles que 
aqui tantas vezes têm repetido a insólita e arrogante expressão de 
um deputado de Perón na extinta Câmara argentina: "O Direi
to, nesta Casa, quem o faz é a Maioria". Tudo a Maioria decide, 
extrapolando ou inflacionando o conceito majoritário, a ponto de 
o transformar, de um princípio democrático, numa tendência 
inequivocamente totalitária. 

A supressão dos direitos da Minoria e, agora, o menosprezo 
das próprias propostas por ela formuladas enquadram-se, de 
maneira tão infeliz, mas tão bem-sucedida, porque tão evidente, 
que seria quase desnecessário aqui acentuá-lo, não fora o propó
sito que nos move, e que aqui me trouxe, de expor à face da 
Nação a insinceridade de todas as conversas com que o Governo 
até hoje procurou engambelá-la ou embalá-la nos seus alegados 
propósitos, agora publicamente desmentidos, de uma pacifica
ção autêntica por iniciativa e sob a égide do próprio Presidente 
da República. A pacificação entre os Partidos, esta se faz todos os 
dias no trabalho das Comissões Técnicas, nas conversações do 
plenário, dificultadas, sem dúvida, pelos insultos, apodos, aleives 
de que fomos aqui as vítimas principais, e ainda recentes, pela 
mesma voz daquele que agora nos traz o recado do Sr. Presidente 
da República. 

Sr. Presidente, que vemos afinal em tudo isso? Onde está, 
em tudo isso, a consideração pelas aflições da vida popular? 
Onde está, em tudo isso, aquele patriotismo de que se diz 
possuído o Presidente da República, nas evasivas, nos desvios 
táticos, nas manobras com que se evidencia a sua verdadeira 
face? Se S. Ex~ pensa que alguém se ilude com a tola manobra de 
atirar sobre os partidos responsabilidades e iniciativas eminente
mente suas, afinal, S. Ex~ talvez, quando muito, irá enganar-se a 
si mesmo - e por algumas horas. 

A nós, não consegue enganar, nem ao povo. Muito menos ao 
povo, Sr. Presidente, que, se esperou todos estes dias pela paciên
cia da UDN, teve agora, no discurso do Líder da Maioria, a 
resposta que nós não desejáramos ouvir, mas de que tomamos 
boa e definitiva nota. 
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O povo, que tem no custo de vida a prova cotidiana da 
incapacidade do Governo, neste País em que tão poucos ganham 
mais do que nunca. 

Prosseguimos, portanto, o nosso caminho de Oposição. Creio 
que a esta altura já pode sorrir a 'ala moça'; já pode triunfar o 
Sr. Líder do PTB. Não se fez a paz! Que vitória extraordinária! 
Que triunfo obteve hoje o grupo da Mercedes-Benzl Que vitória 
extraordinária alcançou o nacional-negocismo, de formação de 
nacionalismo, a que se entrega o Governo! Que vitória conseguiu 
o MMC, com o seu correspondente civil, o grupo de Itatiaia, por 
trás do qual, civis e militares por igual, estão as provocações e 
manobras que fizeram malograr o propósito patriótico com que 
tanto alguns homens da Maioria quanto cs da Oposição busca
ram unir-se, por um momento, ao menos, na solução de pro
blemas vitais e urgentes da Nação! 

Triunfem, rejubilem-se os que vivem da discórdia e aprisio
nam o Governo nos seus interesses contra o povo. Mas fiquem 
responsáveis, pois que o são de fato, em face da Nação, pelas 
conseqüências do seu ato criminoso, da sua manobra inquali
ficável, da manobra pela qual fazem derrotar, não a UDN, que 
está onde sempre esteve e mantém em suas mãos a bandeira da 
vitória de 16 de maio; mas aqueles que, na Maioria, pretendiam 
- e esperamos pretendam ainda, para honra sua - derrotar, 
afinal, seus inimigos íntimos, únicos inimigos cuja deslealdade 
eles devem temer. Aqui onde estamos, ainda ficamos e ficaremos. 
Não somos nunca inimigos de outros brasileiros, mas somos 
adversários; e do nosso poder de combater, já tem o Governo a 
prova. Foi para não pô-lo novamente à prova, que nos dispuse
mos ao sacrifício de contemporizar com os nossos próprios ímpe
tos; de silenciar, na hora de colher os frutos da vitória, para 
oferecê-los, não a nós, mas ao povo, na sua aflição, a fim de que 
pudéssemos dar ao povo nossa contribuição. 

E a do Governo, onde está? E a do Sr. Juscelino Kubits
chek? Em que contribuiu S. Ex~ para o troféu comum que 
esperávamos poder, juntos, oferecer ao povo brasileiro? O que 
estava ao nosso alcance, nós demos, e foi tudo: demos os louros 
da popularidade ameaçada; demos o justo ressaibo das amar
guras aqui vividas; demos tudo e mais do que estava ao nosso 
alcance; demos até mais do que permitia a nossa dignidade 
pessoal suportar. 
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Agora é hora de dar o balanço. E que triste balanço! O da 
falência da unidade do Governo, o da confissão da sua desunião 
intrínseca, essencial, interna; a sua união que não existia foi 
evidenciada, agora, só porque a Oposição lhe propõe ... paz! A 
sua união, que não suporta· alguns dias de trégua; a sua triste 
união; a sua mésalliance; a sua união adulterina; essa união feita 
nos esconsos caminhos da fraude eleitoral e da disputa dos 
despojos, depois da consumação da fraude; essa união não preva
lece; essa união não permanece; essa união não resiste à simples 
proposta de uma trégua em benefício da solução dos problemas 
urgentes da vida do povo brasileiro. 

Em tais condições, Sr. Presidente, só nos resta reconhecer -
e não com alegria - que o drama do Governo ainda consiste em 
que ele não pode viver sem Oposição, porque, sem Oposição, se 
desmanda. Mas também não pode viver com Oposição, porque, 
com ela, não consegue conter-se. 

Neste País, o Governo é uma força composta, heterogênea, 
inconciliável, que não logra unir-se sequer para fazer a paz com o 
adversário, a fim de alcançar um objetivo ideal, que se pretende 
em todos os governos, e que este Governo não conseguiu até hoje. 
Temos os exemplos recentes, do próprio Presidente Getúlio Var
gas, que era acusado de tentar sempre seduzir, fascinar, para 
conduzir a Oposição. 

Não há Governo que não deseje a trégua, seja em benefício 
do País ou em benefício próprio, exclusivo. Pois bem: em benefí
cio próprio, exclusivo, o Governo acaba de demonstrar que só 
tem uma finalidade: manter fora da trégua o País para poder 
tê-la dentro de sua própria casa. 

Ao que parece, nós pusemos em perigo o grupo dos negócios 
e o grupo paracomunista que, associados, conduzem o baile 
governamental; ao que parece, quando propusemos a pacificação 
das Forças Armadas, colocamos o Presidente da República em tal 
dificuldade que S. Ex~ deferiu ao nobre Líder da Maioria essa 
tarefa, na qual, esperemos, tenha mais êxito do que na de nos 
cassar o mandato ... 

Devo ainda acentuar que a qualquer momento, nesta Casa 
ou fora dela, em outra Casa do Congresso, examinaremos sem
pre, com espírito público, objetivamente, cada proposta governa
mental que vise a corrigir ou acertar um problema de interesse 
público. Mas já verificamos que um Governo que não consegue 
manter a sua unidade, que não pode unificar o País; que um 
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Governo que não tem paz de espírito não pode aceitar pacifi
cação. 

Nesses dias que se vão agora seguir, dias de armas ensari
lhadas no que de nós dependa - na medida em que o Governo 
deles não se aproveite para suas costumadas manobras -, a fim 
de podermos juntos celebrar a jubilosa visita do Presidente da 
República Portuguesa a esse nosso que é também seu País, nesses 
dias que se vão seguir, desejamos tenha o Presidente da Repú
blica, Juscelino Kubitschek, curado já da sua gripe tática, a 
possibilidade de adquirir a paz de espírito necessária para reco
nhecer, no seu íntimo, que na triste manobra de ontem, a fim de 
garantir a precária, cada dia mais precária unidade das forças 
que o apóiam, ele perdeu a oportunidade de realizar a pacifi
cação do seu País. 

Essa oportunidade nós lhe oferecemos com sacrifício de 
todas as nossas veleidades. Não o fizemos, já agora aqui o 
demonstramos de uma vez por todas, como mera tática, como 
manobra soez e sórdida de interesse faccioso. E o que nos dão 
como resposta é a tática daquele monge que apontava para as 
mangas vazias e mandava procurar em outra parte o que não 
estava no seu coração. A paz de que tem falado o Presidente da 
República é uma paz retórica, é a paz da boca para fora, é a paz 
de quem não sabe lutar com lealdade, é a paz de quem não sabe 
por que nobres objetivos poderia lutar, é a paz de quem não 
consegue aproximar-se do adversário por seu medo de deixar 
desguarnecidas as próprias costas, é a paz de quem não sabe a 
que Ministros novos entregar os Ministérios, por ignorar o que 
fariam os ministros velhos. 

Esta paz não nos convém; é a paz que de nós não depende, é 
a paz que afinal não nos interessa - pois se há um propósito que 
nunca tivemos foi o de ajudar o Presidente da República apenas 
a reformar o seu gasto, cansado e incompetente Ministério. A paz 
que lhe propusemos era a paz do povo, era a paz para o povo e a 
paz pelo povo. Atirou-a fora S. Ex:'- e em tão poucos minutos, 
pelo discurso ainda arrogante - e como sempre curioso na sua 
arrogância - do nobre e ainda Líder da Maioria. (Muz"to bem; 
muito bem. Palmas. O orador é vivamente cumprz"mentado.) 
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12. Sessão de 5 de julho de 1957 

Considerações sobre pedidos de lz'cença feitos pelo 
Ministro da Guerra para processo contra o orador 
e os Deputados Coelho de Sousa e Rafael Correa 
de Oliveira. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, começo por cumprir um 
grato dever, o de formular a V. Ex?- o nosso agradecimento pela 
interpretação liberal que dá ao Regimento, facultando à bancada 
da União Democrática Nacional, nesta data, o seu pronuncia
mento, que fui incumbido de trazer à Casa. 

Como sabe o plenário, já se encontra na Comissão de Justiça 
novo pedido, também irregular, da Procuradoria do Distrito 
Federal, para a concessão de licença a fim de que sejam proces
sados dois Deputados membros desta casa: meu ilustre Correa de 
Oliveira e eu próprio. 

Vem este novo pedido somar-se ao vultoso escore de pro
cessos em que se compraz o honrado General Ministro da Guerra, 
manifestando, com tais processos, o seu estranho propósito paci
ficador ... 

Quanto a mim, creio que atingem, já agora, a nove os pedi
dos que se encontram nesta Casa. O nobre Deputado Rafael 
Correa de Oliveira - e digo com pesar - está em visível 
desfavor, por enquanto, nesta corrida do Sr. General Ministro da 
Guerra ao seu subordinado da Justiça, pois o total desse nosso 
colega não conseguiu ultrapassar de sete. 

Rafael Correa - Espero alcançar V. Ex?-. 

Carlos Lacerda - Faço votos ... 
Há também um pedido análogo, senão idêntico, que atinge 

o meu nobre amigo e nosso valoroso colega do Partido Liberta
dor, o Sr. Deputado Coelho de Sousa. E é com a devida autori
zação desses dois companheiros e por decisão proposta esta tarde 
em reunião da bancada da UDN, por iniciativa do nobre Depu
tado Rafael Correa de Oliveira, à qual desde logo dei o meu 
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caloroso apoio, completado, como não podia deixar de ser, pelo 
bravo e querido representante do Rio Grande do Sul, que venho 
trazer à Câmara a nossa decisão. 

A Nação é testemunha do esforço que fizemos e em que 
fomos vitoriosos, graças à compreensão cívica de uma parte 
considerável da Maioria que dela, praticamente, se desligou para 
corrigir os desmandos do próprio Governo, permitindo assim à 
Nação preservar este Congresso e dar uma lição que deverá ser 
inesquecível aos afoitos, aos estouvados, aos impetuosos, aos 
impacientes, aos intolerantes e, sobretudo, àqueles que fazem da 
legalidade a máscara da violência. Parece que a lição não foi 
bastante, ou melhor, parece que a lição teve o dom de exasperar, 
teve a faculdade de irritar aqueles a quem devera nunca ter sido 
dado poder, porque o poder os enlouquece. 

Temos agora a solicitação, ou melhor, a exigência, pois 
solicitação ela o é na aparência, enquanto exigência cada vez 
mais vai sendo na realidade - para que a Câmara entregue 
outros de seus Deputados à ação da Justiça por delito de opinião. 

Vai-se assim vulgarizando no País a idéia de que existe no 
exercício da opinião um delito e de que é necessário puni-lo, 
quando ela contraria a impunidade que os poderosos reservam 
para os seus próprios crimes. E até já se diz que o Sr. Ministro da 
Guerra ainda confia na Justiça condicional cujo comentário 
ficará à consciência de cada qual. 

No caso atual, Sr. Presidente, não temos os mesmos motivos 
de ordem doutrinária e cívica para travar a batalha no terreno e 
nos termos em que a sustentamos de outra feita, pois desta vez 
não se trata, da parte do Ministro da Guerra, de violar o exer
cício do mandato parlamentar: trata-se de provocar a Justiça 
para um pronunciamento sobre o exercício de uma outra facul
dade sagrada, pelo menos tanto quanto a do mandato parlamen
tar, qual seja a de opinar, a de orientar, a de criticar, a de 
fiscalizar a conduta dos homens que têm parcelas - e no caso 
parcelas decisivas - do Poder Nacional. 

Esta ressalva é necessária para que se não veja na decisão da 
UDN uma abdicação, uma renúncia e, muito menos, uma 
omissão. Nós nos reservamos o direito de lutar até o fim, para 
que não se abuse do direito de processar, para que não se faça do 
litígio uma constante e aquelas autoridades que não pagam 
advogados se dêem o luxo de usar advogados do Estado para 
perseguição judicial à opinião pública e seus órgãos neste País. 
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Neste ponto é o Sr. Ministro da Guerra faltoso, e gravemente, 
pois de sua autoridade emanaram apreensões de jornais, prisão de 
jornalistas e até de suas esposas, fechamento de jornais, depois de 
nenhum modo sancionados pelo poder competente, que é o 
Supremo Tribunal Federal: e nem as indenizações de ordem 
material nem aquelas satisfações de ordem moral indispensáveis 
foram até hoje oferecidas ao País como paga da violência inomi
nável de que foram alvo jornais desta Capital e nos Estados, 
violência, até hoje, impune e, pelo visto, violência que abre 
caminho a novas, no futuro. 

Mas, ao que parece, se o Sr. Ministro da Guerra pretende 
fazer um teste da capacidade de resistência do Congresso aos seus 
impulsos de ódio e vindita, terá, desta vez, que adiar para a 
próxima as suas intenções testificadoras, porque a bancada da 
UDN, por meu intermédio, vem fazer um apelo à Maioria, vem 
fazer um apelo, especialmente, ao nobre Líder da Maioria, para 
que apresse o andamento da licença, a fim de que sejamos 
processados, os Srs. Deputados Rafael Correa de Oliveira e 
Coelho de Sousa e o orador. 

Desejamos levar a Justiça ao Sr. Ministro da Guerra, que a 
ela diz querer levar-nos - já que a ela não conseguimos que ele 
fosse espontaneamente. 

Desejamos que na Justiça o Sr. Ministro da Guerra dê ao 
povo brasileiro a possibilidade de ver provado que ele não traiu o 
Regime: que não traiu dois Presidentes, traindo a confiança nele 
depositada por dois legítimos dirigentes da Nação. 

Desejamos - e com o maior empenho - que o Sr. Ministro 
da Guerra não faça da sua mania processante, do seu deman
dismo, um pretexto para, já não direi, acuar o Congresso, que, 
comprovadamente, não se deixou acuar a 16 de maio como a 11 
de novembro, mas para fazer de tais processos novos pretextos 
para os manejos, já agora, noticiados, quando não apenas mur
murados, nos corredores do seu Ministério. S. Ex~ não encon
trará, em nossa resistência, o pretexto de que carece para desen
cadear uma nova reação armada no Brasil. 

S. Ex~ terá aquilo que deseja. S. Ex~ quer ir à Justiça? Pois é 
esta a oportunidade que há muito tempo aguardamos, seja o 
Sr. Deputado Coelho de Sousa, seja o orador, seja o Sr. Depu
tado Rafael Correa de Oliveira, que por todos os meios ao seu 
alcance - e até alguns fora de suas possibilidades - têm 

277 



proposto ao Sr. Ministro da Guerra a oportunidade de demons
trar em Juízo a validade de seus argumentos e o fundamento de 
seus atos. 

Também agora vê o Sr. Ministro da Guerra que, por um 
lado, se desfaz o pretexto para acuar o Congresso e, por outro, 
tem a convicção - pois há de tê-la - de que, ao atacá-lo, ao 
criticá-lo, ao verberar sua conduta, não nos move qualquer 
espécie de ódio pessoal, mas, sim, por um lado, o sentimento de 
justiça contra a qual ele faltou gravemente até esta data e, por 
outro lado, a necessidade imperiosa de definir, perante a Histó
ria, num tribunal, a tamanha altura venham a alçar-se as 
responsabilidades pelas graves crises que ele desencadeou e das 
quais ainda se prevalece no País. 

Temos, nesta oportunidade, aquela que há muito tempo 
esperávamos, e que só agora nos é dada: temos a ocasião de levar 
o Sr. Ministro da Guerra ao Tribunal, conosco, onde entraremos, 
talvez como acusados, mas não sei, afinal, quem sairá verdadei
ramente condenado. 

Haverá para nós a oportunidade, perante a Justiça, de elevar 
o delito de opinião à categoria de um dever de Estado, pois há 
momentos, na vida de um País, em que um jornalista, em que 
um homem cuja profissão e missão inalienável é definir respon
sabilidades, terá de sofrer as conseqüências das suas definições, 
para poder exigir, no lugar competente, a definição das respon
sabilidades alheias. 

Lembro-me de que o Sr. Ministro da Guerra, depois dos 
mais pesados insultos, das mais graves aleivosias contra os venci
dos de 11 de novembro, usou a censura, que instituiu manu 
milz"tari no País, para impedir que lhe déssemos, de alguma 
forma, da forma prescrita na Constituição, a resposta adequada, 
serena e objetiva, que se fazia mister. Por outras palavras: o 
Sr. General Lott insultava os vencidos e utilizava-se das armas 
postas nas suas mãos pela Nação inerme e confiante, a fim de 
impedir que déssemos respostas aos insultos e às calúnias de que 
se fez porta-voz. 

Tinha o Sr. Ministro da Guerra, de outra feita, a oportuni
dade de convocar ao seu Gabinete os seus velhos e eminentes 
camaradas, cuja carreira militar não se fez com gripe nem com 
paratifo, mas num sacrifício da mocidade valorosa, num exemplo 
admirável, até hoje e para sempre orgulho e glória desta Nação. 
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Tinha ele a oportunidade de convocar ao seu Gabinete 
aqueles oficiais-generais, vítimas de uma calúnia murmurejada 
também e criada, em princípio, por esse Sr. Ministro da Guerra, 
que, pelo visto, além da mania litigante, tem o mau costume de 
dar crédito às intrigas no seu Gabinete. Não o fez, porém. Não 
concedeu aos velhos camaradas, encanecidos no serviço da Pá
tria, aquela mínima, aquela elementar oportunidade de desfazer 
a intriga soez e criminosa com a qual se pretendia, como se 
continua a pretender, dividir as Forças Armadas, para atirá-las 
umas contra as outras e, devidamente integradas, atirar uma 
parte delas contra a Nação. 

Ao contrário, sob o fundamento especioso de uma interpre
tação semântica viciada, o que S. Ex~ fez foi dar crédito ao que 
chama 'um informe', a fim de, por todas as guarnições do País, 
apurar se os quatro valorosos oficiais-generais estavam ou não 
empenhados num complô para tirar-lhe a vida! 

E, até agora, esse bravo General Ministro da Guerra, que 
considera a Justiça uma dependência do seu gabinete, não disse 
ainda se pretende ou não aceitar o processo que lhe foi movido, 
em boa hora, pelo Sr. Brigadeiro Eduardo Gomes e por seus 
eminentes companheiros, vítimas da mesma iniqüidade. Não 
sabemos se o Sr. General Ministro da Guerra, tão fácil em 
recorrer à Justiça, aceita que outros cidadãos a ela recorram, 
para apurar-lhe as responsabilidades na incrível leviandade, na 
fatuidade lamentável, que há de levá-lo à História do Brasil 
como um homem pessoalmente honrado que arrastou, no entan
to, seu País às graves perplexidades em que ele hoje se encontra. 

Enquanto aqui falamos, enquanto a Câmara delibera e, mal 
ou bem, dentro das suas limitadas possibilidades, dentro daquilo 
que lhe resta de poder no País, como Legislativo que é, trata de 
encaminhar assuntos de interesse nacional eminente, a Nação 
inteira está repleta do rumor, e mais do que o rumor, do tinir de 
esporas e do tilintar de espadas. A Nação inteira assistiu a esse 
verdadeiro conluio de negocismo com o comunismo, que são hoje 
as duas forças dominantes nos grupos que sufocam· a Nação. 
Grupos econômicos poderosos, com inequívoca influência no 
Governo, tratam de dividir, de repartir os despojos do butim 
eleitoral consagrado pelos golpes de novembro. 

Ficou agora demonstrado, na recente reviravolta russa, que 
a crise interna do Partido Comunista do Brasil, correspondente 
àquela que por toda parte do mundo se reproduz, não deixa aos 

279 



antigos estalinistas a palma da vitória, porque na realidade os 
dissidentes da aparência são os verdadeiros dirigentes próximos 
do movimento comunista internacional e interno. 

A eles passa o bastão de comando: se o Partido Comunista 
perde importância, como facção política, dentro de cada Nação, 
é porque assume o papel, muito mais externo, de movimento 
infiltrante e envolvente que comanda hoje alas da própria polí
tica outrora chamada conservadora. 

O desprevenimento, o descuido, a desinformação, a levian
dade e, sobretudo, a cobiça desenfreada, através da qual esses 
grupos controlam politicamente e militarmente o Governo, ati
ram este País nas mais graves aventuras, cujas conseqüências nem 
ousamos prever, mas cuja caracterização deve ser feita, em tempo 
útil, para que ao menos não se diga que alguém não preveniu o 
povo brasileiro. 

Diante de tais rumores que dia a dia se avolumam, diante de 
tais intrigas que a cada hora vêm a público, a atitude da União 
Democrática Nacional não é a de um amor platônico por uma 
democracia refalsada, não é a de uma declaração de falso pudor 
ou falso devotamento a uma legalidade todos os dias conspur
cada. A atitude da União Democrática Nacional é a de um 
objetivo amor às instituições democráticas, a de um já agora 
irretorquivelmente comprovado propósito de defender a lei e a 
ordem, entregando, se necessário, seus Deputados à Justiça, para 
que eles, na Justiça, tenham oportunidade de comprovar que, 
realmente, ao dizerem que alguém é traidor, disso estão conven
cidos, têm em seu apoio incontrastável comprovação da História. 
(Muito bem; muz"to bem. Palmas. O orador é cumprz"mentado.), 
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13. Sessão de 2 de setembro de 1957 

Considerações sobre fraude eleitoral nas eleições 
para Prefeito Municipal de Belém do Pará e a 
respeito da reforma da legislação eleitoral vigente 
e da coincidência dos mandatos. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, muito agradecido. Agra
deceria também se V. Ex?- recordasse a sua determinação aos 
nobres aparteantes que decidirem honrar-me com as suas inter
venções. 

Presidente - Está em V. Ex?- conceder ou não os apartes. 

Carlos Lacerda - Eu os concederei. 

Presidente - Desde logo a Mesa declara que V. Ex?- con
cede os apartes. 

Carlos Lacerda - Exatamente. 
Sr. Presidente, congratulo-me com a Câmara por ver 

V. Ex?- voltar aos nossos trabalhos. A seguir e antes de entrar na 
matéria do meu discurso ... 

Presidente - V. Ex?- permite uma interrupção? 

Carlos Lacerda - Se a Mesa começa por apartear-me, ar. 
do meu tempo, mas tenho muito prazer em ouvir V. Ex?-. 

Presidente - É justamente pelo rasgar de seda do começo 
do discurso de V. Ex?-. Gravemente doente, vim ocupar o meu 
posto para nele morrer a serviço da República. Quero, e não sei 
se me julgo com alguma autoridade para isso, fazer apelo a 
V. Ex?- e à afogueada e valente Oposição da Câmara para que 
amansem a grandeza dos seus recursos normais, admitidos em 
todos os Parlamentos do mundo. No que seja tocante à matéria 
política, permaneçam nos seus propósitos. No que atinja, porém, 
a vida administrativa do País, permitam que a Lei de Meios seja 
votada, porque os Estados, já desfalcados pela discriminação de 
rendas da Constituição, se verão ainda em maiores dificuldades 
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se o orçamento deste ano for prorrogado para o ano que vem. É o 
apelo que faço à juventude brilhante e guerrilheira de V. Ex~. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, reconheço que V. Ex~ 
deve estar realmente combalido, porque não vejo, no apelo de 
V. Ex~, o velho guerrilheiro Flores da Cunha. A sua experiência 
parlamentar evidentemente indica e confirma a justiça da posi
ção que aqui tomamos. Só há um meio -e V. Ex~, com os seus 
tantos anos de vida neste Parlamento, sabe melhor do que eu -
de forçar o Governo a abandonar o projeto da fraude eleitoral: é 
declarar, nesta Câmara, a greve política, que, por isto mesmo, 
Sr. Presidente, continuará. 

Croaci de Oliveira - Permite V. Ex~ um aparte? 

Carlos Lacerda - Se V. Ex~ permitir que eu comece o 
discurso, V. Ex~ poderá aparteá-lo. 

Croaci de Oliveira - É que V. Ex~ focou um dos pro
blemas mais importantes dos quais poderíamos cuidar neste Par
lamento. O apelo deste guerrilheiro que foi e é Flores da Cunha 
tem toda procedência, neste ou em qualquer instante, e não tem 
razão V. Ex~, quando, fugindo a esse veemente apelo, estriba-se 
nestes propósitos de continuar, como brilhante Líder que é da 
Oposição, a insistir na malfadada tecla de prejudicar as diversas 
Unidades da Federação, para fazer valer um ponto de vista que é 
o de V. Ex~ e da Oposição, mas que não é mais procedente nem 
mais respeitável do que aqueles que nós, da Maioria, esposamos. 
Isto não poderá jamais ser um motivo ... 

Carlos Lacerda - Peço que não faça um discurso, mas que 
dê o aparte. 

Croaci de Oliveira - . . . para prejudicar as Unidades da 
Federação e o Brasil. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, o apelo de um velho 
parlamentar, cujas discordâncias conosco são notórias, encontra 
sempre acolhida de nossa parte, mesmo que só levássemos em 
consideração a sua idade e sua galharda permanência, durante 
tanto tempo, nesta Câmara. Em que pese a nossa divergência, tal 
apelo merece respeito de nossa parte. Já o mesmo não posso dizer 
do calouro, do meu simpático colega pelo Rio Grande do Sul, 
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que ainda não está em idade, nem tem experiência para dar 
lições à Oposição. 

A obstrução continua. E não prejudica ninguém. É o que 
passo a demonstrar, se o nobre calouro do Rio Grande do Sul 
permitir. 

Croaci de Oliveira - Calouro, mas com o mesmo ardor 
patriótico e talvez maior do que aquele que se abriga no seu 
coração. Calouro, no dizer de V. Ex:', mas em condições de, 
nesta matéria, dar lições de civismo a V. Ex:', pois tenho feito 
tábula rasa de opiniões próprias, para atender aos alevantados 
interesses do Brasil, afastando pontos de vista pessoais que 
poderão não coincidir com os interesses da maioria do povo 
brasileiro, como acontece com os pontos de vista de V. Ex:'. 
V. Ex:' não é o titular da experiência parlamentar, nem da 
sapiência, nem da sabedoria. V. Ex:' está no mesmo pé de 
igualdade deste seu colega, no mesmíssimo pé de igualdade. 
Bravura, patriotismo e amor ao povo e à terra que nos serviu de 
berço, nisso estamos no mesmo pé de igualdade. 

Carlos Lacerda - Sr: ·Presidente, o mal de certos apartes 
com que somos aqui honrados ... 

Presidente - V. Ex:' terá o seu tempo aumentado desses 10 
minutos. (Palmas.) 

Carlos Lacerda - Muito grato. Sr. Presidente, o mal de 
certos apartes é que não são apartes, são perorações. O nobre 
Deputado pelo Rio Grande do Sul acaba de concluir um discurso 
que não tem exórdio nem desenvolvimento. Assim, vou ver se 
agora consigo formular o exórdio da minha oração. 

Aliomar Baleeiro - V. Ex:' permite um aparte? Apenas 
para ponderar que ·o jovem e brilhante Deputado se magoou .... 

Carlos Lacerda - Sem razão. 

Aliomar Baleeiro - ... porque V. Ex:' o chamou de ca-
louro. 

Carlos Lacerda - Quem me dera fosse eu o calouro! 

A lz"omar Baleeiro - É o que lhe invejo na minha idade. 

Carlos Lacerda - Creio que esta inveja é mais ou menos 
generalizada nesta Casa. 
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Sr. Presidente, acaba de exibir à Câmara, o Sr. Deputado 
Gabriel Hermes, uma coleção de títulos falsos usados ante
ontem, pelo Governo, nas eleições de Belém do Pará, títulos 
assinados por Juiz que morreu há mais de um ano; em branco, 
toda a qualificação do eleitor, a começar pelo próprio nome. 

Não me dêem apartes. V. Ex~5 fraudem as eleições no Pará, 
mas não meu discurso. Deixem-me prosseguir. 

Lobão da Silveira - Não cheguei a pedir o aparte, Sr. 
Deputado. Mas vou fazê-lo. 

Carlos Lacerda - V. Ex:'- terá o aparte, quando eu con
cluir o pensamento. Com prazer, ouvirei V. Ex:'-, porque nós, 
aqui, Sr. Deputado, não perturbamos os discursos alheios, como 
fazem V. Ex~s em Belém do Pará. 

Lobão da Silveira - Mas nem cheguei a pedir o aparte. 

Carlos Lacerda - V. Ex:'- aqui vai ter o aparte a um 
discurso que o seu Chefe, o Governador do Pará, quis proibir em 
Belém, mas não conseguiu. 

Vimos uma exibição de títulos que constituem, por si mes
mos, a melhor resposta ao discurso trágico, grotesco, com que 
aqui, outro dia, se justificou o nobre Líder da Maioria, cuja 
ausência hoje lamento. Dir-se-ia até que é S. Ex:'- que comanda 
aqui a obstrução, ao menos por omissão. 

As eleições do Pará, apesar de tudo, segundo as primeiras 
indicações, darão a vitória ao candidato que apoiamos. Não é, 
pois, o Jus esperneandi, o que aqui exerceu o nobre Deputado 
Gabriel Hermes, o que confere a S. Ex:'-, certamente, maior 
autoridade, ainda para exibição desses copiosos documentos de 
uma fraude, para a qual não existe outra palavra qualificativa 
senão esta: deslavada. 

Sr. Deputado Lobão da Silveira, quer V. Ex:'- dar o aparte? 
Eu o ouvirei com muito prazer. 

Lobão da Sz'lveira - Nobre Deputado, os títulos que acaba 
de apresentar à Casa o nobre Deputado Gabriel Hermes não 
podem ser exibidos como aqueles com os quais pudessem votar os 
eleitores do PSD. Devo, ainda, afirmar a V. Ex:'- que, em 1950, 
perdemos as eleições no Pará por uma diferença de quinhentos e 
tantos votos, e essas eleições foram acoimadas de fraudulentas, 
usando-se esse mesmo expediente. Aqueles que nos roubaram as 
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eleições para Governador, àquela época, são os mesmos que hoje 
declamam contra a fraude, contra a imoralidade e contra a 
desonestidade eleitoral; foram os mesmos que incendiaram o 
jornal do meu partido, O Liberal, e a Tribuna do Pará, órgão do 
extinto Partido Comunista Brasileiro. São esses que clamam hoje 
por liberdade, por honestidade e por processos honestos em todas 
as eleições. V. Ex~ há de convir em que todos os comícios nos 
quais tomou parte, no Pará, foram realizados onde não eram 
permitidos pela polícia, porque a prática, por lei federal, tinha o 
direito de indicar o local e este ficava numa avenida central de 
muito movimento. Por isso não foi permitido o comício. A Justiça 
local, porém, concedeu mandado de segurança e o Governador do 
Estado fez respeitar esse mandado da Justiça local, mesmo contra 
a determinação da própria segurança pública. 

Carlos Lacerda - Em outra oportunidade, discutiremos 
esse assunto. Quero apenas lembrar a V. Ex:'- e ao seu Partido o 
seguinte ... 

Gabriel Hermes - V. Ex:' permite um aparte? 

Carlos Lacerda - . . . se V. Ex~s se queixam por vezes de 
fraude contra V. Ex~5 

, por que estão agora interessados em man
tê-las? Se V. Ex:' não tem razão não há por que modificar a lei, 
mas se V. Ex~ tem razão, venha para o nosso lado e obstrua o 
Projeto Valadares. Pois como poderá V. Ex:'- acabar com a 
fraude, enquanto estiverem no poder os seus adversários? V. Ex:'
acaba de reconhecer e proclamar uma verdade que, aos seus 
olhos, é evidente: a de que os seus adversários, no poder, 
fraudam as eleições. 

Eu duvido - e o Deputado Gabriel Hermes aí está para 
contestar. Suponhamos, porém, que fosse verdade. Neste caso, 
por que votaria V. Ex:'- o projeto que mantém a fraude eleitoral? 

Lobão da Sz"lveira - Permita V. Ex:'- que responda. 

Carlos Lacerda - Darei primeiro o aparte ao nobre Depu
tado Gabriel Hermes. 

Gabriel Hermes - Vejamos a questão, em números. Be
lém, por exemplo, com trezentos mil habitantes, conta, nessa 
eleição, com cerca de cento e cinqüenta mil eleitores. 

Carlos Lacerda - Muito agradecido a V. Ex:'-. 
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Lobão da Sz'lveira - Permite-me o aparte? 

Carlos Lacerda - Peço seja breve. 

Lobão da Sz"lveira - V. Ex:' acaba de indagar por que nós, 
que reclamamos contra a fraude, apoiamos o Projeto Benedito 
Valadares. Acontece que essa proposição apenas visa simplificar 
o alistamento para aqueles que já votaram. Recusar a esses o 
direito de votar é cassar-lhes um direito adquirido, convenha 
V. Ex:'. Por ela, permanecem as exigências de identificação, 
retrato no título de eleitor, bem como a folha de votação. Assim, 
não prejudica, em absoluto, o alistamento a ser processado pelas 
novas normas. 

Carlos Lacerda - Muito bem. 
Afinal, apareceu um aparte que, além de me honrar, como 

os outros, me coloca precisamente no centro do tema que me 
trouxe à tribuna. 

Nobre Deputado, se prevalecer o seu ponto de vista, esse 
eleitor misterioso, esse eleitor inominado, votará também nas 
próximas eleições. Pois ele não votou nas outras duas? Não votou 
em 54? Não votou agora? Pois votará depois. Quem é ele? 
Ninguém sabe. 

Oscar Carneiro 

Carlos Lacerda 
bre Deputado. 

Oscar Carneiro 
discurso de V. Ex:'. 

Permite-me V. Ex:' ligeiro aparte? 

Desejaria desenvolver o argumento, no-

Apenas para fazer uma retificação ao 

Carlos Lacerda É muito difícil recusar um aparte a um 
Deputado como V. Ex:'. 

Oscar Carneiro - Deveria e vou dizer mesmo que o Sr. 
Benedito Valadares, por ocasião da publicação do seu livro 
Esperz"dião, foi acusado acerbamente de não ter sido o principal 
autor daquele livro, o que, muito justamente, magoou a S. Ex:', 
porque realmente a obra é de sua autoria. Agora, V. Ex:' não 
queira repetir aquele episódio, classificando o projeto de Projeto 
Valadares, porque S. Ex:' há de se sentir também incomodado, 
visto que a proposição foi assinada pelos Líderes. 
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Carlos Lacerda - Não me interessam os incômodos do Sr. 
Benedito V ala dares. 

Oscar Carneiro - Pelo menos, história parlamentar deve 
interessar a V. Ex:'-. 

Carlos Lacerda Não me interessa, porque tenho espe-
rança de que, na História do Brasil do futuro, o Sr. Valadares 
ficará de fora. S. Ex:'- é, para mim, um personagem de anedota, 
não de História. 

Oscar Carneiro - Estou apenas defendendo um princípio 
parlamentar: que dêem a autoria dos projetos aos verdadeiros 
autores. 

Carlos Lacerda - Mas o princípio parlamentar a que 
V. Ex:'- alude consiste em dar nomes aos bois; no caso, nome ao 
Sr. Benedito Valadares. 

Foi S. Ex:'- que reuniu os líderes. Foi S. Ex:'- que pleiteou na 
Justiça Eleitoral essa modalidade de consagração da fraude. Foi 
S. Ex:'- que entregou os originais do anteprojeto aos líderes na 
Câmara. Mas sabe V. Ex:'-, melhor do que eu, que o Sr. Bene
dito Valadares jamais assumiu a responsabilidade das traições 
de que se constitui a vida pública. 

Mas, Sr. Presidente, ouvimos, há dias, o discurso do nobre 
Líder da MaiorÍa, que se diz 'torturado' pela nossa obstrução. 
Não parece, porque S. Ex:'- é dos que menos aqui comparecem e 
se esquece de que a obstrução do ano passado, a que aludiu, 
visava a impedir o desnecessário aumento do imposto de consumo 
e do imposto sobre combustíveis e lubrificantes. E fosse ela bem 
sucedida, não teria o povo, hoje, essa sobrecarga no seu já pesado 
orçamento. 

Agora - diz S. Ex:'- - trata-se de obstrução ao projeto 
erroneamente denominado de reforma eleitoral. 

Eis um ponto em que estamos de acordo com o Líder da 
Maioria, pois a reforma é a lei vigente, a reforma é a conquista 
que a lei em vigor consagrou. O que se está agora a fazer é a 
contra-reforma, isto é, a destruição da reforma que a lei vigente 
consagra. 

O Projeto Valadares, ou, se quiserem, o projeto gerado pelo 
Sr. Valadares e perfilhado pelo Sr. Vieira de Melo - para ficar 
mais de acordo com os desejos do nobre padrinho desse aborto, o 
Sr. Oscar Carneiro - não é de reforma. É de retrocesso. É um 
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projeto que volta atrás no longo caminho percorrido para que 
este País chegue a uma apuração eleitoral capaz de dar ao 
Governo a marca da autenticidade, da soberania. 

Oscar Carneiro - Desde que V. Ex?- me citou nominal
mente, permita-me um aparte. 

Carlos Lacerda - Com muito prazer. 

Oscar Carneiro - Não estou apadrinhando projeto algum. 
É verdade - e consta dos Anais e mesmo da ata da Comissão de 
Justiça - que apresentei um projeto para cuja elaboração con
sultei os diversos líderes dos diferentes Partidos, que aceitaram 
em princípio minha proposição, comprometendo-se a oferecer 
emendas retificadoras. Esse projeto em parte foi aceito, vamos 
dizer, pelo Tribunal Superior Eleitoral, e em parte ele se contém, 
nos seus traços gerais, na proposição que V. Ex?- discute. Sr. 
Deputado, se eu tivesse de apadrinhar algum projeto, necessa
riamente apadrinharia o meu, que, com emendas, seria um 
ótimo projeto, e o é, realmente, já que não dá lugar a fraudes. 
Agora, o apadrinhamento que estou fazendo é exatamente para 
que se descubra em toda essa discussão a origem do objetivo do 
meu projeto, que era o de, dando facilidade ao alistamento 
eleitoral,. evitar, tanto quanto possível, a fraude. Poderão servir 
de testemunho do que afirmo, a qualquer momento, os Srs. 
Deputados José Bonifácio, Plínio Lemos e vários outros, já que 
recebi manifestações as mais honrosas do bloco da Oposição 
relativamente ao meu projeto. Assim, as apreciações que posso 
fazer, todas elas, girarão em torno desse princípio que estou 
defendendo. 

Carlos Lacerda - Agradeço o esclarecimento, que bem 
denota que V. Ex?- não quer responsabilidade neste projeto. 
Louve-se V. Ex?- por isto. 

Mas, Sr. Presidente, diz o Líder da Maioria que a Oposição 
aqui. prefere impedir que projetos de interesse da comunidade 
sejam aprovados. Primeira inexatidão. Sabe S. Ex?-, melhor do 
que ninguém, que a Oposição não está em condições nem deseja 
- e, se desejasse, não poderia impedir, finalmente - a apro
vação de uma série de projetos, nesta Casa. 

Sabe S. Ex?-, melhor do que ninguém, que tais proposições 
têm, quando muito, sua tramitação retardada de alguns dias e 
que a obstrução que estamos compreendendo não tem, portanto, 
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como objetivo, senão isto: atravancar a Ordem do Dia para que 
não haja tempo de votar, afinal, o projeto da fraude. 

S. Ex:', pois, procura armar uma intriga pueril, indigna de 
um baiano inteligente, como todos os baianos, mas, no caso, 
mais intrigante do que arguto. 

Não pensou o nobre Líder da Maioria nos projetos de 
interesse da comunidade que por aqui tramitavam quando para
lisou os trabalhos da Câmara durante mais de um mês, na vã 
tentativa de entregar o Líder da União Democrática Nacional ao 
ódio do Poder Executivo. 

Paralisaram-se, naquela ocasião, por muito mais tempo, os 
trabalhos legislativos desta Câmara, do que hoje com a obstrução 
a que nos entregamos para impedir que se devolva o País às 
agonias da fraude eleitoral. 

Diz o Sr. Vieira de Melo que, se as possibilidades de fraude 
já eram insignificantes, diante da última reforma eleitoral, pas
saram a ser quase nulas. Ora, a não ser que a lógica desfaleça 
quando se chega a ser Governo no Brasil, a não ser que a 
condição para exercer o Poder neste País seja tornar-se irracio
nal, isto é, incapaz de armar um silogismo, como podemos 
afirmar que, com a últimà reforma eleitoral, com a lei em vigor, 
as possibilidades de fraude são nulas, e, desta afirmação, con
cluir que é necessário mudar a lei que torna nulas as possibili
dades de fraude eleitoral? 

Parece, assim, que o raciocínio do Líder da Maioria se 
encaminha para o seguinte encadeamento lógico: a lei em vigor 
anula praticamente as possibilidades de fraude eleitoral; nós 
apresentamos - nós quer dizer a Maioria - um projeto para 
modificar essa lei que anula a fraude eleitoral; logo, queremos 
voltar à fraude eleitoral. 

Temos que o Líder da Maioria faz o elogio da lei vigente -
e não poderia deixar de fazê-lo se ele a votou e o seu Presidente a 
sancionou. E, depois do elogio da lei vigente, em vez de propor se 
a reforce, propõe se a modifique, propõe que praticamente se 
retroceda ao sistema anterior. · 

Fonseca e Silva 

Carlos Lacerda 

Permite-me um aparte? 

Com muito prazer. 

Fonseca e Silva Já tive oportunidade de manifestar pela 
imprensa minha opinião sobre o assunto. Sou homem do sertão, 
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em contacto constante com os sertanejos, e quero citar a V. Ex:' 
dois fatos. 

Carlos Lacerda - Se V. Ex:' pudesse concordar em citar 
um agora e outro depois, porque o meu discurso depende de 
tempo ... 

Fonseca e Silva - Peço licença para prosseguir. O aparte é 
muito importante para V. Ex:' e para mim. Se V. Ex:' o 
concede ... 

Carlos Lacerda - Com muito prazer. Tenho sempre muita 
honra em receber os apartes de V. Ex:'. 

Fonseca e Silva - Muito obrigado. No ano passado tivemos 
eleições em 22 municípios no Estado de Goiás, e todo o processo 
eleitoral se realizou debaixo da atual lei que queremos misturar, 
conturbar - esta a grande verdade. V. Ex:' sabe que mais de 40 
mil eleitores compareceram àqueles municípios, exemplo frisante 
de que a presente lei é necessária e oportuna. Quero dizer a 
V. Ex:' que o problema eleitoral no Brasil depende tão-somente 
de dinheiro para transporte e de dinheiro para fotografias. Ainda 
agora estou recebendo comunicação do Prefeito de Anápolis 
dizendo que estabeleceu um crédito para pagar as fotografias e 
que o alistamento eleitoral está crescendo vertiginosamente com 
essa ajuda ao eleitor pobre. 

Carlos Lacerda - Agradeço a informação. 
V. Ex:' acaba de tocar no ponto que é precisamente um dos 

mais frágeis da argumentação do Líder da Maioria. 
Em nome de que se apresenta o Projeto V ala dares a esta 

Câmara? Em nome da simplificação do processo de alistamento. 
Na realidade, o I?róprio Líder não ocultou o pensamento ao 
perorar. Mas, ao encadear o raciocínio, foi em nome da simpli· 
ficação do processo de alistamento que justificou a apresentação 
do projeto. Ora, a lei em vigor exige que o alistando compareça 
uma vez - uma só, nenhuma vez a mais - à presença do juiz. O 
Projeto Valadares, justificado pelo Líder da Maioria, modifica o 
sistema de lei vigente; pois, neste, o alistando recebe, no ato da 
inscrição como eleitor, o dinheiro para indenização da despesa 
que teve com as fotografias que tirou para alistar-se. Pelo Projeto 
Valadares· Vieira de Melo-Batista Ramos, o eleitor terá de, após 
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receber o título, requerer ao Juiz, requerer em cartório a indeni
zação a que tem direito. 

Que se deduz, então, daí? Enquanto a lei em vigor deter
mina o comparecimento do eleitor apenas uma vez, o projeto, 
chamado de simplificação, exige o comparecimento duas vezes. E 
isto, para quê? Para que a entrega do dinheiro ao eleitor, isto é, 
o deferimento do seu requerimento, fique na dependência das 
boas graças do funcionário do cartório. Em vez da indenização 
imediata, ele terá de ir mais uma vez, pelo menos, ao cartório 
para receber, ou não, a indenização que a lei vigente lhe 
assegura. 

Foi este argumento, aqui pela primeira vez suscitado pelo 
nobre Deputado por São Paulo, Sr. Artur Audrá, o que desper
tou desde logo um dos pontos de simples lógica, de evidente bom 
senso, que fulmina a alegação pueril, a peneira atrás da qual se 
esconde esse sol de infâmia que é o Projeto Valadares. 

Não me demorarei na análise da alegação do Líder da 
Maioria, segundo a qual -- e aqui já se insinua aquele ar de 
família, aquele parentesco, entre o Projeto Valadares, a Emenda 
Falcão, a Emenda Antônio Horácio e a Emenda Esmerino Arru
da, todos frutos da mesrria macieira bichada. 

Esmerino Arruda - Dá licença para um aparte? 

Carlos Lacerda - Pois não. Falou-se em maçã e V. Ex:'
acorre para provar o fruto da desobediência ... 

Esmerino Arruda - V. Ex:'- sabe, e está convencido disto, 
que o meu projeto nada tem a ver com o Projeto Valadares, com 
a Emenda Falcão, nem com o Projeto Antônio Horácio. Ele é o 
mesmo Projeto Antônio Horácio, apenas submetido ao plebiscito. 
Não vejo nada de imoral nele. Sexta-feira, somente não contestei 
V. Ex:'- quando dizia que o plebiscito era próprio do regime 
totalitário, porque Hitler o fazia, mas à sua maneira ... 

Carlos Lacerda - E Esmerino Arruda o faz à sua. 

Esmerino Arruda - Não! O povo daqui sabe discernir. 
Vamos fazê-lo à maneira da Suíça, onde há também plebiscito. 

Carlos Lacerda - Mas antes que V. Ex:'- prossiga no ple
biscito, que me faz recordar aquele conto de Aluísio Azevedo, 
quase lhe perguntaria o que entende por plebiscito ... 
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Esmerz.no Arruda - V. Ex~ vai ver se eu tenho ou não 
razão. 

Carlos Lacerda - Mas, antes que V. Ex~ me faça ver se 
tem ou não razão, perguntaria quantas assinaturas tem sua 
emenda. 

Esmerino Arruda - Noventa e tantas assinaturas, e não 
mais, porque eu não procurei aumentar esse número. A Emenda 
Antônio Horácio, que prorrogava simplesmente o mandato, ti
nha duzentas assinaturas. 

Carlos Lacerda - Não se exalte, Sr. Deputado. Quantas 
são, afinal? 

Esmerino Arruda - Não contei, mas são mais de noventa. 

Carlos Lacerda - E qual o quorum? 

Esmerino Arruda - Oitenta e três. 

Carlos Lacerda - Então, V. Ex~ suprima pelo menos três 
assinaturas, daqueles que pediram a retirada. V. Ex~ não aten
dia ao pedido. Mas isso é coisa entre V. Ex~ e eles ... 

Esmerino Arruda - Com muito prazer eu as retirarei, 
porque esse projeto é de quem tem coragem. 

Carlos Lacerda - É preciso, realmente, muita coragem 
para apresentar um projeto desses à Nação brasileira! Agora 
V. Ex~ acertou em cheio! É preciso coragem extraordinária, 
grande coragem para que um Deputado eleito para uma legisla
tura apresente emenda reelegendo-se a si próprio, através da 
prorrogação de mandatos! 

Esmerino Arruda - Absolutamente, não é prorrogação ... 

Carlos Lacerda - É preciso uma coragem que raia pela 
loucura! É preciso uma coragem de Sansão, que derrube com 
seus braços poderosos o edifício da República que estamos ten
tando preservar! 

Esmerino Arruda - V. Ex~ não leu o projeto, Sr. Depu
tado Carlos Lacerda. V. Ex~ não viu que eu mandei fazer o 
plebiscito, com duas alternativas. A emenda só será incorporada 
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ao texto constitucional se for realmente aprovada pelo povo. Este 
decidirá. Se o povo não quiser, não será incorporada. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, gostaria de mostrar que 
aquela longa enumeração de combinações eleitorais nos Esta
dos ... 

Esmerino Arruda - E mais uma coisa, Sr. Deputado. 

Carlos Lacerda - V. Ex:' diga outra coisa, quando se 
inscrever. 

Esmerino Arruda - Os militares já se manifestaram ... 

Carlos Lacerda - Nós já sabemos disso. Sabemos que na 
bancada cearense o setor militar está entregue ao Sr. Armando 
Falcão. 

Esmerz'no Arruda - E ao Deputado Virgílio Távora, que é 
o Secretário-Geral da UDN. 

Carlos Lacerda - Mas, Sr. Presidente, o Sr. Vieira de 
Melo demorou-se na enumeração de alianças eleitorais que têm, 
nos Estados, levado aos Governos respectivos ora esta, ora aquela 
combinação de siglas. Que prova isto? Se prova alguma coisa, 
prova demais, porque prova que .o sistema está em funcionamen
to; prova que, em alguns Estados, apesar da fraude, a Oposição 
chega ao poder, por vezes. E, então, S. Ex:', de uma prova das 
excelênci;is de um sistema, extrai a conclusão de que é preciso 
modificá-lo. Novo erro de lógica; novo atropelo das proposições. 

Nz'canor Silva - V. Ex:' permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Com muito prazer. 

Nz'canor Silva - Nesse passo ainda, nobre Deputado, quero 
lembrar a V. Ex:' que em todos os Estados onde a Oposição 
conseguiu eleger Governador, o fez graças às dissidências do 
PSD ou do PTB. A Oposição sozinha não elegeu Governador em 
nenhum Estado, depois de 1946. 

Carlos Lacerda - Muito grato pelo_ esclarecimento. 
Sr. Presidente, não creio necessário demorar neste amontoa

do de ilogismos que foi o desenvolvimento do discurso do nobre 
Líder da Maioria. Vimos S. Ex:' claudicar, já não na claudicação 
política em que freqüentemente incide, mas na própria cons-
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trução de um raciocínio, pois S. Ex~, de afirmações em favor da 
lei vigente, tira a conclusão de que é necessário modificá-la! 

Mas modificar por quê? Para quê? É aí que da lógica o 
nobre Líder da Maioria passa ao patético, ao emocional, e 
pretende chegar aos píncaros da emoção. Como diria Rui, S. Ex?
tenta pindarizar a sua peroração. 

O Sr. Líder da Maioria alude às mãos calosas, e exibe as 
suas - por sinal elegantes, finas, manicuradas ... 

Adauto Cardoso - Permita-me V. Ex?-. Sabe quem nego
ciou, pelo PSD, essa legislação vigente, a aprovação do projeto 
que se transformou na lei em vigor, lei que se pretende reformar 
agora? O próprio Líder Vieira de Melo. Foi S. Ex?- que se 
constituiu em garante da aprovação da reforma Prado Kelly; foi 
S. Ex?- que fez tudo, junto ao PSD, para que essa reforma fosse 
aprovada. 

Carlos Lacerda - Muito grato pela sua contribuição. 
Diz o Líder Vieira de Melo que não é possível exigir-se boa 

caligrafia de quem segura a pena com a mão que segura a 
enxada! Frase de bronze para colocar em pedestal de busto do 
Passeio Público! Acontece apenas que não se sabe no busto de 
quem iríamos aplicá-la, porque qualquer busto nada teria a ver 
com a questão em debate. 

Quem exigiu boa caligrafia do eleitor? Ninguém. Nem a lei, 
nem o Juiz. O que se pede é o cumprimento estrito da Cons
tituição. A Constituição diz que só pode votar quem souber ler e 
escrever. 

Em tais condições, só quem ler e escrever possa, tem o 
direito de votar. E tanto isso é verdade que, de paroxismo em 
paroxismo, de patético em patético, o Sr. Líder da Maioria 
conclui por afirmar, de forma sub-reptícia, aquilo que aqui têm 
proclamado os que possuem pelo menos a coragem pública, por 
assim dizer, de defender o voto do analfabeto ... 

Logo depois, há uma afirmação, esta sim, gravíssima, por
que o Líder da Maioria, bem o sabemos, é tão instável quanto o 
Governo que defende - mas o Presidente da República, este 
devia saber o que está dizendo, ou, ao menos, dizer o que sabe, e 
não o que ignora. Vemos, agora, o Sr. Presidente da República 
declarar sua simpatia pelo voto do analfabeto. 

Parece que, na realidade, devemos estar jubilosos por essa 
corrida ao analfabetismo, por essa confissão de amor súbito dos 
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beneficiários da fraude ao voto do iletrado no Brasil, porque ela 
importa em reconhecer que o alfabetizado Ja não garante 
maioria a esses que pretendem, agora, traí-lo para entregar a 
Nação à maioria que não tem escolas. 

Por outro lado, importa numa confissão da incapacidade do 
Governo em dar escolas, antes que urnas eleitorais, para que o 
eleitor possa aprender a votar antes de exercer esse dever. 

Tenho pena e tenho mesmo escrúpulo em trazer tão alta 
autoridade para responder ao Sr. Líder da Maioria. Creio que a 
minha, desvaliosa e medíocre, bastaria, pois não precisamos 
passar deste baixo nível para responder aos ilogismos do Líder do 
Governo nesta Casa. 

Mas não resisto, Sr. Presidente, a responder aos falsos argu
mentos de um baiano com as palavras de outro, Rui Barbosa, 
cuja opinião já foi aqui adulterada, para dizer-se que defendera 
o voto do analfabeto. 

Não é ainda do analfabeto que ele trata aqui, como não é 
do analfabeto que tratamos nós. É das exigências da legislação 
eleitoral, para que se cumpram os dispositivos referentes à per
feita identificação do alistando e ao preenchimento das condições 
mínimas legais para que ele se torne eleitor. A discussão entre os 
percalços e dificuldades que tem um alistando para adquirir seu 
título por excelência de cidadania, que é o título eleitoral, e as 
facilitações que se lhe devem dar para que ele alcance essa honra 
e essa responsabilidade, seria interminável. Evidentemente, ainda 
que os argumentos, pesados e sérios, de um lado, levianos e 
incongruentes do outro lado, pudessem comparar-se sem se des
truir, sem dúvida infindável seria a linha de argumentos que, 
para um lado e para o outro, a nenhuma conclusão definitiva nos 
poderia levar. É a isso que se refere Rui, no seu discurso da sessão 
legislativa de 1880, quando diz: 

"Increpam-nos de que as provas definitivas que o projeto 
exige não são acessíveis a todos, cuja capacidade de votar se 
reconhece. Não o contestarei. Mas o que não vejo é que esse 
desconto seja peculiar à espécie de provas individuais do 
projeto." 

Substitua-se, para bom entendimento, o que Rui chama 
projeto pelo que nós chamamos agora a lei vigente. 
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"Ele é pelo contrário, a meu ver, um traço comum a todos 
os possíveis sistemas de provas, cujas intenções foram asse
guradas perfeitamente ao direito contra simulações usurpa
doras. 
Toda a vez que ligardes o reconhecimento social de um 
direito à dependência de provas certas, rigorosas, impre
teríveis, inevitável será essa desvantagem parcial, essa injus
tiça relativa, pois, necessariamente, pela natureza irreme
diável das coisas a muitos a quem assistir a condição do 
direito faltarão as condições de prova." 

E ainda ensina Rui: 

"Há nesta polêmica, frente a frente, duas concepções incon
ciliáveis. 
De um lado, a flexibilidade absoluta de um sistema de 
provas inexoráveis reduzindo o alistamento à operação quase 
automática de um registro indenegável, em presença de 
certos e determinados instrumentos de convicção. Do outro, 
a elasticidade indefinidamente ampla de um jogo de provas, 
mais ou menos discricionárias, entregando, em última aná
lise, o alistamento ao arbítrio prudencial dos executores. 
Entre esses dois sistemas, entre o sistema severo do projeto e 
o sistema de indulgência que se lhe contrapõe, penda para 
que parte pender a escolha, forçoso será sempre resig
narmo-nos a um inconveniente aliado a uma vantagem. 
O inconveniente deste sistema do projeto - do nosso diz ele, 
da nossa lei, diremos nós - está em deixar fora do eleito
rado a um número mais ou menos restrito dentre os que a 
modacidade do censo daquela época admitia à categoria dos 
capazes. A vantagem consiste, primeiro, em que a prova 
adotada não é fraudável. Segundo, que o direito de voto é 
inauferível ao cidadão que o possuir. A vantagem do sistema 
oposto é não excluir, em teoria, a ninguém. Mas, e este 
inconveniente nulifica esta vantagem abrindo brechas à 
fraude, prepara a entrada a todos os que a prepotência das 
qualificações patrocinaram. Pelo que me toca, não hesito 
um instante em suportar o inconveniente deste projeto por 
amor da sua vantagem. Enquanto a mim é bastante grande 
para fazer-nos perdoar o insuportável inconveniente, ao 
passo que o inconveniente do outro neutralizaria de todo a 
vantagem correlativa." 



Assim, Sr. Presidente, não mais resta com esta resposta de 
Rui ao líder Vieira de Melo, resposta sem dúvida por anteci
pação, mas que é tão clara que se diria dirigida hoje, preparada 
hoje para aquele aranzel de sofismas em que se enredou o líder 
baiano. 

Presidente - Atenção. Quero informar a V. Ex~ que, dos 
dez minutos que a Mesa lhe concedeu, restam apenas cinco. 

Otacílz"o Negrão - Sr. Deputado. Neste terreno movediço 
de concepção do voto ao analfabeto, declaro a V. Ex~ que ainda 
não consegui firmar pé. No entanto, devo lembrar a V. Ex~ -
porque o assunto não deve ser desconhecido de tão ilustre perso
nalidade - que, no Brasil, os analfabetos já votaram, através dos 
delegados-eleitores. 

Carlos Lacerda - V. Ex~, que é sempre tão lúcido, acaba 
- Sr. Deputado permita que lhe diga - não de descobrir a 
pólvora, porque naquele tempo havia pouca no Brasil, mas de 
descobrir as armas brancas das antigas lutas seiscentistas. Nin
guém ignora isso. Apenas V. Ex~ esqueceu um tão grande 
número de pormenores que eu, em cinco minutos, não poderia 
explicá-los. Para começar, V. Ex~ esqueceu o censo. Votava o 
analfabeto, mas quem verdadeiramente votava era quem pagava 
um certo imposto anual. 

O Sr. Deputado Afonso Arinos talvez consiga uma síntese 
feliz, para mostrar ao Sr. Deputado Otacílio Negrão por que o 
analfabeto deixou de votar no Brasil. 

Afonso Arinos - Acudo, com prazer, à solicitação de V. 
Ex~. O Império possuía dois tipos de freqüentadores de urnas: o 
votante e o eleitor. O votante era o que comparecia às eleições de 
freguesia, sempre dominadas pela qualificação e pela formação 
das mesas. Esses votantes, sim, eram freqüentemente analfa
betos. 

Os eleitores eram os que saíam escolhidos pelos votantes e 
eram então submetidos ao sistema censitário, isto é,· eram obriga
dos a ter uma renda mensal, que era variável, e eram também 
submetidos ao sistema capacitário, isto é, eram obrigados a ter 
conhecimentos - não eram analfabetos. Mas queria lembrar ao 
ilustre Deputado Carlos Lacerda, cujo discurso vem focalizando 
admiravelmente o problema, que essa resposta de Rui Barbosa se 
seguiu a dois discursos de membros, como ele, do Partido Liber-
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tador, que defenderam o voto do analfabeto mais ou menos pelas 
mesmas razões aqui formuladas pelo Líder Vieira de Melo; 
apenas, data venia, com cópia muito maior de argumentos e 
informações. Foram os dois discursos, um de José Bonifácio, o 
Moço, e outro de Joaquim Nabuco. 

Carlos Lacerda - Estão aqui, Sr. Deputado. 

Afonso Arinos - A resposta de Rui foi a esses dois discur
sos. Mas queria que V. Ex !i insistisse na maneria por que está 
focalizando o problema. É que tanto o discurso de um como de 
outro colocavam a questão nos páramos da tese sociológica, e Rui 
veio colocá -la nas suas verdadeiras configurações da realidade 
política do Império que é a mesma da República, isto é, da 
fraude. A todos os argumentos que se ofereciam através de José 
Bonifácio, o Moço, e de Joaquim Nabuco, respondeu Rui, com 
ponderações realísticas de quem conhecia de fato a vida política 
do interior e o processo eleitoral que, através daqueles argu
mentos, se insinuava a fraude que iria permitir a um pequeno 
grupo de exploradores do Poder vir às urnas a pretexto do 
pretenso voto do analfabeto. 

Chagas Rodrzgues - V. Ex !i permite um aparte? 

Carlos Lacerda 
ta do. 

O meu tempo está esgotado, Sr. Depu-

Chagas Rodrzgues - Mas é preciso retificar até certo pon
to. Os dois graus existiram no Império - o do votante e o do 
eleitor. Mas até à Lei Saraiva. Depois da Lei Saraiva, de 1871, 
veio a eleição direta, ou seja, a eleição em um só grau, e o 
analfabeto votava antes da Lei Saraiva, continuando a votar 
depois da Lei Saraiva, e até na primeira eleição republicana, 
porque respeitaram aqueles que já eram eleitores. E o problema 
não é o analfabetismo. 

Carlos Lacerda - V. Ex !i está atropelando a História do 
Brasil, Sr. Deputado. 

Chagas Rodrzgues - De maneira alguma. 

Carlos Lacerda - Aqui está o fac-símile dos originais da 
Lei Saraiva. 
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Chagas Rodrigues - Quando Rui Barbosa se opôs ao pen
samento de José Bonifácio, o Moço, e ao pensamento de Joaquim 
Nabuco, não foi quanto ao analfabetismo, mas em termos de 
legislação censitária, porque a Constituição do Império exigia o 
censo. 

Carlos Lacerda - Quer V. Ex:'- me dar o prazer de ouvir 
este final de discurso de Rui Barbosa sobre o Projeto Saraiva, 
que, sabe V. Ex:'-, é de autoria de Rui Barbosa? Sr. Deputado, o 
fac-símile está neste volume 789, às páginas 238, Tomo I: 

"RUI BARBOSA - Aplaudo a cláusula de saber ler e 
escrever, porque é justa, porque é útil, porque é civiliza
dora, porque é, sobretudo, liberal." 

Afonso Arinos - V. Ex:'- tem toda a razão. Isto está ex
presso na Lei Saraiva. O nobre Deputado Flores da Cunha, com 
a sua proverbial gentileza e honestidade, há de me permitir um 
ligeiro aparte, ainda que sob pena de avançar um pouco no 
tempo do orador seguinte. O Regulamento Alvim, que formou a 
Assembléia Constituinte - dou o nome porque o Ministro da 
Justiça era Cesário Alvim, a mim ligado por laços de sangue, 
pois era meu avô -, foi um regulamento muito atacado, porque 
introduzia uma porção de preceitos que estavam em desacordo 
com a legislação vigente. Um dos preceitos que introduziu em 
desacordo com a legislação vigente é exatamente aquele que 
reproduz a Lei Eleitoral anterior à Lei Saraiva, que fala no voto 
do analfabeto. Mas esse preceito não foi executado nas eleições 
para a Assembléia Constituinte, e não o foi porque o Decreto 
n? 6 - que V. Ex:'- pode consultar no Arquivo da Câmara dos 
Deputados -, baixado pelo Governo Provisório, dispunha ex
pressamente que o eleitor tinha de saber ler e escrever. O Decreto 
é que era a lei expedida pelo Governo Provisório, enquanto o 
regulamento era simples regulamento, conseqüentemente, lei 
adjetiva, submetida ao decreto; não podia infringir e não infrin
gia o decreto, e o analfabeto não votou por nenhuma lei da 
República. (Muito bem. Palmas.) 

Carlos Lacerda - Grato a V. Ex:'-. 
Sr. Presidente, ao concluir, tenho de concluir também certas 

verdades que fluem dessa combinação de projetos cujas inten
ções se completam por uma espécie de jogo de mexe-mexe, em 
que as letras vão formando, sucessivamente e indefinidamente, 
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uma série de palavras cujo sentido, primitivamente, nem sequer 
se poderia intuir. 

O que vemos na Emenda Falcão é a confissão da inconsti-
tucionalidade do Projeto Valadares. 

Afonso Arinos - Muito bem. 

Carlos Lacerda - O que vemos na Emenda Falcão é a 
confissão da sua própria inconstitucionalidade, pois como se 
poderia dar o votq ao analfabeto, se ele não está cumprindo a 
Constituição perante a qual, de acordo com a qual, debaixo da 
qual é obrigatório o ensino primário no Brasil. Se é obrigatório o 
Governo dá-lo, é obrigatório a criança ou o adulto recebê-lo. 

Não lhe cabe, sem dúvida, culpa pela falta de escolas no 
Brasil; mas a deficiência do sistema escolar, se não é um crime a 
atribuir-lhe, não gera de modo algum, um direito, o de votar. 

A omissão do Governo não dá a quem também se omite, por 
culpa sua ou do Governo, o direito de exercer função para a qual 
a Constituição o inabilitou, desde que descumprida a exigência 
de ensino obrigatório. Se o ensino primário é obrigatório no 
Brasil, aqueles que não o receberam, aqueles que não sabem ler 
nem escrever devem reclamar dos Governos, por não lhes darem 
facilidades para aprender; mas não pleiteiem - e não pleitea
ram - do Congresso um direito para o qual ainda não se 
encontram preparados, nem cívica nem constitucionalmente. 

Sr. Presidente, a tese do voto do analfabeto é uma des
conversa. Na melhor das hipóteses, essa emenda levaria dois anos 
nesta Casa. Não há Deputado que ignore essa circunstância. 
Portanto, não aproveitaria às suas próximas eleições: a de 58 e a 
seguinte. 

Então, que se pretende, com ela? - Disfarçar aquilo que o 
Projeto V ala dares-Vieira de Melo realmente visa: reformar a 
Constituição, por via de um dispositivo imoral, através do qual o 
analfabeto passa a votar, mesmo que a Lei Magna o proíba. É 
esse o interesse do projeto, e somente para desviar nossa atenção 
desta questão central e fundamental, apresentou-se extempora
neamente a Emenda Armando Falcão, ou seja, a emenda do 
General Lott. 

Sr. Presidente, é por isso que a nossa obstrução continua, 
não por aceitar o desafio do Líder da Maioria, desafio que 
lamento, pois esse, desde que aqui me encontro, é o segundo 
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desafio de S. Ex:'; e, no resultado do primeiro, eu pense1 que o 
· nobre Líder tivesse aprendido alguma coisa ... 

Vieira de Melo - É uma balela essa questão de desafio a 
que V. Ex:' se está referindo. V. Ex~s estão fazendo uma obstru· 
ção, e o dever da Maioria é tentar superar essa obstrução. Não 
existe desafio e nunca houve, em relação a esta obstrução que 
V. Ex~s estão fazendo. 

Carlos Lacerda - V. Ex:' concluiu seu discurso, convidan· 
do e desafiando-nos a continuar a obstrução. 

Vieira de Melo - Nada disso, V. Ex:' está mais uma vez 
fugindo à verdade. 

Carlos Lacerda - V. Ex:' perorou, nem sequer para ou 
contra nós, mas para e contra os próprios setores da Maioria, 
que, em número, graças a Deus, crescente, não estão dispostos a 
acompanhar as provocações da 'ala moça', da qual V. Ex:' é 
Líder nesta Casa. 

Vieira de Melo - Se houvesse 'ala moça', teria muita honra 
de ser o seu Líder, porque ela seria composta de homens de bem. 

Carlos Lacerda - O que V. Ex:' quer é colocar a Maioria 
sob a canga de uma tese provocadora, que leve o Congresso à 
paralisação e o País à desordem. O que V. Ex:' pretende é 
desestimular o alistamento, paralisar o interesse do cidadão em 
tornar-se eleitor, para, em seguida, passar à tese da prorrogação 
dos mandatos e às aventuras militares que por trás dessa tese mal 
se escondem. 

Vieira de Melo - Aqui, quem sempre desejou o golpe foi 
V. Ex:'. Da nossa parte nunca houve pretendentes a golpes. 

Carlos Lacerda - Eu desejei - e V. Ex:' ajudou a dá-lo e 
dele se beneficiou. V. Ex:' foi e é o porta-voz do golpe, nesta 
Casa. 

Vieira de Melo - Fomos os mais rápidos, para não sermos 
colhidos por V. Ex:'. 

Carlos Lacerda - Vou concluir, Sr. Presidente. 

Presidente - V. Ex:' deve saber que "sob a canga" não é 
parlamentar. 
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Carlos Lacerda - V. Ex:' faz muito bem em chamar-me a 
atenção, Sr. Presidente, mas não me obrigue a procurar nos 
Anais desta Casa as expressões desse velho criador e pecuarista 
gaúcho, porque quantas vezes eu as encontraria, nas imagens a 
que V. Ex:' sempre recorreu, para dar vigor às suas palavras. 

Presidente - Agora, por dever de ofício, chamei a aten
ção. (Riso.) 

Carlos Lacerda - Mas, Sr. Presidente, devo concluir, em 
obediência a V. Ex:', e para não tomar o tempo do nobre 
Deputado Fernando Ferrari, inscrito depois de mim. 

Concluo, por hoje, dizendo que continuaremos a obstruir, a 
despeito do desafio do Líder da Maioria. Continuaremos a 
obstruir, a despeito do nosso desejo, sempre aqui demonstrado, 
de colaborar na elaboração e na conclusão das leis. Mas não há 
problema mais grave, hoje, não há tese mais cara aos cidadãos 
que prezam a Democracia, não há interesse mais profundo do 
povo brasileiro, do que impedir, seja como for, com todas as 
forças que nos restem, com todas as possibilidades que consi
gamos reunir, essa destruição da reforma eleitoral, que consubs
tancia tantos anos de lutas e de sacrifícios, tantos anos de espe
rança e decepção. A reforma eleitoral que defendemos com a 
obstrução é aquela que começou na pregação de Rui e conti
nuou no sacrifício de Eduardo Gomes e seus companheiros. Não 
foi feita nas orgias da fraude eleitoral com que se consolida no 
Poder, há 27 anos, uma oligarquia de carrapatos. 

Essa conquista fez-se com sangue, com o sacrifício dos heróis 
e também com aquele monótono e mesquinho sacrifício de cada 
dia desses anônimos da oposição do interior, dos homens que não 
nomeiam ninguém, dos homens das oportunidades perdidas, dos 
homens que sofrem, todos os dias, as perseguições miúdas, dos 
homens que voltam para casa, cada dia, para dizer à sua mulher 
que mais uma vez perderam porque os cemitérios se mobilizaram 
contra a manifestação de sua vontade viva e livre. 

É em defesa da liberdade desses homens, sejam quais forem, 
os da roça ou os da cidade, os brancos ou os pretos, os pobres, os 
remediados ou os abastados, que nós aqui declaramos a greve par
lamentar contra o roubo que a maioria quer fazer e a favor do 
direito de votar com honestidade. 
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Vieira de Melo 
manda. 

Devolvemos o insulto como V. Ex?- nos 

Carlos Lacerda - Era o que tinha a dizer. (Muito bem; 
muito bem. Palmas.) 
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14. Sessão de 4 de setembro de 1957 

Comentários à decisão da Mesa sobre discussão e 
votação de projeto que não seja publicado em 
avulso. Monopólio do rádio e televisão pelo Go
verno. Vantagem da obstrução na seleção dos 
projetos a serem discutidos. Sanção econômz"ca 
para o Deputado que deixar de votar. Aposenta
doria das mulheres. Sindicalzzação para emprega
dos de z"nstz"tuz"ções sem fins econômz"cos. Prorroga
ção do Orçamento. Revisão na legislação eleitoral 
vzgente. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, o comentário que tenho a 
fazer sobre a decisão da Mesa referente à questão de ordem que 
suscitei é pequeno. Sustentamos que nenhum projeto pode ser 
discutido, e ainda menos votado, nesta Casa, sem que esteja 
publicado em avulso. A esta altura, já estamos ficando por tal 
modo impregnados das lições do Regimento Interno que creio 
não ser necessário relembrar o seu texto literal. Creio que não 
padece dúvida que, pelo Regimento, a Ordem do Dia se constitui 
de matérias destinadas à discussão e votação, e que essa discussão 
e votação é precedida da publicação no Diárz"o do Congresso e em 
avulso. A matéria preferencial, ainda mais do que isso, urgente, 
representada pelo Projeto de Orçamento, figura na Ordem do 
Dia mediante rito próprio, definido, descrito no Regimento 
Interno. Esse rito exige, como parte preliminar e prejudicial dele, 
a inclusão, ou melhor, a impressão do Projeto de Orçamento no 
Diárz"o do Congresso Nacional e em avulso. Notará V. Ex:'- que 
não se diz no Regimento "avulso ou Diário do Congresso Naáo
nal"; diz-se "Diário do Congresso e avulsos". Por que, Sr. Presi
dente? Em primeiro lugar, sendo esta a letra da lei interna que 
nos rege, pouco caberia indagar o motivo; mas indaguemos a 
razão pela qual o Regimento não estabelece a alternativa, nem se 
limita a uma dessas formas de divulgação para conhecimento dos 
Srs. Deputados. A razão é óbvia. É que o Dz"árz"o do Congresso 
Naáonal geralmente chega à casa do Deputado, quando este 
dela já saiu. O Diário do Congresso Nacional não é distribuído 
aos Deputados no recinto. Eles tomam conhecimento da matéria 
que vão discutir, quando dispõem de tempo, em casa, através da 
leitura do Diârz"o do Congresso, à hora do almoço, isto é, àquela 
hora, após o almoço, em que só resta aos Srs. Deputados enca-
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minharem-se a esta Casa onde o avulso da Ordem do Dia chega 
verdadeiramente às nossas mãos, ou então, em casa, quando 
impresso previamente e previamente distribuído em avulso, im
presso inteiramente diferente, quer quanto à forma, quer quanto 
aos objetivos, da impressão do Diário do Congresso Nacional, que 
é a dos Anais, que é a da Ata por extenso dos nossos trabalhos. 

Ora, procedeu-se à discussão e votação de capítulos do Orça
mento da República que, precisamente por terem caráter urgen
te e preferencial, têm de ser conhecidos pelos Srs. Deputados, com 
o mínimo do tempo necessário para que saibam de que estão 
falando e o que estão votando. 

Não é isso, porém, o que ocorre na Câmara, neste instante. 
Imprimiram-se apenas, numa das modalidades exigidas pelo 
Regimento, os avulsos do Orçamento em suplementos do Diário 
do Congresso Nacional. Mas o avulso para conhecimento e 
manuseio dos Srs. Deputados no plenário, este avulso tão nosso 
conhecido, não contém o capítulo ontem submetido a discussão 
e votação. 

Em tais condições, Sr. Presidente, o que impugnamos com a 
nossa questão de ordem era a prematura discussão e votação da 
matéria, em torno da qual, sobre a qual a Mesa ainda não 
cumprira a exigência regimental. A Mesa entendeu de modo 
diverso. O presente comentário visa dirigir à Mesa um apelo no 
sentido de reconsiderar sua decisão, sob pena de subversão do 
rito - indispensável porque regimental, indispensável porque 
lógico, indispensável porque inerente à própria feitura do Orça
mento -, do rito regimental da impressão do avulso, a despeito 
da impressão também pelo Diário do Congresso. 

Isto posto, Sr. Presidente, passo a uma das matérias que hoje 
nos trazem à tribuna. 

Parece que, no monopólio do rádio e da televisão, hoje 
exercido no Brasil pelo atual Governo, o Sr. Presidente Juscelino 
Kubitschek e seu 'Sexta-Feira', o eminente líder Vieira de Melo, 
dispõem-se a apresentar ao País exemplo prático daquilo que 
nós, da Oposição, dizemos. Pretende o Chefe da Nação conven
cer o povo de que pode votar com liberdade de formar o seu 
juízo, servindo-se desse extraordinário meio de comunicação e 
difusão de idéias e opiniões que é o rádio, enquanto, ao mesmo 
tempo, reserva-se S. Ex:', para si, o monopólio do uso ao rádio, 
como meio de comunicação e difusão de idéias e opiniões. 
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Não poderia haver lição prática mais oportuna e adequada 
para demonstrar ao povo os riscos e perigos que corre com a série 
de projetos de deformação da sua vontade eleitoral expressa nas 
urnas, aqui em andamento, não poderia haver demonstração 
mais expressiva e categórica, definitiva e incontestável dos vícios 
deformantes do processo de apuração da vontade nacional do 
que esse inveterado, imoderado e descabido do rádio e da tele
visão como monopólio de determinadas correntes políticas no 
Brasil. 

O resultado desse monopólio é a tentativa de apresentar a 
obstrução que fazemos como um ato contrário aos interesses desta 
ou daquela categoria do povo, desta ou daquela classe, e até da 
própria comunidade brasileira. Tentativa estulta, vã, mais do 
que pueril, porque, Sr. Presidente, se há alguma coisa de que o 
povo esteja convencido é de que os projetos nesta Câmara não 
andam porque a Maioria não os faz andar. 

Não pretendo com isso uni-la. Deus me livre desta sinistra 
intenção. Ao contrário, desejo que os homens dentro dela rea
jam, porque é uma forma de reação, neste caso evidente, de que 
cada vez mais se compenetram de que estão certos, de que estão 
absolutamente certos, não dando número para as votações. 

O que seria irrisório é que, de um total de 320 Deputados, 
em que a Oposição não chega a 100, os 226 restantes, sabendo, 
como sabem, que, desse total, 164 são suficientes para aprovar 
qualquer projeto nesta Câmara, não aprovam os projetos, não os 
votam, e o seu líder vá dizer lá fora que é a UDN que não os 
deixa aprovar. Nada mais simples. Por que não põem aqui a 
Maioria inteira, o famoso rolo compressor da Maioria para votar? 
É simples, Sr. Presidente, a explicação. Simples e ao mesmo 
tempo honrosa, para grandes setores da Maioria. É que a tenta
tiva de encostar o Governo à parede para com ele negociar o 
preço de um apoio incondicional - graças a Deus - não está 
dando resultado, digamos, ainda. Grande parte da Maioria não 
se conforma - e bom é que assim seja, para honra sua, da 
Câmara e do País - em servir de instrumento à consagração da 
fraude nas urnas. Querem o jogo com as regras com que co
meçou, e não o querem com regras alteradas depois de iniciado o 
jogo. Honra lhe seja por isto, e por isto não se culpe a Minoria, 
que nem ao título de Minoria tem mais aqui o direito reconhe
cido. À mera Oposição, que se chama, não sei se por alguma 
reminiscência carnavalesca, 'Bloco da Oposição', não se atribua a 
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responsabilidade de não passarem aqui os projetos, nem aqueles 
de interesse coletivo, nem os de interesse meramente grupal ou 
classista, e, ainda menos, Sr. Presidente, esses mais de quinhentos 
projetos de interesse estritamente pessoal, que atravancam os 
trabalhos parlamentares. 

Não vemos na Ordem do Dia, que aqui está atopetada, não 
vemos uma seqüência de projetos de interesse público reconhe
cido. Entre uma e outra proposição em que tal interesse é indis
farçável, insinua-se, sempre, uma pensãozinha para um, um 
favorzinho para outro, um projeto eleitoralista do outro, uma 
cavaçãozinha de outro. Assim, Sr. Presidente, desta obstrução, 
recolhe a Nação ainda uma vantagem adicional, uma vantagem 
extra, uma vantagem marginal, com a qual nem ela nem nós 
contávamos - a vantagem do policiamento da Ordem do Dia, a 
vantagem da depuração dos trabalhos parlamentares. 

Vemos agora quantos projetos de interesse público andam 
encalhados nas Comissões. Alguns estão ressurgindo, voltam a 
respirar à tona d'água e aqui estão incluídos na Ordem do Dia. A 
quem devem os interessados essa inclusão, senão à Oposição cuja 
obstrução força o Governo a colocar na pauta o que há tanto 
tempo havia sepultado? 

Novos projetos virão. Ainda esperamos pelo Código do Tra
balho, esperamos pela Lei Orgânica da Previdência Social, espe
ramos pelo projeto de escala móvel de salários, esperamos pelo 
projeto do salário-família, esperamos pela série de projetos do Sr. 
Deputado Herbert Levy, por exemplo, o que institui o Banco 
Rural, o que promove a reforma cambial, o que manda emitir 50 
bilhões de cruzeiros em títulos da dívida pública para ressarcir a 
imensa dívida do Governo para com os institutos, o que manda 
entregar a direção dos institutos a comissões eleitas pelos seus 
contribuintes, em vez de mantê-los como meros escravos da 
política eleitoralista do PTB. Esperamos que venham para a 
Ordem do Dia todos esses projetos. E a Nação agradecerá ainda 
uma vez à Oposição mais este serviço que lhe fica a dever. 

Carvalho Sobrz'nho - Permita-me um aparte para quebrar 
o silêncio com que todos ouvem o seu discurso. 

Carlos Lacerda - Muito obrigado. 

Carvalho Sobrz'nho - Que venha também o projeto que 
manda regular o processo das emissões de papel-moeda no Brasil. 
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Carlos Lacerda - Muito bem. 
Esperamos que venham para aqui aqueles requerimentos 

que indagam que destinação foi dada ao adicional do imposto de 
renda que se tinha de recolher, por lei do Congresso, ao Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico para financiar o re
equipamento industrial do País, a fim de garantir o trabalho aos 
trabalhadores, que, aos milhares, estão sendo lançados ao desem
prego pela obsolescência da indústria em algumas partes e pela 
absurda restrição do crédito ao desenvolvimento privado no País 
por outras partes. Esperamos que venha a prestação de contas 
daqueles dinheiros vultosos, incontáveis, que já andam para cima 
de 103 bilhões de cruzeiros, dos chamados ágios do confisco 
cambial, até hoje injustificados perante a Nação por uma su
cessão de Ministros da Fazenda e Presidentes da República, que 
gastam a seu bel-prazer uma tal fortuna pública. 

Rui Santos - Apesar das solicitações do Tribunal de Con-
tas. 

Carlos Lacerda - A fim de que venham para a Ordem do 
Dia, esperamos que os Deputados possam votar, na antiga Co
missão de Tomada de Contas, hoje englobada, fundida na 
Comissão de Finanças, aqueles cinco contratos de estações de 
rádio, aos quais negou registro o Tribunal de Contas, porque 
contêm cláusulas inconstitucionais, cláusulas liberticidas, emana
das de mera portaria do Sr. Ministro de Viação. Vamos cole
cionar nesta Ordem do Dia os projetos de interesse público e, 
quando a obstrução estiver vitoriosa, terá, diante de si, a Câmara 
um largo programa de trabalho para realizar. Então, já não se 
omitirão esses projetos em benefício do andamento daqueles de 
mero interesse pessoal de grupos políticos e facções determinadas. 
Então, sim, a Câmara terá, como vai tendo, na sua Ordem do 
Dia, numa espécie de caderno de encargos para realizar, uma 
após outra, as tarefas legislativas que darão ao Paí~ leis substan
ciais, básicas, fundamentais de que ele tanto carece. 

É essa ainda uma outra vantagem marginal, adicional da 
obstrução, que, partidariamente, estamos realizando, no cumpri
mento estrito do nosso mandato, que é inviolável - e tome 
V. Ex~ nota, Sr. Presidente, para os devidos efeitos -, tão 
inviolável que não admite sanções econômicas, assim como não 
admite coação de qualquer espécie. 
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Ontem, o nobre candidato ao Governo de São Paulo - que, 
de vez em quando, exerce, nos dias que ocorrem, a presidência 
desta Casa, quando o tempo lhe aparece e lhe sobra para fazê-lo 
- na sua extraordinária pregação eleitoral no seu Estado nativo, 
o nobre Deputado Ulisses Guimarães, ao que parece, cogitava de 
punir, com sanções econômicas, os Deputados que aqui fazem 
obstrução. Não creio que S. Ex~ se responsabilize e seja afinal 
apontado como o responsável por um ato manifestamente incons
titucional, pois, se é verdade que ao Deputado não cabe eximir-se 
do dever de votar, estando presente, também é verdade que a 
obstrução aberta e declarada é um direito que está inserido no 
corpo de Direito Parlamentar universal e que se lhe não pode 
recusar o exercício desse direito, sob pena de negar o próprio 
exercício inviolável do mandato parlamentar de que se acha 
investido. 

Não pode, portanto, um dispositivo regimental ser encarado 
ou mal encarado, senão de acordo com os ditames da Constitui
ção. E, se o Deputado é inviolável, no exercício do mandato, por 
suas opiniões, palavras e votos, ele o é a ponto de não se lhe 
tolerar coação de ordem econômica, qual seria a da redução da 
metade de seus subsídios, como prêmio ou punição à sua atitude 
nesta Casa, em cumprimento de um dever partidá.rio decidido 
pela unanimidade do seu partido e comandado como um impe
rativo decorrente da própria existência do exercício do seu man
dato. 

Otacílio Negrão - Quero aproveitar a boa sorte de ter 
V. Ex~ como meu advogado. Segunda-feira, Sr. Deputado, perdi 
a chamada, porque estava na biblioteca e o Presidente a que 
V. Ex~ acaba de aludir, como sendo o candidato itinerante ao 
Governo de São Paulo, me negou o direito de justificar minha 
presença nesta Casa. Assim, se a tese que V. Ex~ esposa, com 
tanto entusiasmo, for vencedora, serei um dos beneficiários e, 
desde já, agradeço a V. Ex~. 

Carlos Lacerda - V. Ex~ nada tem a agradecer, porque 
não defendo para qualquer de nós, nem para todos nós, este 
direito. Defendo aqui uma tese e, se V. Ex~ por ela está coberto, 
parabéns a V. Ex~ e parabéns à Câmara dos Deputados. O que 
sustento, para evitar equívocos, para que não se diga que não foi 
esclarecida, de antemão, uma posição definida neste caso, é que 
não tem cabimento sanção de ordem econômica contra Deputado 
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que, no exerc1no de seu mandato, cumprindo dever que lhe é 
imposto por decisão partidária, aqui presente aos trabalhos da 
Câmara, exerce o direito da obstrução parlamentar. 

Sr. Presidente, vários são os outros assuntos que nos trazem à 
tribuna, neste momento. Não apenas nós da UDN, mas numero
sos outros Srs. Deputados, entre os quais é sempre justo registrar 
o eminente Deputado por Alagoas Sr. Aurélio Viana - que gosta 
tanto de contrariar a UDN, mas tem tantas vezes manifestado 
mentalidade inequivocamente udenista - temos todos, nesta 
Casa, sustentado a necessidade de trazer ao debate, para final 
solução, certas leis fundamentais no País. Outras vão sendo aqui 
apresentadas e sofrem acaso um atrasú ligeiro, nesse slow mo
tion, nesse movimento de retardamento a que se dá, por sim
plificação e tradição, o nome de obstrução parlamentar. É bom 
que tratemos de destacar cada um desses projetos à medida que 
os apresentamos, quando mais não seja, para neutralizar a pro
paganda de que se fez monopolista, no Brasil, o candidato à 
Presidência da República, o Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira. 
Digo candidato porque ele o é e cada vez mais. Nunca ninguém 
foi tão candidato quanto esse Presidente, no exercício do seu man
dato. As suas falas são de candidato; de candidato, as suas 
promessas. As suas viagens de candidato são. Os seus retornos 
apenas são de Presidente. 

Sr. Presidente, há dias tive a honra de apresentar a esta Casa 
projeto que reduz a idade mínima para a aposentadoria da 
mulher trabalhadora. E o que distingue a ação udenista, no que 
se refere à legislação social, como a tudo mais, distingue não 
para ser única, mas para ser realmente destacada, é o caráter
rigorosamente ademagógico, para não dizer apenas antidemagó
gico, dos seus projetos nesse campo do Direito. 

Damos a aposentadoria à mulher trabalhadora aos 55 anos 
de idade e 15 anos de contribuição aos institutos por uma razão, 
antes que tudo, de ordem atuarial, e, sempre, de ordem social e 
humana. É que a mulher trabalhadora, Sr. Presidente, come
çando mais cedo ou ao mesmo tempo que o homem contribui 
para o instituto, mas, quase sempre, na imensa maioria das 
vezes, vai para casa pelo casamento ou por outra forma de 
desistência do trabalho assalariado, muito antes de atingir a 
idade mínima para a sua aposentadoria, nos termos da lei em 
vigor. E, assim, aquela contribuição que a imensa maioria das 
mulheres que trabalham, ano ·após ano, pagam aos institutos 
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fica no bolo dos institutos para a música ou, no caso, diga-se 
para o homem. 

Por esta razão, feitos os cálculos atuariais respectivos e 
competentes, apuramos que podem os institutos dar à mulher que 
trabalha uma situação de exceção em relação ao homem traba
lhador, sem qualquer prejuízo e, ao contrário, com inteira 
vantagem para os seus próprios cofres, isto é, os da Previdência 
Social. 

Otacílio Negrão - Permite-me um aparte? 

Carlos Lacerda - Com muito prazer. 

Otacílz'o Negrão - Quanto aos argurr.entos de ordem so
cial, jurídicos, não me aventuro a competir com V. Ex~. 

Carlos Lacerda - De modo algum. V. Ex~ me bate em 
todos eles. Só não me bate na história do trigo. 

Otacílio Negrão - Creio que neste, justamente, estou mais 
atualizado do que V. Ex~. As suas leituras são mais antigas do 
que as minhas, que são muito recentes. Mas, como dia dizendo, 
Sr. Deputado, em todo o mais dou a palma da vitória a V. Ex~; 
entretanto, no que toca ao cálculo atuarial, gostaria que V. Ex~ 
o expusesse da tribuna, porque desejo contraditá-lo. 

Carlos Lacerda - Sr. Deputado, V. Ex~ me perdoe mas 
não há de querer que, num discurso, que é um pouco ... 

Otacílio Negrão - Poderia V. Ex~ transcrever o cálculo 
atuarial no seu discurso? 

Carlos Lacerda - Com muito prazer o farei. 
Quero apenas dizer a V. Ex~ como fizemos isso. A tese que 

adotamos, em nosso projeto, foi sustentada em recente reunião 
de peritos em matéria de trabalho das mulheres, realizada em 
Genebra, de 5 a 10 de novembro do ano passado e deixou de ser 
aprovada por esta circunstância realmente curiosa: da comissão 
faziam parte vários peritos mulheres e, sustentando elas a tese de 
que a mulher era em tudo, para esse efeito, igual ao homem, não 
quereriam beneficiá-la com uma aposentadoria mais cedo do que 
a do homem, para não confessar a desigualdade de outro ponto 
de vista evidente. 

No relatório publicado pelo Bureau Internacional do Traba
lho, n? 2, de 1956-1957, encontra-se o seguinte: 
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"Por outro lado, foi indicado que a existência de um limite 
de idade dando direito a pensão menos elevada para as 
mulheres do que para os homens poderia conduzir a uma 
discriminação de tal sorte que os empregadores e as institui
ções hesitassem em aceitar despesas resultantes da formação 
ou readaptação das mulheres idosas na medida em que 
pareceria que, de alguma forma, essas trabalhadoras ficas
sem no seu emprego menos tempo do que os homens." 

Mas isso funciona para um certo tipo ou sistema de previ
dência. No caso brasileiro, ao empregador pouco se lhe dá se ela 
sai mais cedo ou mais tarde, pois o ônus da aposentadoria recai 
sobre o Instituto e não sobre ele. 

No Brasil, verifica-se que se confirma aquele conceito de 
Paul Durant, consignado em seu livro de 1953, La Politique 
Contemporaz"ne de Securz"té Socz"ale, na página 198, onde se lê: 

"A mulher, tendo menos resistência do que o homem, deve 
obter sua aposentadoria mais cedo. Tendo ocupações de 
caráter mais ou menos penoso, devem elas dar lugar, mais 
ou menos cedo, à pensão. Países cada vez mais numerosos 
concedem à mulher uma pensão de velhice 5 anos mais cedo 
que ao homem." 

Sr. Deputado, este limite na idade para aposentadoria da 
mulher, antes de representar favor especial que a ela se faça, 
constituirá apenas providência de eqüidade, conforme demonstra 
o estudo, que farei chegar às mãos de V. Ex:'-, do eminente 
atuário brasileiro, Sr. Gastão Quartim Pinto de Moura. . 

Outro ponto que aqui me cabe salientar é o projeto que hoje 
encaminhamos à Mesa, projeto que, se não me engano, consti
tuiu uma das muitas promessas do Sr. Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, quando candidato à Presidência da República, ou 
melhor, quando pré-candidato ... 

Esse projeto estende aos empregados de pessoas e instituições 
sem fins econômicos, equiparadas às empresas mencionadas no 
§ 1? do art. 2? da Consolidação das Leis do Trabalho, o direito 
de sindicalização e os efeitos de sentenças normativas da Justiça 
do Trabalho. 

Sr. Presidente, há, no Brasil, para mais de 100.000 pessoas 
que trabalham mediante salário e não têm direito à sindicali
zação, muitas delas, a maioria, sem direito a pensar em aposen-
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tadoria. São os empregados dos escritórios de profissionais libe
rais, de hospitais, de casas de caridade e são os empregados da 
própria Previdência Social, que não gozam, nos hospitais dessa 
Previdência Social, da previdência a que têm direito e que a 
própria Previdência lhes nega. 

Esse contra-senso é que urge corrigir. Por isso, formulamos 
projeto que dá a esses trabalhadores o direito mínimo, que é, por 
assim dizer, o de existir, social e juridicamente, o direito de 
contribuir para o Instituto e receber, é claro, os benefícios 
correspondentes, e o direito de sindicalização. 

Pode, é verdade, alegar-se que bem pouco importa o direito 
de sindicalização num País que, até hoje, não devolveu aos 
sindicatos a liberdade que, ao nascer, lhes fora arrebatada. 

Há dois anos aí está o Projeto do Código de Trabalho que 
elaboramos. Uma Comissão Mista foi constituída, de Deputados e 
Senadores, e agora, que o Governo tanto fala em obstrução, que 
os nobres Líderes dos Partidos majoritários se queixam da obstru
ção, perguntamos nós: - Por que obstruem, há dois anos, o 
Código de Trabalho que apresentamos nesta Casa? 

Aurélio Vianna 

Carlos Lacerda 

V. Ex:' permite um aparte? 

Com prazer. 

Aurélio Vianna Acrescentaríamos: - Por que razão ain-
da está preso o Projeto João Mangabeira nas mãos, segundo 
consta, de elementos do próprio Partido Trabalhista Brasileiro? 
Venho apelando, solicitando, pedindo à Mesa que traga essa 
proposição há onze anos em trânsito da Câmara para o Senado e 
do Senado para a Câmara, a fim de que o plenário decida de sua 
sorte. Pois bem, nobre Deputado, consta que elementos do 
Partido Trabalhista têm lutado contra a vinda do projeto ao 
plenário desta Casa. Por isso, V. Ex:' pensa que tenho mentali
dade udenista, quando não é verdade. 

Carlos Lacerda - Tem e o está demonstrando. 

Aurélio Vianna - Combato o Partido de V. Ex:', como 
nosso Partido é combatido por V. Ex:', do mesmo modo que 
combatemos os erros de qualquer outro Partido, ou seja, aquilo 
que a nosso ver sejam erros. Por exemplo, no caso vertente, o do 
projeto que regula o direito de greve, V. Ex:' me tem visto mais 
de uma vez falar, imprecar, pedir - não implorar, porque não 
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imploramos a ninguém - a vinda daquela proposição ao plená
rio. Se o PTB impede a vinda de projetos ao plenário, nós o 
denunciamos. Se fosse outro Partido, faríamos o mesmo. Este, o 
sentido de nossa luta. 

Carlos Lacerda - Agradeço muito a V. Ex:'-. Apenas mi
nha queixa, feita com todo o carinho, com o afeto e a conside
ração que V. Ex:'- nos merece, é de que V. Ex:'- usa, na sua crítica 
aos demais partidos, o critério daquele famoso caso da goiabada. 
V. Ex:'- reparte sua crítica em partes exatamente iguais e faz sua 
goiabada com estas partes: uma abóbora para cada goiaba ... 
V. Ex:'- põe uma abóbora na crítica contra a UDN e uma goiabi
nha na crítica contra o PTB ... Sugeriria que V. Ex:'-, de vez em 
quando, invertesse as proporções do composto ... 

Aurélio Vianna - V. Ex:'- está equivocado, nobre colega. 
Vejamos: quando V. Ex:'- era pelo regime de exceção, nós o 
combatíamos. 

Carlos Lacerda - Agora vinga-se ... 

Aurélio Vianna - Não é vingança: é uma verdade e V. 
Ex:'- não se envergonha disto. 

Carlos Lacerda 
que nunca fiz. 

Não tenho por que envergonhar-me do 

Aurélio Vianna - Já o disse: V. Ex:'- não se envergonha 
disto. 

Carlos Lacerda 
me do que nunca fiz. 

Aurélio Vianna 

Carlos Lacerda 
V. Ex:'-. 

Repito: não tenho por que envergonhar-

Naquela época, nós o combatíamos. 

O regime de exceção está na cabeça de 

Aurélio Vianna - Absolutamente. Está no jornal de V. 
Ex:'-. Nas palavras 'de emergência', 'de exceção', 'de plenos 
poderes' ... 

Carlos Lacerda - Votado pelo Congresso. 

Aurélio Vianna - Votado pelo Congresso, coisa que não 
entendo bem. Porque, hoje, um regime dessa natureza, votado 
pelo Congresso, se fosse de emergência para outros grupos toma-
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rem o poder, V. Ex~ sabe que também não estaríamos de acordo. 
Mas deixemos este assunto. 

Carlos Lacerda Perfeitamente. 

Aurélio Vianna A ve;dade é que V. Ex~ se equivoca. 
Não é a primeira, nem a segunda, terceira ou quarta vez que 
nos temos colocado, como no caso agora da reforma eleitoral, 
num plano paralelo ao de V. Ex~. O que acontece é que 
tomamos posição de independência e nesta posição ... 

Carlos Lacerda Muito respeitável. 

Aurélio Vianna ... nos temos situado quando podemos. 
Mas, nobre Deputado, não pense jamais que tomamos atitude de 
parcialidade, porque isso não é verdade. Nossa atitude é clara. 
Porque, afinal de contas, nós nos julgamos, acertada ou errada
mente, mas, para nós, acertadamente, como um partido socialis
ta, de fu'ndo democrático, mas socialista. E achamos que as solu
ções para os problemas do Brasil não são de cúpula, como as 
preconizadas por aí. A substituição apenas de homens por ho
mens, para nós, não resolve o problema. Quando V. Ex~s 
acertam, a nosso ver, com grande entusiasmo aplaudimos o 
acerto de V. Ex~5 ; quando outro grupo erra, condenamos os 
erros desse grupo. Quanto à obstrução, nós a respeitamos. Pen
samos porém que a prorrogação do Orçamento viria beneficiar ao 
Governo da República, ao Poder Executivo. Aí discordamos de 
V. Ex~, que advoga outra tese. Se V. Ex~ pensa que estamos do 
outro lado, equivoca-se. Entendemos que estamos dando ao 
Poder Executivo uma arma tremenda, a' arma que ele deseja, a 
prorrogação do Orçamento, com as verbas que virão opulentar a 
receita, que são aquelas que o Congresso votou, através da 
aprovação da Lei de Tarifas. Para nós, esta aparente obstrução 
do Governo, esta ausência é propositada. Respeitamos o pensa
mento de V. Ex~, quando acha que não. Para nós, a obstrução 
que se está fazendo, não votando a Ordem do Dia, não viria a 
prejudicar o Governo, pois, em face do Regimento Interno da 
Câmara, a aprovação do Projeto 'Benedito Valadares', nem 
tampouco aquela outra de reforma da Constituição, de autoria 
do Sr. Armando Falcão, nenhuma das duas seria prejudicada 
pela obstrução. São pontos de vista, apenas pontos de vista. 
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1. O Deputado Carlos Lacerda na tribuna da Oposição (1957) . 



3. Deputado Martins Rodrigues (PSD-CE), 
Relator do pedido de licença para processar 
Carlos Lacerda no caso do telegrama cifra
do, cujo voto foi favorável à concessão da li
cença para o processo. 

2. Deputado Prado Kelly, Líder 
da UDN , falando na Comissão 
de Justiça da Câmara dos Depu
tados em defesa do mandato de 
Carlos Lacerda , acusado pela 
Maioria parlamentar governista 
de ter quebrado códigos diplo
máticos ao ler da tribuna da Câ
mara, em sessão secreta , um 
telegrama cifrado da embaixada 
do Brasil em Buenos Aires in
formando sobre as ligações do 
então Vice-Presidente João 
Goulart com o Presidente J uan 
Perón. A seu lado o Deputado 
Adauto Lúcio Cardoso (UDN
DF) e, em segundo plano, da di r. 
para a esq. os jornalistas Carlos 
Castello Branco e Otacílio Lo
pes. 

4. Deputado Oliveira Brito (PSD-BA) , Pre
sidente da Comissão de Constituição e Jus
tiça na ocasião. 
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5. Carlos Lacerda defendendo 
seu mandato na mesma Comis
são de Justiça. Este depoimento, 
que teve a duração de quase 
doze horas, fpi posteriormente 
editado coql.O título de O Cami
nho da Liberdade. Nele Carlos La
cerda demonstra "as razões do 
lobo" e sustenta a inviolabilidade 
do seu mandato pelos fatos que 
divulgou. 

6. Afonso Arinos de Melo Franco (UDN-MG), Líder da Oposição. 



7. Carlos Lacerda entra no Plenário da Câmara, logo após a votação que negou 
a licença para o processo que cassaria seu mandato. 

l. Coelho de Sousa (PL-RS) 
2. Ernesto Sabóia (UDN-CE) 
3. Castilho Cabral (PTN-SP) 
4. José Cândido Ferraz (UDN-Pl) 
5. Tenório Cavalcanti (UDN-RJ) 
6. Virgílio Távora (UDN-CE) 
7. Carlos Lacerda 



8. Carlos Lacerda e Milton Campos (UDNcMG), cujo parecer contrário à concessão d~ licença 
para o processo que acarretaria a perda do mandato do primeiro foi decisivo para o voto nega
tivo do Plenário. 

9. Da esquerda para a direita: Ytrio Correia da Costa (UDN-MT) , Ernâni Sátiro (UDN-PB), 
Aliomar Baleeiro (UDN-BA). Carlos Lacerda. 



10. Da esquerda para a direita: Rondon Pacheco (UDN-MG), Carlos Lacerda, Magalhães 
Pinto (UDN-MG), Bilac Pinto (UDN-MG) e Mário Guimarães (UDN-RJ). 



11. Carlos Lacerda e seus adversários: Armando Falcão (PSD-CE), Líder da Maioria, Abelardo 
Jurema (PSD-PB) e Milvernes Lima (PSD-PE) 

12. Tarcí li o Vieira de Melo 
(PSD-BA), Líder da Maioria. 
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13. Questão de ordem. 

14. Ouvindo um aparte. 

1. Pereira da Silva (PSD-AM) 
2. Carlos Lacerda 
3. Oliveira Brito (PSD-BA) 
4. Esmerino Arruda (PSD-CE) 

15. Aparteando o Líder da Maioria. 



o 
"' o 
...J 
t:J 
o 
<( 

ü 
z 
'"' t:J 
<( 

-16. Carlos Lacerda rece o diploma de Deputado no Tribunal Federal Eleitoral 
do Distrito Federal em dezembro de 1954. 

17. Alguns dos "20 mais operosos deputados" escolhidos pelo Comitê de Imprensa da 
Câmara; da esquerda para a direita : Mário Martins (UDN-DF), Prado Kelly (UDN
RJ), Carlos Lacerda, Afonso Arinos de Melo Franco (UDN-MG), Irineu Evangelista 
(presidente do Comitê de Imprensa) , Cunha Machado (UDN-MA) e Neiva Moreira 
(PTB-MA). 



18. 19. 20. 21. A tribuna da Oposição no 
Palácio Tiradentes. 
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I. Alberto Torres (UDN-RJ) 
2. Ohve1ra Brito (PSD-B~) 
3. Guilherme Machado (VDN-MG) 
4. Se1xas Dória (UDN-SE) 
5. Tenório Cavalcanti (UDN-RJ) 
6. Afonso Arinos de Melo Franco 
. (UDN-MG) 
7. Flores da Cunha (UDN-RS) 
S .. Odilon Braga (UDN-MG) 
9. Carlos Lacerda 
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Carlos Lacerda 
peitá-los ... 

Como são pontos de vista, cabe-me res-

Aurélio Vianna Exato. 

Carlos Lacerda . . . e respeitar também o temor que 
V. Ex~ tem desse argumento de propaganda, posto em circula
ção pelo nobre Líder da Maioria ... 

Aurélio Vianna - Eu não temo, Sr. Deputado. 

Carlos Laceda - . . . porque Governo nenhum pode abrir 
mão das verbas que tem no Orçamento. 

Aurélz"o Vz"anna - Sr. Deputado, ainda ontem eu pergun
tava ao Deputado Herbert Levy ... 

Carlos Lacerda - Nobre Deputado, o que o Governo tem à 
sua disposição é a guitarra de fazer moeda. É outra questão. 

Aurélz"o Vzanna - Permite V. Ex~ um aparte? 

Carlos Lacerda - Mas as verbas da Maioria, as verbas dos 
Deputados da Maioria, se são condicionadas a certas razões 
políticas, do ponto de vista do interesse regional desses Depu

. ta dos, quando votadas, imagine V. Ex~ quando não votadas, 
quando resultantes de mera prorrogação ... 

Aurélz"o Vz"anna - Permite um aparte? 

Carlós Lacerda - . . . e quando a arrecadação da receita 
ficar na mão do Governo para ·que ele as aplique conforme o 
grau de subserviência a que consiga reduzir seus Deputados. 
Quem teme, Sr. Deputado, não sou eu, que não tenho verbas no 
Orçamento a distribuir e que jamais irei implorá-las, esmolá-las, 
mendigá-las no gabinete do Sr. Ministro da Fazenda. Quem 
teme, V. Ex~ vai ver quem é na hora própria. V. Ex~ o compro
vará. 

A urélz"o Vzanna - Não entendo o argumento de V. Ex~. 
As bancadas governistas não estão presentes porque repelem as 
atitudes do atual Chefe do Governo da República. Essas banca
das é que seriam prejudicadas, Deputado por Deputado, se hou
vesse prorrogação do Orçamento. Logo, esses Deputados ausentes 
são tão patriotas que preferem perder vantagens do ·novo Orça
mento, a estarem aqui a votá-lo. Mas se V. Ex~ for à Comissão 
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de Orçamento vai verificar a luta de udenistas, pessedistas, 
petebistas, socialistas, pela aprovação das suas emendas ao Orça
mento. 

Carlos Lacerda Exato. 

Aurélz"o Vz"anna E se V. Ex~ estivesse aqui ontem, teria 
ouvido a declaração do Deputado Herbert Levy, quando lhe 
perguntava se a prorrogação do Orçamento iria prejudicar o 
Governo da República. S. Ex~ declarou que não. 

Carlos Lacerda - V. Ex~ faça o favor de prestar atenção 
ao tempo de que dispõe o seu colega. 

Aurélz"o Vz"anna - Se V. Ex~ fizer a análise, verá. Real
mente, em que prejudicará ao Governo da República a prorro
gação do Orçamento atual, depois de aprovada a Lei de Tarifas? 
Em que, se através de créditos suplementares, vêm governando 
este e outros Presidentes? Quarenta por cento das despesas da 
União vêm sendo atendidas mediante verbas concedidas pela 
Câmara, em créditos suplementares e especiais. 

Adauto Cardoso - Nem só de leis vive a República. 

Carlos Lacerda - Agradeço a advertência de V. Ex~, e 
lamento informar que, apesar disso, continuaremos a obstruir. 

Vz"ez"ra de Melo - Permite-me V. Ex~ um aparte? Sem 
querer prejudicar o tempo de V. Ex~ ... 

Carlos Lacerda - Tenho sempre muito prazer em dar a 
V. Ex~ o meu tempo, já que V. Ex~ o perde comigo. 

Vz"ez"ra de Melo - Grato a V. Ex~. Desejo fazer uma decla
ração de ordem genérica. A aprovação do Orçamento, a meu 
ver, é do interesse da Maioria e da Oposição; do interesse de 
ambas, porque do interesse do bom nome do Congresso. Com 
isto, quero dizer que nós, da Maioria, prestigiaremos essa apro
vação, com a nossa presença neste plenário. 

Carlos Lacerda Boa notícia! 

Vz"ez"ra de Melo Adianto, porém, a V. Ex~, desde logo, 
que a Maioria não usará de todos os recursos regimentais ao seu 
alcance, nem chegará ao absurdo de múltiplas sessões extraordi
nárias com a finalidade de aprovação do Orçamento. E assim 
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agiremos sob o princípio de que o Orçamento é tanto do interesse 
de V. Ex~5 quando do nosso; é do interesse do regime e do 
Congresso. É o prestígio deste órgão que está em jogo, porque sua 
finalidade precípua é a votação da Lei de Meios. Faço esta 
declaração, e, se V. Ex~5 quiserem realmente obstruir, não 
teremos Orçamento para 1958. 

Carlos Lacerda - É muito curiosa a declaração de V. Ex:'-, 
e eu lamento que o ilustre líder ontem não tivesse podido 
comparecer ao plenário, como hoje, e não pudesse ontem dizer, 
como hoje, que está presente, porque ontem V. Ex:'- teria ouvido 
uma crítica como sempre cortês, a V. Ex:'-, mas, desculpe que 
lhe diga, justa. 

V. Ex:'- ultimamente, perdoe que o reafirme, não está muito 
forte em matéria de silogismos. V. Ex:'- acaba de dizer que o 
Orçamento é do interesse nacional; é do interesse da Maioria e da 
Minoria. E porque a Minoria se desinteressa dela, V. Ex:'- vê nisso 
razão para também desinteressar-se. 

Vieira de Melo - Não. Apenas não orçaremos sozinhos 
com o ônus dessa aprovação. 

Carlos Lacerda - V. Ex~s são o Governo. E como o Orça
mento interessa ao regime, V. Ex~5 se desinteressam dele. 

Vieira de Melo - V. Ex~s são obrigados a defender o 
regime, como nós. Não arcaremos com o ônus dessa aprovação. 

Carlos Lacerda - Somos Minoria. V. Ex~s tudo podem, 
quando querem. V. Ex:'- não diga que não empregou esforços 
para trazer a Maioria, porque o telégrafo está aí gemendo, Sr. 
Líder da Maioria. 

Vieira de Melo - Chamei a Maioria. É o meu dever. 

Carlos Lacerda - O telégrafo não tem feito outra coisa 
senão passar telegramas, tão copiosos que sobrou até um para 
mim ... 

Vz"ez"ra de Melo - Exato. V. Ex:'- tem razão, porque cum
pro o meu dever, como será o de V. Ex:'- de convocar os 
Deputados ... 

Carlos Lacerda - Para não votarem. 
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Vieira de Melo - ... a fim de que venham votar o Orça
mento. Votar é tanto meu dever quanto de V. Ex~. por isso 
mesmo que, como disse, a aprovação do Orçamento é do inte
resse do regime. Não será somente a Maioria que votará o 
Orçamento. Não empregarei os recursos que usei o ano passado. 

Carlos Lacerda 
empregou. 

Por quê? Eram condenáveis? V. Ex~ os 

Vieira de Melo - Não eram condenáveis. A Maioria, no 
entanto, não está disposta aqui a arcar com todos os ônus do 
trabalho parlamentar, quando V. Ex~s são interessados nele 
como nós. 

Carlos Lacerda - É curioso. Veja V. Ex~ neste momento 
os Deputados que se encontram no plenário e constate que a 
Oposição que aqui está - e faça o favor de contar - talvez 
tenha mais do dobro do número dos representantes da Maioria. E 
note-se que representamos apenas a terça parte da Câmara. 

Vieira de Melo - É preciso salientar que as Comissões técni
cas estão funcionando. Mas não conte agora V. Ex~. Por que, por 
exemplo, não contou V. Ex~ o número de Deputados presentes 
ontem à noite, quando se achavam no recinto 180 Srs. Deputados 
sendo apenas 40 da Minoria? A Câmara não aprovou o projeto 
dos motoristas porque V. Ex~s o impediram; a Câmara não 
aprovou o projeto dos trabalhadores, porque y. Ex~s não permi
tiram. 

Carlos Lacerda - Senhor Deputado, permita-me afirmar 
que V. Ex~ está descambando, hoje, para uma função que 
ficaria já um pouco démodé na minha posição de Líder da UDN, 
de Líder de um partido da Oposição. A um Líder do Governo 
fazer demagogia francamente não fica bem, Sr. Deputado. 

Vz'eira de Melo - V. Ex~ não tem feito outra coisa senão 
isto. Mas não estou fazendo demagogia. Atente, no entanto, que 
ontem à noite V. Ex~s foram - 6 ou 8 - à tribuna para 
manifestar o ponto de vista favorável ao projeto de importação dos 
automóveis para os motoristas profissionais. 

Carlos Lacerda - Projeto de quem, Sr. Deputado? 

Vieira de Melo - Espere V. Ex!l que eu termine. Perdoe
me. Pois bem, à noite estávamos aqui no plenário 180 represen-
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tantes, da Maioria e da Minoria. Como, no entanto, os represen
tantes da Minoria se retiraram, ficaram apenas os 140 Deputados 
da Maioria, o que não foi suficiente para que o projeto fosse 
aprovado. De quem, então, a culpa? De V. Ex:". 

Carlos Lacerda - Em absoluto. E digo por quê. Se V. Ex:" 
aqui estivesse presente ... 

Vieira de Melo - A culpa é de V. Ex:", não do seu Partido. 

Carlos Lacerda - Não desejo reduzir o debate a um diálo
go, que podemos fazer no corredor ou no Gabinete, com muito 
proveito para mim. Quero, apenas, dizer que, se o Líder da 
Maioria estivesse presente ontem à noite, saberia que na Ordem 
do Dia dessa sessão extraordinária não se podia discutir o projeto 
dos motoristas. 

Vieira de Melo - Discutir não, votar. 

Carlos Lacerda - E isso porque não se pôde sequer acabar 
a discussão e votação do projeto preferencial, aqueles 15 bilhões 
de cruzeiros, pelos quais V. Ex:" tanto se tem interessado. 

Vz'ez'ra de Melo - V. Ex:" mais uma vez está equivocado. 

Carlos Lacerda - V. Ex:" está reclamando a aprovação do 
projeto dos motoristas, pensando no projeto dos 15 bilhões de 
cruzeiros. V. Ex:" quer aquela delegação de poderes para entre
gar os 15 bilhões de cruzeiros ao Sr. José Maria Alkmim. V. Ex:", 
Sr. Líder da Maioria, nunca apresentou o projeto que beneficia 
os motoristas, essa proposição é nossa. V. Ex:" concordou em que 
o Governo mandasse para aqui uma mensagem torpedeando o 
projeto dos motoristas. V. Ex:" consultou-nos sobre a possibili
dade de condicionar os dólares para os carros dos motoristas, os 
dólares da emenda Bilac Pinto. Vem agora V. Ex:" querer surgir 
como paladino dos motoristas de táxi a esta altura dos aconteci
mentos. 

Vz'ez'ra de Melo - Permita-me corrigir um lamentável equí
voco de V. Ex:". Sr. Deputado, o projeto dos 15 bilhões de cru
zeiros está em discussão, e em discussão esteve ontem à noite, 
enquanto não houver número para votação. Como V. Ex:" sabe, o 
projeto dos motoristas estava em regime de urgência. Tão logo a 
Portaria acusou número na Casa, a Mesa anunciou a votação. 
Nessa oportunidade, V. Ex~s, que se dizem pais da cnança, 
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re]ettaram-na, largaram-na em nossas mãos e nós dela cuidamos 
carinhosamente. Apenas não pudemos dar vida à criança, porque 
V. Ex~s lhe tiraram o oxigênio. 

Carlos Lacerda - V. Ex~ quer criar a criança para a 
criança dar leite e então V. Ex~5 viverem à sua custa, pela 
fraude eleitoral. (Rz'so.) 

Vieira de Melo - Uma criança dar leite?! Pode ser que, na 
imaginação de V. Ex~, as crianças já dêem leite. 

Carlos Lacerda - Quando crescerem. V. Ex!l quer que os 
motoristas tenham táxis; eu também. Mas quero que os motoris
tas tenham um voto livre; V. Ex~, não. Esta, a diferença. 

Vieira de Melo - Pergunto a V. Ex!l. Era livre o voto dos 
motoristas, quando, se porventura algum deles teve essa idéia, 
votaram em V. Ex!l para Deputado? 

Carlos Lacerda - Era, Sr. Deputado. 

Vieira de Melo - E por que não serão livres aqueles que 
voltem a votar agora nos representantes da Maioria? A teoria de 
V. Ex~ é essa. 

Carlos Lacerda - Sabe por quê? Os votos deles serão anu
lados pelos votos da fraude que seu projeto permite. 

Vieira de Melo - Essa é a velha balela que V. Ex!l está, 
mais uma vez, invocando. Quando V. Ex~5 ganham eleições, 
como ganharam em vários Estados da Federação, o pleito é liso, 
o eleitorado é independente e vota com consciência; quando 
ganhamos nós as eleições, o eleitorado é fraudulento, o pleito foi 
viciado e não pode produzir os seus devidos efeitos. É a eterna 
teoria de V. Ex~5 • Pergunto a V. Ex~: porventura os Governa
dores do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, de Santa 
Catarina, que são do Partido de V. Ex!l, porventura os Depu
tados Federais da UDN, que honram esta Casa, foram eleitos 
com eleitorado fraudulento? 

Herbert Levy - Foram. 

Adauto Cardoso - E apesar da fraude. 

Vieira de Melo - Então V. Ex~s . rasguem o diploma para 
poder dizê-lo. 
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Carlos Lacerda - O mal é que V. Ex:' tem feito, ultima
mente, no plenário, entradas e saídas episódicas. Se V. Ex:' nos 
tivesse dado a honra de nos ouvir, veria que esse argumento, 
agora reeditado por V. Ex:', porque feito no seu discurso - que 
ouvi com a maior atenção, como sempre -, veria que isso já foi 
competentemente analisado e, se não foi melhor, deve-se ao fato 
de que o analista é fraco. 

Vz'ez'ra de Melo 
verdade. 

V. Ex:' é bom analista; não está é com a 

Carlos Lacerda É que V. Ex:' misturou combinações de 
siglas, fundadas todas na desordem dos Pa1 tidos, para fundamen
tar a justificação de seu projeto, isto é, do Projeto Valadares. 

Vz'ez'ra de Melo O projeto é de três partidos. 

Carlos Lacerda V. Ex:', porém, provou demais, porque, 
se acha que aquele sistema funcionava bem, por que modifi
cá-lo? 

Vz'ez'ra de Melo - V. Ex:' vai permitir-me. Estou apenas 
dizendo que a mesma pretensão neste momento se refere àqueles 
que já são titulares do direito de votar, àqueles que já têm seus 
títulos nas mãos. É condição diferente daqueles que ainda não 
são eleitores. Declaro a V. Ex:', mais uma vez alto e bom som, 
que aceitamos como legítimo esse eleitorado que mal sabe escre
ver, que escreve com dificuldade, que não tem o hábito da pena 
e, por isso mesmo, tem realmente dificuldade em escrever. 
Entendemos que a alfabetização, repito, para os efeitos do regi
me democrático, é política e não gramatical. 

Carlos Lacerda - Sr. Deputado, vou ver se consigo en
cerrar o nosso agradável debate ou diáldgo, com a seguinte 
expressão que, creio, define bem, espero, o nosso pensamento: 
quando dizemos que o seu projeto estimula a fraude, não quere
mos significar que todos os votos de todos os brasileiros são 
fraudados. 

Vz'ez'ra de Melo Só os que vêm para nós ... 

Carlos Lacerda Declaramos, sim, que, a despeito de um 
grande eleitorado que vote certo e cujo voto é honestamente 
apurado, há uma avalanche de votos fraudados que destrói a 
lisura do pleito, que anula a influência decisiva desse voto. 
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Vieira de Melo - Mas não é esse o depoimento da Justiça 
Eleitoral, creio que V. Ex?- sabe. 

Carlos Lacerda 
almoço ... (Riso.) 

V. Ex?- agora serviu-me um verdadeiro 

Vieira de Melo 

Carlos Lacerda 
com V. Ex?-. 

Com muito prazer. 

Permita que me sente à mesa e almoce 

Vieira de Melo Perfeitamente. 

Carlos Lacerda V. Ex?- aludiu à Justiça Eleitoral aqui 
está o parecer de dois Juízes, os Srs. Celso Neves e Pedro Barbosa 
Pereira, parecer aprovado, se não me engano, pela unanimidade 
do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo ... 

Herbert Levy - Perfeitamente. 

Carlos Lacerda - . . . em 25 de julho deste ano. Não vou 
lê-lo todo, mas infligiria ao meu nobre Colega Líder da Maioria, 
como prenda desse jogo em que hoje nos empenhamos, o agra
dável castigo de lê-lo na íntegra, pois o verá apenso ao meu 
discurso .. Permita-me ler apenas sua breve conclusão. 

"Todo o nosso empenho deve ser, pois, no sentido de que se 
mantenha inalterada a legislação em vigor, para que a 
Justiça Eleitoral possa tornar coextensivas a incidência e a 
aplicação do Artigo 132 da Constituição Federal." 

E V. Ex?- sabe qual é. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, se não estivesse ali na minha 

pasta e, sim, aqui na tribuna, mostraria a V. Ex?- aquele ofício 
feito a esta Câmara pelo Sr. Ministro da Justiça, encaminhando 
as razões apresentadas pelo então Presidente do Superior Tribu
nal Eleitoral, o Sr. Ministro Edgard Costa. E que diz ele? Define 
os casos de fraude eleitoral e declara que, na sua grande maioria, 
eles decorrem do alistamento ex offiâo, do alistamento existente, 
na forma pela qual foi feito, com burla e violação, não somente 
da Lei Eleitoral, mas da própria Constituição da República. Estas 
as palavras da Justiça Eleitoral. Se V. Ex?- as evoca, fique com 
elas, medite sobre elas e compreenderá que nós estamos com elas 
e, por isto, não podemos estar com V. Ex?-. 
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Vieira de Melo - Apenas, se V. Ex~ me permite, acho que 
o almoço, que V. Ex~ anunciava lauto, que V. Ex~ anunciava 
regabofe, resultou ... 

Carlos Lacerda - Não, Sr. Deputado. Regabofe são para a 
Maioria; a Oposição não tem direito a banque~es. 

Vieira de Melo - ... num parco pão com manteiga. Infe
lizmente, não estava prevenido para entrar neste debate, porque 
poderia mostrar a V. Ex~ que, oficialmente, o Tribunal - não é 
pensamento de um Juiz -, o Tribunal já reconheceu que, nos 
pleitos verificados no País, a percentagem de fraude não al
cançou 1%. 

Carlos Lacerda - V. Ex~ não é matemático, mas advoga
do. De maneira que esta sua percentagem, V. Ex~ compreen
derá, está sujeita a franca revisão. 

Herbert Levy - Desejaria, com permissão de V. Ex~, vol
tar a um assunto fundamental nesse seu discurso. O meu nome 
foi aqui citado pelo nobre Deputado Aurélio Vianna, porque, 
então, respondendo a uma interpelação de S. Ex~ na tribuna, 
disse-lhe, realmente, que me parecia não haver inconveniente 
para o Governo na renovação deste Orçamento. Haveria, e 
grande, para os Estados e para o Congresso. Mas este é o ponto 
que precisa ficar esclarecido, meu nobre colega: votado o Orça
mento com as emendas da Câmara e do Senado - nós temos a 
experiência ocorrida com o Orçamento do ano corrente - o 
Executivo não dá nenhuma atenção a essas emendas. Tive opor
tunidade de advertir a tempo que as emendas aprovadas na 
Câmara e no Senado, que ascendiam a 13 bilhões e 600 milhões 
de cruzeiros, tinham sido aceitas de olhos fechados pela Maioria, 
porque era evidente a intenção do Executivo de usar essa cortina 
de fumaça do aumento da despesa para obter a aprovação do 
aumento de impostos que estava pedindo ao Congresso. Tanto 
isto é verdade que não são passados trinta dias do Orçamento 
sancionado e já veio uma publicação oficial do Governo cortando 
em mais de dez milhões de cruzeiros aquelas emendas da Câmara 
e do Senado. Este interesse da Maioria e da Oposição é conversa 
fiada, meu nobre colega. O que existe é uma disposição do 
Governo de negar qualquer meio de concretização à iniciativa 
dos Deputados e dos Senadores. O que a Maioria pretende, neste 
caso, é apelar para nosso senso de responsabilidade, é pôr diante 
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de nós a votação do Orçamento e de projetos de interesse, como 
esse dos motoristas, como se nós fôssemos uns hindus, aos quais se 
pode iludir, colocando na vanguarda das tropas os animais 
sagrados que eles devem respeitar. Atrás desses animais, desse 
gado, então, vem o exército aguerrido. É o que se pretende fazer. 
Devemos ceder então a essa estratégia que nos leva a aceitar a 
votação do orçamento, através do qual poderíamos obstruir um 
projeto, que, como V. Ex:' bem acentuou, vem a talar os alicerces 
da nossa estrutura democrática para, passado o Orçamento que 
nada significa, porque o Executivo não dá a menor atenção às 
nossas emendas, virmos a aprovar esse torpedeamento de uma 
reforma eleitoral aprovada com o voto de todos, inclusive do 
Partido Social Democrático, dos Partidos da Maioria e da Justiça 
Eleitoral? É esta a realidade que temos de contemplar, relativa
mente à imputação do nobre Líder da Maioria, de que estamos 
prejudicando a votação de um Orçamento que é do maior inte
resse para a Oposição, como para a Maioria e para o País. Vê 
V. Ex:' que os fatos mostram que essa advertência não procede. 

Carlos Lacerda - Agradeço o aparte e o esclarecimento, 
como sempre lúcido, do nobre Líder da Oposição. 

Carvalho Sobrinho - Creia V. Ex:' que vou apartear no 
sentido de me esclarecer. Confesso que ando às tontas. Não sei se 
ouvi bem ou se interpretei mal. Não sei se foi V. Ex:' ou o Líder 
da Maioria quem declarou ainda há pouco, em relação às 
fraudes eleitorais, que essas representavam 1%. 

Carlos Lacerda Foi o Líder da Maioria. 

Vieira de Melo Quem declarou foi o Tribunal Eleitoral. 
Trarei depois a sua declaração. 

Carvalho Sobrinho - Eu, que desejo integrar o bloco ma
joritário obediente, estou às tontas, porque, se há 1% de fraude 
apenas, para que mudar? Esse coeficiente é ínfimo. 

Carlos Lacerda - É porque está muito baixo. 

Carvalho Sobrinho - Confesso-me francamente às tontas. 

Carlos Lacerda - É um problema de desenvolvimento na-
cional aumentar a percentagem da fraudei Se está em 1% é uma 
vergonha para o Brasil! O nobre Líder da Maioria está empenha-
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do em aumentar essa percentagem, como parte do programa de 
realizações do Governo que apóia. 

Vieira de Melo - V. Ex?- está sendo mais uma vez injusto 
com seu colega e com o Governo. O que desejamos é não excluir 
- e já estabeleci isto frontalmente, claramente - do corpo 
eleitoral votante do País uma larga soma de indivíduos, que, 
sendo pouco alfabetizados - e V. Ex?- já disse que a culpa não é 
deles; a culpa é não apenas dos Governos, mas da falta de contato 
que eles têm com os meios de alfabetização -, pagam, entretan
to, impostos, prestam serviço militar, sofrem todos os ônus da 
cidadania. Não seria possível que, já de posse de um título de 
eleitor, já tendo exercido o direito de voto, lhes fosse negada 
agora a oportunidade de mais uma vez voltarem a escolher os 
dirigentes do País. Apenas este o nosso objetivo, nenhum outro 
nos move, tanto assim que V. Ex?- sabe que apoiamos todas as 
demais medidas que a Lei Eleitoral estabelece contra a fraude. 

Carlos Lacerda - Veja por onde anda a lógica estes dias. 
Não sei por onde V. Ex?- tem andado, tão distante do plenário 
nós o vemos; não sei se se tem encontrado com a lógica. Creio que 
tem havido uns desencontros, permita V. Ex?- que eu observe. 
Porque, veja V. Ex?-, se não quer privar os que já votaram do 
dever ou do direito de votar - eu considero um dever para quem 
esteja constitucionalmente habilitado a fazê-lo - se V. Ex?- não 
quer que os que já votaram não voltem a votar, por que V. Ex?
não reconhece que todos aqueles que foram capazes de fazer a 
petição do próprio punho, como mandava a lei, na ocasião, têm 
o direito de repetir a façanha? 

Vieira de Melo Perdão!. .. 

Carlos Lacerda Perdoe V. Ex?-. 
Aqueles que votaram pela lei antiga e aos quais V. Ex?- se 

reporta votaram porque foram capazes de fazer a petição de 
próprio punho. A lei em vigor pede menos; pede apenas que 
preencham duas ou três linhas, dando sua idade, nacionalidade, 
nome, profissão e endereço. Quer dizer, quem pode fazer o mais 
pode, evidentemente, fazer o menos. Então, quando V. Ex?
defende o voto para estes cidadãos, mas não atenta para tal fato, 
o que V. Ex~ demonstra, se me permite - e quero ser exato na 
interpretação de suas palavras -, é que V. Ex?- está interessado 
em manter no corpo eleitoral aqueles que fraudaram a lei, 
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servindo-se de petição, não do próprio, mas do punho alheio. É 
isso que V. Ex!'- pretende com seu projeto. Aceitamos que votem 
os que já votaram e a lei vigente, longe de proibir, admite-o. Mas 
aqueles que foram capazes de se habilitar para votar no passado e 
fizeram do próprio punho uma inteira petição, como não seriam 
agora capazes de preencher duas ou três linhas do mesmo próprio 
punho? 

Vieira de Melo - Queira V. Ex!'- atentar para a seguinte 
circunstância: como V. Ex!'- sabe, o eleitorado brasileiro foi 
alistado em várias etapas. Esse eleitorado tem crescido sucessiva
mente de eleição para eleição. 

Carlos Lacerda 
rado brasileiro. 

Pudera! Pouca gente morre no eleito-

Vieira de Melo - V. Ex!'- aguarde um pouco. Anote o 
nobre Deputado a seguinte circunstância: esse eleitorado foi 
crescendo sucessivamente de eleição para eleição, porque em 
1945 começamos com um corpo eleitoral votante mais ou menos 
modesto. Hoje temos praticamente o dobro do corpo eleitoral de 
então. O que se verifica é que não seria possivel, dentro de 
exigências maiores, neste momento, reformarmos todo o corpo 
votante do País. Peço be'm a atenção de V. Ex!'- para essa 
circunstância, Sr. Deputado Carlos Lacerda: temos que alistar 
todo o eleitorado do País de novo. 

Carlos Lacerda - Não se lembrou V. Ex!'- disso quando 
votou a lei? 

Vieira de Melo - V. Ex!'- atente mais para a seguinte cir
cunstância: é que toda esta população rural brasileira que neste 
momento é convocada para vir retirar os seus titulas - já agora, 
admito, com maiores facilidades, depois que o Tribunal interpre
tou mais suavemente certas disposições -, toda ela é uma gente 
dedicada às atividades laboriosas do campo. Chamo bem a aten
ção do meu eminente colega. 

Carlos Lacerda 
calo na mão. 

Vem V. Ex!'- de novo com a história do 

Vieira de Melo - V. Ex!'- atente bem para isso. Eles não 
têm o hábito da pena porque não o podem ter. Tudo que significa 
escrever alguma coisa mais do que o seu próprio nome constitui 

332 



uma dificuldade e, então, o que não desejamos é acrescê-la. Dou 
testemunho a V. Ex~, porque sou homem do interior. 

Carlos Lacerda - Nós todos somos do interior, tanto quan
to V. Ex~, todos freqüentamos os mesmos teatros, andamos pelos 
mesmos Bancos, vamos aos mesmos Ministérios, rolamos pelo 
mesmo asfalto. Não há dúvida alguma de que somos todos 
homens do interior. 

Vieira de Melo - Hoje, somos da cidade, V. Ex~ e eu, 
mas, outrora, quando V. Ex~ inaugurava seus passos na vida 
pública, aqui na Capital, eu inaugurava os meus lá naqueles 
confins do meu Estado, Bahia. Privei de perto com essa gente ... 

Carlos Lacerda - Muito me comove a sua lembrança. Mas 
todos temos um interior em nossa vida. 

Vieira de Melo - ... sei, nobre Deputado, o que é um 
homem rústico, do interior, quando, diante de uma autoridade, 
sobretudo se ela tiver um conceito pessoal de alfabetização além 
daquele que, razoavelmente, nós entendemos. E ele não será 
capaz de, realmente, fazer isso que a lei atual exige. E por que 
não poderemos, em atenção àquilo que esse homem já fez, ao 
que ele faz, em atenção ao que ele já votou, por que não damos 
uma certa facilidade para que ele possa ... 

Carlos Lacerda - Por que não lhe damos uma máquina de 
escrever? É o que V. Ex~ quer. O seu projeto manda que esse 
homem rústico, esse homem pobre, esse homem do interior, 
datilografe a sua petição. 

Vieira de Melo V. Ex~ sabe, perfeitamente ... 

Carlos Lacerda V. Ex~ vai abrir uma Escola Remington 
nos municípios do interior? · 

Vz"eira de Melo - Aí já é propaganda que V. Ex~ está 
fazendo da Remington. Eu faço a propaganda do homem do 
interior. 

Presz"dente - Atenção! A Mesa informa ao nobre orador 
que o seu tempo já terminou e precisamos entrar na Ordem do 
Dia. 

Vieira de Melo - Peço desculpas ao nobre orador. 
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Carlos Lacerda - V. Ex~ me honrou muito e só não digo 
que V. Ex~ me ajudou para não ser imodesto. Mas acredito que a 
tese que V. Ex~ defende cai sozinha, de sorte que não é mérito 
meu. 

Vz'ez"ra de Melo - É ponto de vista de V. Ex~. 

Lourival de A lmáda - Gostaria de apartear para dizer o 
seguinte: os jornais de hoje vêm mexendo - vamos dizer assim -
na tese do direito adquirido com relação àqueles que são porta
dores de títulos eleitorais. Esquecem, entretanto, que essas deci
sões, propondo teses que tornam o cidadão eleitor, são de ordem 
administrativa que nunca transitam em julgado. Isso é pacífico 
na lei e na jurisprudência. E todas as Leis Eleitorais até hoje 
contêm' o processo sumário do cancelamento dos títulos. Basta 
que o eleitor, mesmo no ato de votar, dê demonstrações de que 
não sabe escrever, de que não é alfabetizado, para que seu título 
seja sumariamente cancelado. Assim, este argumento não pro
cede. A nova lei nada mais faz do que isto: uma revisão no 
sentido de esclarecer quais aqueles que sabem ou não escrever e 
ler, ou melhor, aqueles que são ou não alfabetizados. De forma 
que este argumento não prevalece, Sr. Deputado. Uma vez que o 
cidadão dê uma prova cabal de que não estava em condições dJ! 
ser alistado, de que não era alfabetizado no momento em que foi 
admitido no corpo de votantes, o seu título deve ser, de acordo 
com todas as leis que até hoje estiveram em vigor, deve ser 
sumariamente cancelado. Não há, pois, inovação alguma, Sr. 
Deputado, na presente lei. E a prova disso, de que não há essa 
dificuldade, é o exemplo que vou dar: na última viagem que fiz 
ao Espírito Santo verifiquei, no Município de Afonso Cláudio, 
que o PSD fez perto de 1.000 eleitores dentro desta lei; tem 
atualmente quase o mesmo corpo de eleitores que tinha na 
vigência da lei anterior. Assim, se em outros municípios o mesmo 
não acontece, é porque está havendo desídia e não porque a lei 
traga dificuldades. Esta, a expressão da verdade. (Muz"to bem. 
Palmas.) 

Osvaldo Lz'ma Fz'lho - V. Ex~ permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Lamento, mas o Presidente já me havia 
advertido do fim do meu tempo. 

Osvaldo Lz·ma Fz'lho - Não faltará ocasião. 
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Carlos Lacerda - Sem dúvida. Ficarei como sempre muito 
honrado com a atenção de V. Ex:'. 

Sr. Presidente, vimos há pouco, na justificação de sua polí
tica, o nobre Líder da Maioria declarar que ambas as partes -
Governo e Oposição - estão interessadas na defesa do regime. É 
uma grande verdade; é um fato incontestável. Diríamos até que 
mais interessados na defesa do regime somos nós - mais respon
sáveis pela defesa do regime são eles; mais interessados estamos 
nós, porque cada vez que se fere o regime, como se o está ferindo 
diariamente, com a censura prévia feita ao rádio, a Oposição é 
quem mais sofre, mais responsáveis são eles, porque cada vez que 
se fere o regime, como na censura prévia quotidiana feita ao 
rádio, a eles cabe a culpa e não a nós. 

Rubens Berardo - Permite V. Ex:' um aparte? 

Carlos Lacerda - Lamento, Sr. Deputado, porque há pou
co não pude atender ao nobre Deputado Osvaldo Lima Filho. 
Mas se a Mesa permitir, ouvirei V. Ex:' com muito prazer. 

Rubens Berardo - Sr. Deputado, apenas na qualidade de 
homem de rádio, quero confessar a V. Ex:', honestamente, que 
não tenho qualquer censura na minha emissora. 

Carlos Lacerda 
rádio? 

Então, posso falar ao microfone de sua 

Rubens Berardo - Depende da minha opm1ao. Depende 
da tese que V. Ex:' irá defender. V. Ex:' pode defender qualquer 
tese. 

Carlos Lacerda - V. Ex:' não vai racionar a minha tese? 
Nesse caso, trata-se de liberdade condicionada, racionada. 

Rubens Berardo - Já em determinada época, ofereci a 
V. Ex:' a Organização, para que se manifestasse como enten
desse. 

Carlos Lacerda - Permitirá V. Ex:' um debate, na sua 
estação de rádio, com nossa presença em partes iguais, com 
tempo igual? 

Rubens Berardo - Como não? Fá-lo-ei, com o ma10r pra-
zer. 
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Carlos Lacerda - V. Ex~ tem o endosso do Líder da 
Maioria? Está de pé a Portaria do Ministro? 

Rubens Berardo 
da Maioria. 

Farei um debate entre V. Ex~ e o Líder 

Carlos Lacerda - Olhe que V. Ex~ perde a estação! 

Rubens Berardo - Garanto que não. 

Vieira de Melo - Estarei lá, com V. Ex~, no dia e. hora 
marcados, para o debate. 

Carlos Lacerda 
quiser. 

Marquemos para hoje à noite, se V. Ex~ 

Vieira de Melo - Perfeitamente, se não houver sessão no
turna. Caso contrário, terei de vir aprovar o projeto dos motoris
tas. 

Carlos Lacerda - Já começaram as evasivas ... 

Vieira de Melo - Não se trata disso. Se houver sessão 
noturna, nossa obrigação, minha e de V. Ex~, é a de comparecer 
a esta Casa. Se assim eu não fizesse, estaria colaborando com a 
obstrução. 

Carlos Lacerda - A Portaria do Ministro da Viação, que 
estabelece condições institucionais para irradiação de debates, 
tais como negativa de registro de contratos de concessão a 
estações radiodifusoras, a serem determinados pelo Tribunal de 
Contas, com número nunca inferior a cinco dos seus membros ... 
Essa matéria até hoje não veio para esta famosa Ordem do Dia 
da Câmara. A quem se deve isso? 

Rubens Berardo - Deputado Carlos Lacerda, V. Ex~ deve 
conhecer o decreto que regula as concessões ... 

Carlos Lacerda - É decreto da ditadura. 

Rubens Berardo - Mas em pleno vigor. 

Carlos Lacerda - Exatamente. É um decreto ditatorial, 
em vigor. Nada mais democrático do que uma lei ditatorial, em 
vigor, junto com a Constituição! É a democracia perfeita! 

Chagas Rodrigues - É lamentável que o Presidente Café 
Filho não se tenha lembrado de revogá-lo. 

336 



Carlos Lacerda - Por lembrar-se demais é que o depu
seram. 

Presidente - A Mesa faz apelo ao nobre guardião do Regi
mento, Deputado Carlos Lacerda, a fim de atentar para o 
parágrafo 3? do artigo 62 do Regimento, que diz: "Às 16 horas, 
improrrogavelmente, terá início a Ordem do Dia". 

Carlos Lacerda - Vou concluir imediatamente, Sr. Presi
dente. 

A concessão dos apartes resulta de fato de nem todo dia 
estar disposta a Maioria a violar a Portaria relativa às estações de 
rádio. Esta tentativa de violação comoveu-me a tal ponto, que 
não posso fugir ao convite, que espero seja mantido, para debate 
na Organização do Sr. Deputado Rubens Berardo, porque até 
agora esse debate para mim constituiu apenas um monólogo, e à 
minha revelia. S. Ex~ sabe disso. 

Sr. Presidente, vou concluir. O que temo é que não esteja
mos falando a mesma linguagem. No regime que defendemos, 
vive o trabalhador de mãos calosas, cujas mãos e cujos calos são 
aqui agora explorados com o entusiasmo de calista ou de quiro
podista. Temo que se queira o voto desse trabalhador de mãos 
calosas, não para libertá-lo, mas para jungi-lo .. Solicita-se o voto 
do trabalhador do interior para eleger latifundiários, já que este 
condiciona o trabalho, o salário e a própria vida à sua docili
dade, à sua submissão, elegendo os latifundiários que se candi
datam nas suas zonas. 

Não vejo democracia em dar voto a quem esteja capacitado 
para votar e o que se vai fazer é aquilo que sempre se fez nos 
regimes totalitários: a depravação do instrumento democrático 
para, precisamente, impedir o seu fortalecimento. 

No regime que nós defendemos, o voto vale porque é 
consciente e porque é honrado; é o regime da reforma eleitoral 
consagrado com o voto da própria maioria, prometido pelo Chefe 
do Governo deste País, o Sr. General Lott, em sucessivas das suas 
copiosas entrevistas - é o voto livre. 

Presidente - Atenção. O tempo de V. Ex~ já está esgo
tado. 

Carlos Lacerda - É o voto livre, mas livre porque honra
do, e não libertino, porque desonestamente apurado. É o ~oto, 
em suma, que eleva o cidadão, que o melhora, que faz progre-
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dir a Pátria pelo progresso da consciência política de seus filhos, 
e não a faz degradar-se até a última baixeza, explorando as 
emoções dos incautos e a última ilusão que resta a um povo que 
anseia por libertar-se e a quem se pretende impor agora um 
colete de aço, o sufocante colete da fraude eleitoral, consagrada 
em lei. (Muito bem; muz"to bem. Palmas prolongadas.) 
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15. Sessão de 5 de setembro de 1957 

Discussão do Projeto n.O 2.620-A/57 - Orçamen
to - Anexo do Mí'nistérz"o da Guerra. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, volto à tribuna para exa
minar, desta vez, o Orçamento do Ministério da Guerra, matéria 
evidentemente insuscetível de estudo adequado nos breves 30 
minutos, creio que improrrogáveis, que o Regimento me faculta. 

Limitar-me-ei, por isso - e muito a contragosto, pois seria 
dever da Câmara analisar a fundo este Orçamento -, ao exame 
de um só dos aspectos do pressuposto da guerra, não sem antes 
fazer notar aquilo que me parece chegada a hora de dizer-se com 
a necessária objetividade e a indispensável franqueza. 

Ainda ontem, Sr. Presidente, entrava nesta cidade o Teatro 
Nacional Popular da França, com a peça de Moliere Dom ]uan: 
é nessa obra que Sganarelle diz ao seu amo creio que estas 
palavras: "a hipocrisia é o vício da moda, e todo vício na moda se 
transforma em virtude". 

O gabinete do Ministério da Guerra é hoje a próp_ria sede da 
hipocrisia nacional e, em relação às despesas com esse Ministério, 
creio que tem sido lema, neste País, um respeito que não é aquele 
autêntico devido às forças da defesa nacional, aquele que a 
todos nos reúna na mesma veneração pelas suas tradições e no 
mesmo apreço pelos seus deveres. 

É a hipocrisia de se não dizer que quem quer que exami
nasse neste país os orçamentos militares, em comparação com os 
dos demais setores da vida nacional, teria a impressão de que 
somos uma nação a pique de entrar em guerra, a convicção de 
que somos uma nação cuja infra-estrutura esteja por tal modo 
assegurada que pode, confiadamente, gastar com as Forças Ar
madas o que verdadeiramente sabe que não pode despender. 

Sr. Presidente, esta é uma verdade inconcussa que alguém 
tem de dizer neste país, neste momento, para melhor honrar as 
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tradições do Exército, para que ele se não converta algum dia 
numa espécie de casta em que o não queremos ver transformado, 
para cujo sustento e manutenção a Nação se exaura, a Nação se 
empobreça, criando por tal modo uma anomalia orçamentária 
que, afinal, seja vencida de antemão em guerras em que não 
entre, sob o pretexto de preparar-se para uma guerra que não 
pode fazer. 

A percentagem do Orçamento militar, no Orçamento geral 
da República, é um escândalo nacional; é, Sr. Presidente, um 
desserviço prestado, em primeiro lugar à Pátria e, em segundo 
lugar por isso mesmo, às próprias Forças Armadas, que existem 
para servi-la e não para que ela unicamente sirva ao seu custeio. 

Não há, dentro ou fora do Exército, quem de boa fé tal 
coisa não reconheça. Não há quem, em particular, não identi
fique esse fenômeno, o de um País que abre suas veias a pretexto 
de manter um Exército cuja retaguarda, cuja infra-estrutura é 
assim solapada e arruinada pela falta de recursos para se manter, 
mantendo-o. 

Nem mesmo neste Orçamento do Ministério da Guerra, cujo 
titular prega o voto dos analfabetos, encontramos verba sufi
ciente para o desenvolvimento adequado daquelas admiráveis 
escolas regimentais cujo desenvolvimento é uma garantia da 
educação dos jovens conscritos. 

Se o Ministro estivesse menos interessado na captação do 
voto de cabresto e mais empenhado na obra admirável de seus 
antecessores, para conseguir, através do serviço militar, a alfabe
tização de largas camadas da juventude do Brasil, não veríamos 
refletir-se essa preocupação no Orçamento da Guerra agora pro
posto à consideração da Câmara. 

Em vez disto, vemos a importância total de ............. . 
Cr$ 534.173.814,00 para forragens de cavalos de arma de mon
tada, cavalos de arma a pé, cavalos de hipismo, muares, reforço 
bovino, cavalos Percheron, os famosos cavalos de tração, cuja 
existência no Ministério da Guerra está por este recenseamento 
num total de 1. 766 cabeças, reprodutores e reprodutoras, ani
mais de carga e pombos-correio; só os pombos-correio da Guerra 
absorverão, desse total, a importância de Cr$1.331.155,00 de 
ração, só no ano de 1958. 

Sr. Presidente, ninguém negará a necessidade e conveniência 
de manter no Exército aquilo que se chama o transporte hipo
móvel. Mas como uma Nação, que dedica à sua infância a quinta 
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parte disso, vai dedicar aos cavalos do Ministério da Guerra cinco 
vezes mais? (Muito bem.) 

Já sei que dirão alguns que estamos combatendo a concessão 
de verbas ao Exército. Não é exato e respondo de antemão. 
Afirmamos que aqui sempre daremos ao Exército o que ao Exér
cito compete, na medida das possibilidades dos sacrifícios que a 
Nação possa arrostar, para ter uma Força Armada capaz de 
defendê-la. 

Sr. Presidente, em país algum do mundo, e ainda menos em 
tempos de paz, exaurem-se as forças da agricultura, abandona-se 
a força militar por excelência, que é o homem, suprimem-se 
recursos à juventude das escolas, privando-as das próprias esco
las, fecham-se hospitais a título de economia para, ao mesmo 
tempo, contemplar com 534 milhões de cruzeiros a simples 
forragem das alimárias com que julga necessário contar o Minis
tério da Guerra. 

Sr. Presidente, é do interesse de todos os exércitos contar 
com caválos e muares que satisfaçam a certas características técni
cas, no caso brasileiro estabelecidas pelo Serviço de Remonta e 
Veterinária do Exército. 

O rebanho chamado - perdoem-me o pedantismo da ex
pressão - 'solípede' destina-se, na paz, a preencher os efetivos 
das unidades - novamente o pedantismo da expressão se impõe 
-, das unidades chamadas 'hipomóveis'. 

Na guerra há que remontar os efetivos cuja duração é 
sabidamente precária, pois as mais fáceis vítimas de uma guerra 
são sempre os animais. 

Os técnicos no assunto, já na Primeira Guerra Mundial, 
concluíram que o recompletamento de mais de 50% do efetivo 
solípede deveria ser realizado a partir do primeiro mês de ope
rações em campanha. Basta essa consideração para que verifi
quemos a relevância do tema, Sr. Presidente. 

Em resumo: com um mês de campanha de guerra, há que 
remontar, há que substituir, segundo as lições da guerra mun
dial, 50% do rebanho solípede de que carecem os Exércitos. 

Estas considerações, note bem a Câmara, referem-se à expe
riência da Primeira Guerra Mundial, pois na segunda a experiên
cia é outra, e ainda mais expressiva. É aquela anunciada por esse 
extraordinário general que se chama Charles de Gaulle que, na 
sua famosa Vers l'Armée de Métier, previu não somente a des
truição da resistência da França pela concepção defensiva da 
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Linha Maginot - combinada com a ação da Quinta-Coluna, 
que nem ele previu - como a extraordinária revolução que na 
arte militar viria a representar a motorização dos Exércitos. 

Sr. Presidente, pelas considerações que da forma mais breve 
possível venho encaminhando, verifica-se quanto é indispensável 
que a criação nacional atenda às necessidades de paz e, princi
palmente, aos sucessivos recompletamentos na hipótese de 
guerra. Para isto, é necessário que o País possua uma satisfa
tória reserva de animais, o que não acontece atualmente. A 
política que tem sido adotada neste particular pelo Exército 
baseia-se nos seguintes princípios gerais e fundamentais: 

1) A criação cavalar deve ser empreenctida por particulares. 
Neste ponto, é preciso acentuar que continuam as importações de 
reprodutores argentinos e uruguaios, sem o necessário fomento 
da produção nacional. Para esta, a verba é outra. É uma de 
Cr$ 25.000.000,00. Figura no Orçamento deste ano para a cha
mada Comissão Coordenadora do Cavalo Nacional, por qualquer 
grosseira analogia submetida diretamente ao Presidente da Re
pública. 

2) Cabe ao Exército orientar os criadores sobre os tipos de 
criação de interesse militar, apoiar a criação de cavalo meio
sangue, fornecendo reprodutores e assistência técnica aos reba
nhos e, finalmente, estimular a criação, pela compra dos seus 
produtos. 

A situação do País, no que concerne à criação dos solípedes e 
à produção de forragem, não satisfaz as necessidades de paz e 
está muitíssimo longe de atender às exigências de uma guerra. 
Em caso de guerra não há, com todo esse dinheiro gasto, reserva 
de cavalos para uma semana de campanha. E não preciso dizer à 
Câmara que os cavalos não se fazem numa semana ... 

Das causas principais do relativo abandono da criação na
cional, mesmo em áreas em que esta é espontânea e fácil, como a 
chamada campanha, os grandes campos naturais dos Estados do 
Sul e de Mato Grosso, podemos mencionar as seguintes: 

1) A inexistência, por parte do Ministério da Guerra, de 
uma política de fomento, baseada num preço mínimo que enco
raje o produtor. 

2) As sucessivas compras de animais realizadas no exterior, 
especialmente na Argentina e no Uruguai, em lugar de fomento 
à criação nacional. 
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Sr. Presidente, cabe aqui, ainda que na brevidade do tem
po, estabelecer uma comparação de ordem econômica simplíssima 
entre esses gastos monumentais com o cavalo e o rendimento 
econômico desse cavalo mecânico, e espero que não me acusem 
amanhã de estar aqui servindo de vendedor de jipe ... 

Mas, Sr. Presidente, é preciso que a Câmara saiba, e a 
Nação tome nota, que a duração de um jipe sendo a que é, e 
havendo a sua extrema Vf<rsatilidade sido comprovada na cam
panha da última guerra; temos diante dos olhos esta experiência, 
que é definitiva. No Regimento Floriano, nesta cidade, os jipes 
que lá existem são os que foram utilizados na Campanha da 
África, na Campanha de Montgomery contra Rommel, portanto, 
de quase quinze anos; os jipes que servem à Região Militar de São 
Paulo são da campanha da Força Expedicionária Brasileira da 
Itália; e um jipe - quem o ignora? - só se alimenta, só consome 
gasolina quando sai a trabalho. O mesmo não acontece ao: 
cavalo, cuja subsistência tem de ser assegurada, quer haja guerra' 
quer haja paz, e na paz, quer se realize parada, quer não, quer se 
dê golpe ou não, quer se cometam, ou não, violências contra 
Presidentes legitimos para garantir Presidentes duvidosos. 

Por outro lado, as causas principais do relativo abandono 
em que se encontra a produção de forragem são semelhantes 
àquelas que apontei, para o relativo abandono da criação na
cional. 

Sr. Presidente, grande parte dessa forragem, que aqui vai 
absorver 534 milhões de cruzeiros, é importada do exterior - e 
teve o Sr. Ministro da Guerra o cuidado de não dizê-lo na 
proposta que encaminhou à Câmara. 

Esses fatores negativos, Sr. Presidente, decorrem principal, 
mente de um fator dos fatores, causa das causas, origem dessas 
conseqüências: a falta de uma doutrina político-militar que 
venha deixar definido, peremptório e categórico, o seguinte: se 
devemos ou não transformar as unidades militares hipomóveis em 
unidades motorizadas. 

Até hoje não sabemos se existe e, existindo, qual seja a 
doutrina do Sr. Ministro da Guerra a esse respeito. A julgar pelo 
Orçamento, vamos continuar com um Exército a cavalo; a julgar 
pelas necessidades da guerra moderna, não podemos continuar a 
contar com um Exército com o seu transporte na dependência 
dos cavalos, nas proporções em que, com eles, temos contado até 
hoje. 
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Se devemos, ou não, manter essas unidades hipomóveis, é 
problema cuja solução interessa principalmente ao campo do 
planejamento militar e às possibilidades econômicas do país. 

Aqui vem o problema. O Sr. Ministro da Guerra coloca a 
Câmara na seguinte situação: não define uma política de trans
portes para a guerra ou para a paz, enfim, para o Exército, e, 
não a definindo, pede-nos 534 milhões de cruzeiros para manter 
uma situação indefinida. Se negarmos, estamos negando cavalos 
ao Exército, se concordarmos, estaremos contribuindo para que 
continue o Exército com cavalos, mas sem unidades motorizadas, 
na proporção adequada às necessidades da defesa nacional. 

Sr. Presidente, parece, por esta minha exposição sucinta, 
abusando eu da atenção da Câmara, neste fim de sessão, ser a 
última coisa que nos resta, para discutir orçamentos nesta Casa 
- onde as votações se fazem agora a conta-gotas -, antes de 
votar a concessão de 534 milhões para comida de cavalos, 
indagar do Sr. Ministro da Guerra qual a doutrina militar que se 
impõe e se aplica, que se formula e se exerce, na sua gestão. 

Antes dessa definição, qualquer concessão de verba tama
nha representa uma temeridade, uma irrisão, para não dizer 
uma afronta ao povo brasileiro. 

Temos ainda a considerar a precariedade atual de reservas 
cavalares e a má localização estratégica das zonas naturais favo
ráveis à criação do gado cavalar. Pois, Sr. Presidente, dentro da 
doutrina da defesa nacional, de Caxias até hoje, as zonas da 
campanha do sul seriam sempre zonas insuficientes porque sem 
garantias para que, a elas, somente a elas, se confie a reserva da 
criação nacional, para fins militares. 

Temos que considerar ainda, Sr. Presidente - e digo ainda 
para não dizer apenas -, principalmente, as onerosas necessi
dades orçamentárias para atender e fomentar a produção de 
forragem nacional. 

E temos, não há negar, dúvidas sobre a validez do emprego 
do cavalo como instrumento de guerra em nossos dias. Parece 
evidente a sua pequena contribuição. Digo-o, com inteira objeti
vidade e isenção, deixando de parte, por um momento, tudo 
aquilo que nos parece perigoso a esta Nação e ao seu regime 
democrático pela presença do Sr. Teixeira Lott no Ministério da 
Guerra. Suponho, para argumentar, para examinar a questão 
orçamentária, seja ele um excelente Ministro da Guerra e, ade
mais, um extraordinário patriota. Suponho tudo isto. Deixo de 
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parte recriminações, queixas, mesmo as ma1s JUStas, mas espero 
de S. Ex:" uma definição da doutrina político-militar do Exér
cito, no que se refere aos seus veículos, para os necessários 
deslocamentos. 

Na hipótese de ser decidido manter as unidades a cavalo e 
até desenvolvê-las, a proposta constante do Orçamento parece 
que só atenderia à aquisição de forragem, mas não seria sufi
ciente para atendê-la sob o aspecto da expansão das unidades 
hipomóveis. Na outra hipótese, na transformação das unidades a 
cavalo em unidades motorizadas, sendo paulatina a transfor
mação, parece que a verba é exagerada. 

Os dados de que disponho são estes, que entrego à sabedoria 
e à prudência da Câmara. 

Temos 10 mil cavalos de reserva da criação civil para o 
Exército. Em efetivo militar, temos 40 mil cabeças. Um cavalo 
consome 5 quilos, em média, de milho; o cavalo de sela, 4 quilos; 
o de tração, 6. Quanto à alfafa, um fardo dá para 5 cavalos. 
Note-se que esta é, em grande parte, importada, circunstância 
que o Sr. Ministro da Guerra omitiu na proposta que enviou à 
Câmara. 

Raimundo Padz'lha - Foi uma restrição mental de S. Ex:". 

Carlos Lacerda - Como tantas outras. 
Sr. Presidente, que se faz no Exército com essa verba? Este é 

um aspecto de suma delicadeza. Mas, não sou como aquele 
loquaz Sganarello que dizia ao seu amo - e repito - "a 
hipocrisia é um vício que está na moda e todo vício na moda se 
transforma em virtude". Para nós, o que continua virtude é 
sinceridade; e a hipocrisia, seja ela do ministro ou dos civis diante 
dele acolherados, será um vício, por mais que se mude e se 
valorize. (Muito bem.) 

Que se faz no Exército com essa verba? 
Que se fez tradicionalmente? Em poucas palavras, creio que 

posso reproduzir o mecanismo do seu dispêndio. 
As unidades soltam na invernada os cavalos e estocam a 

alfafa recebida, que, por estarem os cavalos na invernada, dela, 
da alfafa, não carecem. Fazem, assim, economia da segunda cota 
de forragem. Quando os cavalos voltam da invernada, a segunda 
cota não é utilizada, pois que a primeira, estocada, entra então 
em consumo na ração cotidiana de cada animal. E é aí, Sr. 
Presidente, que - a palavra tem uma conotação pejorativa, mas, 
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no caso, tanto quanto posso avaliar e garantir, e, nisto, mais 
avaliar do que garantir eu posso - dá -se então o desvio dessa 
verba para uma aplicação que, pelo menos na maior parte dos 
casos, é legítima, ainda que não seja legal. A tanto não vai o 
legalismo do ministro ... 

Não vai a alfafa da segunda cota, porque a primeira, 
estocada, só então é consumida quando os cavalos recolhem da 
invernada, mas vai o dinheiro da segunda cota e é com o 
dinheiro da segunda cota que os comandantes fazem face às 
inúmeras despesas de manutenção e desenvolvimento de suas 
respectivas unidades, não contempladas no Orçamento. 

Assim, Sr. Presidente, esse Orçamento, dando verba para 
comida de cavalo, tem dupla destinação - a da comida mesma e 
de outras coisas que com comida de cavalo, pelo menos, nada 
têm a ver. 

Rafael Correia - São outras comidas. 

Carlos Lacerda - A conta da segunda cota é de alfafa, 
mas a despesa não o é; a conta da segunda cota é de forragens, 
mas a aplicação da verba não o é. 

Raimundo Padilha - Permita V. Ex:'. Creio, mesmo, que 
existe, aqui na Câmara, documento muito expressivo do conceito 
que S. Ex:' tem de movimentação de verbas. Se não estou 
enganado, há um projeto ou mensagem que transitou pela 
Comissão de Constituição e Justiça, segundo o qual se evidencia 
que o Sr. Ministro da Guerra desejava, nada mais, nada menos, 
que a Câmara o autorizasse a fazer um estorno de verba, coisa 
que, V. Ex:' sabe, é absolutamente proibida pela Constituição. O 
projeto está, creio, engavetado com algum relator da Casa. 

Carlos Lacerda - Levasse o Sr. Ministro da Guerra em 
consideração a necessidade de prestar contas à Nação e a seus 
próprios camaradas do Exército, teria a prudência, a virtude de 
desdobrar estas verbas e pedir para cavalos o que é de cavalos e 
para sua montaria o que lhe corresponde. 

Sr. Presidente, é por isso que justifico esta parte de nossa 
atitude em relação a este Orçamento limitado à comida de 
cavalos, porque esta absorve mais de meio bilhão de cruzeiros. 

Raimundo Padilha - V. Ex:' está procurando saber qual a 
doutrina militar que o ministro da Guerra acaba de revelar. 
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Carlos Lacerda - Concluo, Sr .. Presidente, pela seguinte 
constatação: humanamente, democraticamente, legislativamen
te, politicamente e até militarmente, tendo em vista o interesse 
permanente da segurança nacional, que transcende as nossas 
próprias divergências, não nos será possível conceder 534 milhões 
de cruzeiros para comida de cavalos, antes de saber do Sr. 
Ministro da Guerra, pelas informações que hoje requisitamos e 
que estou enviando à Mesa: 

"Qual a orientação a ser estabelecida pelo ministro da 
Guerra com relação às unidades hipomóveis do Exército. 

Se o rebanho solípede atual, efetivo, preenche as necessida
des em tempo de paz. 

Se a reserva atual é capaz de completar as necessidades em 
tempo de guerra. 

Qual o incremento dado pelo Exército ao criador nacional 
de meios-sangues. 

Se a verba solicitada preenche as necessidades reais". 
Sr. Presidente, não se pode ser mais moderado, nem mais 

construtivo, apenas não sendo hipócrita, porque seria negar a 
nossa própria natureza; nem se pode ser mais contido, mais 
econômico nas exigências do que neste requerimento, pois quan
to ao mais caberia, por último, dizer que uma Nação não ganha 
guerras se apenas alimenta o seu Ministério da Guerra; que 
uma nação não ganha guerras se procura preparar seus homens 
para a guerra, mas se mostra incapaz de educá-los para a cida
dania; que uma nação não ganha guerras, quando fecha hospi
tais, para recrutar e militarizar doentes; que uma nação não 
ganha guerras, quando, em vez de abrir fábricas, fecha-as na 
crise de desemprego que lavra entre os trabalhadores brasileiros, 
para, ao mesmo tempo, cumular de benesses, como preço, 
felizmente vão, do seu silêncio e da boa submissão, um Exército 
que dentro em pouco terá uma constelação de alguns milhares de 
generais da reserva, enquanto desaparecem as fontes reais e 
autênticas do poderio nacional, que se encontram no trabalho 
dos campos, no trabalho das fábricas e no trabalho das escolas; e 
contra estas últimas se levanta, como estarrecida vê a Nação, a 
palavra obscurantista do Sr. General Ministro da Guerra, que 
concorda com a tese dos comunistas, derrotada na Constituinte 
de 1946. (Muito bem. Muz'to bem. Palmas.) 
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16. Sessão de 10 de setembro de 1957 

Encaminha votação do requerimento de prorro
gação por 90 dias para a Comissão de Inquérito, a 
fim de estudar o alto custo do ensino particular no 
Brasil. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, todos os dados de que 
carece a Comissão encontram-se no pequeno livro que acaba de 
publicar o Professor Anísio Teixeira, sob o título Educar não é 
prz"vz"légz'o (Editora José Olympio, Rio, 1957). 

Neste pequeno livro, que coleta o discurso desse eminente 
educador no Congresso de Educação de Ribeirão Preto, estão as 
linhas fundamentais desta realidade que a Comissão Parlamentar 
de Inquérito não pôde até agora apurar. Conhecido, como é de 
todos nós, o devotamento à sua missão do nobre Deputado Sr. 
Lauro Cruz e dos seus eminentes companheiros de trabalho - os 
Srs. Eurípedes Cardoso de Meneses, Meneses Pimentel, Menotti 
Del Picchia e Artur Audrá -, se há uma explicação para tão 
longo prazo, até agora sem conclusão, da investigação parla
mentar concedida pela Câmara. É que o Governo não tenha 
fornecido os dados necessários para que essa investigação chegue 
a seus termos. 

Ora, Sr. Presidente, não falecem ao Governo os elementos 
indispensáveis ao conhecimento do problema. Na Conferência a 
que acabo de me referir, faz o Sr. Anísio Teixeira, com a 
autoridade do seu longo tirocínio, da sua reconhecida inteligên
cia e da alta função que exerce, algumas afirmações que, se são 
sempre úteis ao conhecimento deste órgão técnico, são ainda 
mais oportunas nesta conjuntura em que se encontra a Câmara, 
porque ali demonstra o Sr. Anísio Teixeira que a instrução no 
Brasil se converteu em privilégio odioso de uma minoria oligár
quica que comanda a política deste País. E é esse privilégio que 
se quer perpetuar e consagrar, através de emendas como a 
chamada Armando Falcão e projetos como este de pai inomi-
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nado cujo primitivo pai jogou sobre os ombros de pais adotivos, 
que por aí andam, escondendo-se da sua própria criação. 

Demonstra o Professor Anísio Teixeira, nesse seu documen
tado estudo, que a escola primária no Brasil está convertida num 
instrumento, não de conhecimento e de educação no sentido 
verdadeiro do termo, mas num instrumento de deformação da 
mentalidade da criança - e refiro-me àqueles que chegam ao 
privilégio de ter escola -, pois inútil seria aqui relembrar os 
milhões de crianças no Brasil que não tiveram, ainda, a alegria 
de dispor de uma escola para aprender. 

No sistema escolar brasileiro reduziram-se por tal modo as 
oportunidades de ensinar, que hoje o problema do ensino se 
converteu em saber unicamente quais as vantagens, regalias ou 
privilégios que se poderão conceder a este ou aquele grupo. 

Demonstra o Sr. Professor Anísio Teixeira que a centrali
zação provocada pelo Estado Novo no Brasil matou o sistema 
escolar brasileiro quando ele apenas começava a desenvolver-se. 
Recorda as lições de Caetano de Campos, seu conterrâneo, as 
lições daquelas eminentes figuras de São Paulo que, antes de 
todos, viram as oportunidades que se abriam para a instituição 
de um sistema educacional verdadeiramente democrático e de
mocratizante; lembra a lição de Horace Mann, cuja leitura 
deveríamos neste momento recomendar ao nobre Deputado pelo 
Ceará, tão deslembrado da função democrática da escola e tão 
interessado em dispensá-la para construir a sua democracia ao 
modo do General Lott. 

Sr. Presidente, o Professor Anísio Teixeira relembra que o 
sistema escolar brasileiro está hoje condicionado ao número de 
turnos, no congestionamento em cada turma, o qual, positiva
mente, não permite aquilo que é essencial à educação primária: 
a convivência do aluno na escola, a naturalidade do aluno na 
escola, a sua - por assim dizer - desenvoltura dentro do 
ambiente escolar. O aluno vai à escola decorar algumas regras, 
com as quais se sustenta pela vida afora, pois as estatísticas 
oficiais demonstram que a esse número espantoso de crianças que 
afluem às escolas não corresponde uma estatlstica de permanên
cia e, ainda menos, de conclusão dos cursos. Para cada quatro 
milhões talvez de crianças que se matriculam no primeiro ano das 
escolas primárias, correspondem, ao fim do 'funil', tristes setenta 
e poucas mil, que - estas sim - chegam ao topo da escada, 
para manter no País o privilégio da educação, privilégio acima 
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de todos odioso, pois a lição de Horace Mann é mais do que 
nunca oportuna: "Não se forma uma democracia onde não se 
abrem escolas". 

De pouco ou quase nada vale abrir seções eleitorais se as 
escolas permanecem - as que existem - atulhadas, atopetadas, 
incapazes de cumprir a sua missão, isto para não falar das que 
inexistem e que condenam à ignorância milhões de crianças 
brasileiras. É a ignorância, assim, cuidadosamente cultivada, é a 
ignorância oficialmente fomentada, é a ignorância custeada pelo 
Estado, porque o sistema escolar brasileiro é sistema de fomento e 
estímulo à ignorância. É esta ignorância que se pretende, neste 
momento, consagrar, reconhecendo como fato consumado aque
la mancha que envergonha, que macula a Nação brasileira, e 
diante da qual, em vez de corar de pejo, ruborizam-se de alegria 
alvoroçada os exploradores do voto do analfabeto. Sr. Presidente, 
uma nação que não se peja de manter o analfabetismo e que 
pretende constituí-lo em razão para sobre ele fundar uma demo
cracia, é uma nação que renega e destrói a própria fonte da 
democracia, que é a educação popular autêntica. Uma Comissão 
como esta tem a alta finalidade pública e social, no Brasil, de 
investigar as razões da alta do ensino secundário. Essas razões, 
Sr. Presidente, quem não as vê? Quem não as entende? É que o 
Governo, o Estado, no Brasil entrega ao particular a missão 
exclusiva de preparar alunos nos cursos secundários. Não se 
admirem, pois, se esse curso custa caro, pois o Estado não só não 
lhe faz concorrência como monta guarda na porta das escolas 
para que só se possa ir à escola paga, uma nação que carece de 
escola gratuita. Temos no Brasil um sistema escolar obsoleto e, 
mais do que isso, deformante e, ainda mais, Sr. Presidente, 
monstruoso, pois não se preparam crianças para a educação 
segurando-as por duas ou três horas num triste e confuso turno 
escolar, amontoadas como sardinhas em lata, despertando mais 
piedade que entusiasmo, despertando mais apreensão que espe
rança, quando se vêem, neste País, gerações que se deseducam na 
escola, a maior deseducadora do Brasil. 

Essa demonstração fê-la com os próprios algarismos oficiais 
um homem que é hoje, talvez, a suprema autoridade oficial no 
Brasil e já era antes uma das autoridades mais reputadas em 
matéria educacional neste País, o Sr. Professor Anísio Teixeira. 

Pois bem, Sr. Presidente: no seu estudo encontrará a Co
missão todos os dados de que carece. Se o Governo os sonegou, é 
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porque não deseja que tais evidências venham ao conhecimento 
desta Casa. Mas não pode a Câmara ignorá-las; e porque não 
pode ignorá-las, não pode dilatar, distender, protelar prazos, 
para chegar a uma conclusão desgraçadamente tão simples, 
infelizmente tão clara, qual seja essa de que há um problema no 
Brasil que não despertou ainda, já não direi o interesse público, 
mas sequer a piedade dos homens que nos governam, problema 
de que dependem a democracia e a liberdade do povo brasileiro: 
esse problema é a escola, é a escola escassa, é a escola defor
mada, é a escola deformante, é a escola deformadora. 

Sr. Presidente, não podemos votar porque estamos obstruin
do, mas, se votássemos, votaríamos porque tão brilhante Co
missão, constituída de colegas que honram esta Casa e que nos 
honram com a sua amizade, concluísse imediatamente seu tra
balho por uma demonstração dessas verdades que aí estão paten
tes, para que a Câmara tivesse tempo de acordar antes que se 
consuma o crime dos crimes, que é o proxenetismo da ignorância 
do Brasil. (Muz"to bem; muito bem. Palmas.) 
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17. Sessão de 16 de setembro de 1957 

Considerações sobre a situação política em Ala
goas e a respeito dos z"ncidentes verificados na 
Assembléia Legúlatz"va do Estado. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, reunidos, há poucos mi
nutos, a bancada da UDN e os nobres Líderes da Oposição 
deliberaram que o Líder dessa bancada ocupasse, neste mo~en
to, a tribuna para um primeiro pronunciamento sobre os acon
tecimentos do fim de semana, no Estado de Alagoas. 

Confesso, Sr. Presidente, que, até hoje, na honrosa função 
de que fui investido, não tive momento tão constrangedor, não 
houve para mim oportunidade tão dolorosa quanto esta que hoje, 
por incumbência da minha bancada, me traz à tribuna desta 
Casa. É que, antes de tudo, domina-me, como brasileiro, um 
profundo sentimento de vergonha e, como cidadão, uma revolta 
indisfarçável, que preciso, no entanto, sopitar, para não trazer à 
tribuna a marola dos ódios, a faísca das explosões que ensan
güentaram o povo irmão das Alagoas. 

No entanto, Srs. Deputados, como é difícil, como é quase 
impossível iniciar nesta Casa um pronunciamento sobre tal ques
tão, sem trazer coberta de opróbio a face do cidadão e lívida de 
horror a imagem da Pátria ensangüentada pela violência, pela 
ferocidade a serviço da cobiça do poder desaçaimado. Nunca 
houve neste Brasil, talvez, entre tantas violências que lhe ponti
lham os duros caminhos de uma formação democrática atribu
lada e contraditória, e já direi talvez, mas certamente, jamais 
aqui ocorreu que um crime oficial fosse tão làrgamente anun
ciado, tão premeditadamente armado, tão escancaradamente 
denunciado, diante de um poder que se omite e que, pela 
omissão, se acumplicia. 

Ainda agora, no avião em que voltávamos de São Paulo, 
líamos, nos vespertinos da Capital daquele Estado, frases em que 
não quisemos acreditar, mas a cuja veracidade nos rendemos 
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quando aqui, ao chegar, encontramo-las reproduzidas em outros 
tantos jornais desta própria Capital. 

Ainda não se haviam lavado as manchas de sangue que 
macularam a augusta Assembléia de um Estado com as respon
sabilidades e as tradições das Alagoas e, na sua nativa Diaman
tina, a propósito de uma celebração respeitável, mas inteiramen
te diversa, o próprio Presidente da República num banquete 
dizia: "Que domingo alegre é este para mim!" 

Não contente com esta manifestação jovial, acrescentava 
ainda que, para ele, o episódio de Alagoas era uma página 
encerrada desde as providências que tomou. Como se ainda não 
bastasse, como se esta verdadeira afronta a uma Nação estarre
cida, entanguida de horror ante a violência solta nos campos das 
Alagoas fosse ainda pouco para a comemoração fogueteira de sua 
conhecida e mórbida inconsciência, de sua leviandade já agora 
histórica, o Sr. Presidente da República pronuncia, e está nas 
folhas: "Homem que indormidamente luta e sofre pela paz, por 
saber o que ela representa para esta Nação, vejo-me, neste 
momento, diante de um quadro impregnado da mais harmoniosa 
magnitude e poesia". 

Sr. Presidente, é este o réquiem das vítimas das Alagoas, 
vítimas de ambos os lados, vítimas dos ódios locais, sem dúvida, 
que crônicos se tornaram, numa História que a sociologia mais 
explica do que a própria política contemporânea. Não é, pois, 
em nome dos ódios facciosos, não é em nome das paixões parti
dárias, que a UDN vem, neste momento, estabelecer o contraste 
entre a insensibilidade presidencial e a tragédia do povo ala
goano. 

Dizia - e ninguém será capaz de contestar-nos - que este 
foi um crime de dia certo, foi um crime marcado na folhinha, foi 
um crime assinalado previamente no calendário da criminali
dade política no Brasil, desde aquela carta memorável, em que 
um homem de coração humilde, com a bravura dos simples, dos 
heróis verdadeiros, o Deputado estadual Marques da Silva, anun
ciava a sua morte próxima e dela proporcionava à Nação, por 
adiantamento, todos os seus pormenores. 

Desde que tal coisa ocorreu, e que um Deputado comuni
cava ao Governador das Alagoas, com duas horas de antecedên
cia, o assassinato que ele ia cometer, revelando, assim, o prévio 
conhecimento da morte do moço udenista, desde que tais coisas 
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ocorreram, parece que o resto do Brasil desinteressou-se da vida e 
da honra dos seus irmãos alagoanos. 

Trancaram-se as portas, como os ouvidos se fecharam dos 
poderosos que detêm os tanques para provocar os outros brasi
leiros, mas que são incapazes de garantir a paz e a segurança dos 
que delas carecem para sobreviver e cumprir o mandato de que 
estão investidos. 

O súbito legalismo dos homens de novembro serviu, desta 
feita, para garantir os preparativos do crime anunciado passo a 
passo nos jornais, nas tribunas, nas Assembléias do País. -

Não poucas vezes, os homens de tantos partidos alagoanos, 
seções estaduais dos partidos, não apenas da Oposição, mas da 
própria Maioria, aqui estiveram, e ao Ministério da Justiça, como 
ao da Guerra, como ao próprio Palácio Presidencial levaram a 
advertência, não o simples temor, muito menos o pressentimento, 
não a palavra de quem espera uma surpresa, levaram essa adver
tência, eu quase diria, com o sentimento do patos, do inevi
tável, na tragédia que se aproximava, esse sentimento do inelu
tável, que é o dos homens que se sentem próximos da morte e 
nada podem fazer por evitá-la. 

Foi assim que esses homens andaram de Herodes a Pilatos, 
do Herodes civil, que despiu a toga, ao Pilatos militar, que 
pensou lavar as mãos na água lustrai do seu estranho 'legalismo' e 
acabou por lavá-las no próprio sangue dos seus irmãos, cujo 
sacrifício é o resultado direto da atitude do Sr. Ministro da 
Guerra, General Henrique Lott. 

Armando Falcão - Permite V. Ex:'- um aparte? 

Carlos Lacerda - Com muito prazer. Aliás já tardava a 
intervenção de V. Ex:'-. 

Armando Falcão - Já tardavam os ataques de V. Ex:'- ao 
General Teixeira Lott. Nada de mal acontece neste País que 
V. Ex:'- não atribua ao atual Ministro da Guerra. É um velho 
ressentimento de V. Ex:'- ... 

Carlos Lacerda - Quando mais não seja, para dar a 
V. Ex:'- a oportunidade de defendê-lo. 

Armando Falcão - . . . que todos nós conhecemos e cujas 
cavsas sabemos quais são. 

Carlos Lacerda - V. Ex:'- deve sabê-las todas. 
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Armando Falcão - Fala V. Ex:' no súbito legalismo do 
Sr. Ministro da Guerra, como quer falar numa pretensa omissão 
do Sr. Presidente da República. Saiba o nobre Líder da UDN, o 
que nem o Presidente da República, nem o Ministro da Guerra, 
nem o Governo Federal poderiam fazer era colocar as Forças 
Armadas a serviço dos dois políticos de Alagoas. O primeiro 
culpado dos acontecimentos lutuosos, que todos lamentamos, 
ocorridos no dia 13 em Maceió, não é o Governador Muniz 
Falcão, mas o Presidente de uma Assembléia que, tendo por 
atribuição legal e normal o poder de polícia dentro da Casa que 
dirige, em vez de evitar que os Deputados de ambos os lados 
comparecessem ao recinto armados, ao contrário disso, foi escon
der-se atrás de sacos de areia, numa provocação cujos sentidos 
todos sabemos quais eram. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, parece que o crime não 
consiste em levar metralhadoras para a Assembléia e usá-las, 
mas em colocar na Assembléia sacos de areia. Realmente, que 
facínoras horrendos esses que põem sacos de areia na Assem
bléia ... 

Armando Falcão - O cnme não é colocar sacos de areia 
na Assembléia. 

Carlos Lacerda - Que crime pavoroso este de colocar sacos 
de areia na Assembléia! 

Armando Falcão - O crime podia ser evitado se, em lugar 
de colocar sacos de areia, o Presidente da Assembléia, com o 
poder de polícia que lhe era inegavelmente assegurado, houvesse 
tomado aquela outra providência. 

Carlos Lacerda - Assegurado por quem? 

Armando Falcão - Assegurado pelo Regimento, pela tra
dição e pelo estilo de todas as Assembléias. Sabe V. Ex:' muito 
bem que nem o Exército N acionai, a não ser em circunstâncias 
absolutamente excepcionais, previstas na Constituição e na Lei, 
poderia evitar os tristes fatos ocorridos em Alagoas. Se há cul
pados ... 

Carlos Lacerda - V. Ex:' terá oportunidade de desempe
nhar o papel que escolheu nesta Câmara. V. Ex:' terá oportuni-
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dade de fazer valer os seus serviços junto ao Sr. General Ministro 
da Guerra. 

Armando Falcão - Falo como Vice-Líder do Governo. 

Carlos Lacerda - Mas V. Ex:'- agora ouça, porque fala 
agora a Oposição. 

Armando Falcão - Mas pedi licença para apartear V. Ex:'-. 

Carlos Lacerda - V. Ex:'- tem de ouvir, porque é tempo de 
e~cutar. Aqui não estamos para que V. Ex:'- nos tome o tempo na 
defesa de quem é culpado por omissão. 

Armando Falcão - Se V. Ex:'- não quer que eu o aparteie, 
negue-me o aparte. 

Carlos Lacerda - Terminou o aparte? 

Armando Falcão - Se quiser aparteá-lo, voltarei a pedir 
licença a V. Ex:'-. 

Frota Aguz'ar - Permite-me um aparte? 

Carlos Lacerda - Pois não. 

Frota Aguz'ar - O nobre Deputado Armando Falcão foi 
injusto com o Presidente da Assembléia alagoana, Deputado do 
PSD, Partido de S. Ex:'-. Em vez de informar-se sobre o seu 
correligionário, para trazer esclareCimentos à Nação, S. Ex:'- vem 
acusá-h? por ter-se mantido em sua posição e defendido com 
dignidade o posto que ocupa. 

Carlos Lacerda - Grato pelo aparte de V. Ex:'-. 

Armando F à leão - Não interessa a posição partidária 
dele. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, continuo o meu discurso, 
. para reafirmar que várias vezes foi solicitada ao Sr. Ministro da 
Guerra a retirada, das Alagoas, de um Coronel comunista que lá 
esteve na preparação do quadro de luto e de dor que culminou 
nas cenas de sangue, no interior da própria Assembléia alagoana. 

Esse Coronel é o mesmo que oficialmente presta informações 
otimistas ao Ministro da Guerra e à Nação. A Nação nele não 
quis acreditar. Mas o Ministro da Guerra deu-lhe todo o crédito, 
além de toda medida. Foi ele quem informou que nada havia em 
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Alagoas, que lá reinava a mais completa paz e que havia apenas 
exploração política de interesses partidários contrariados. 

Foi esse, Sr. Presidente, o testemunho do Coronel a quem o 
Sr. Ministro da Guerra entregou o comando da força do Exér
cito, que, em Alagoas como em toda parte, pela Constituição, 
tem o dever de zelar pela paz interna, assim como pela defesa 
nacional. 

Mas como se pode entregar a paz interna de uma nação a 
um homem que é incapaz, por juramentada ideologia, de cum
prir os seus deveres para com a própria Pátria a que está 
teoricamente servindo? (Muito bem.) 

O primeiro erro, portanto, do Sr. Ministro da Guerra foi, 
para uma zona de conflagração iminente, uma zona de crônico 
desencadeamento de ódios, encaminhar como responsável pela 
manutenção da ordem interna, da sua estrita atribuição cons
titucional, precisamente um coronel que está a serviço de uma 
força estrangeira, interessada no ódio e na paz entre os brasi
leiros. 

Mais tarde, quando o inevitável anunciado aconteceu, que 
providências foram tomadas para a punição legal do mandante 
do assassinato do Deputado Marques da Silva? Lá estava ele, Sr. 
Presidente, o mandante, impudente e avante, a freqüentar as 
sessões da Assembléia a que pertence, protegido pela própria 
tropa militar federal, que fez, sim, um círculo em torno da 
Assembléia, mas, a pretexto de nela não intervir, não desarmou 
sequer das suas metralhadoras, nem privou dos veículos oficiais 
em que transitaram, os agressores da sinistra emboscada de 
Maceió. 

Sr. Presidente, vimos há pouco, com a atitude cabisbaixa d~ 
Mesa desta Câmara, como foi, nesta cidade, invadida a casa de 
um Deputado Federal, sob a alegação de examiná-la e revistá-la, 
para dela retirar armamento privativo do Exército Nacional. 

Pergunto: onde estava o General Lott, onde estavam os seus 
diretos comandados durante estas vezes de minuciosa preparação, 
conhecida de toda a Nação, da sangueira de Alagoas. Quando 
esses homens colheram, em alguma parte, armas de guerra 
privativas do Exército e da Polícia, a que o Exército as havia 
confiado, para agredir e matar, à emboscada, Deputados da 
Assembléia de Alagoas? 

Tão cioso andava S. Ex?' das metralhadoras do Deputado 
Tenório Cavalcanti - duas das quais pertencentes ao Partido do 
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Governo ou a alguém do partido do Governo - , mas não se 
interessou em saber se havia metralhadoras em Alagoas, quem as 
portava, quem as detinha e quem as retinha indevidamente. Até 
agora, não sabemos de uma palavra do Sr. Ministro da Guerra 
para explicar como, tão cuidadoso de suas metralhadoras, a 
ponto de invadir a casa de um Deputado da UDN no Estado do 
Rio, se desinteressa por saber que fim, que caminho ou desca
minho haviam tomado as metralhadoras entregues à força poli
cial das Alagoas. 

A neutralidade do Governo Federal, a grave omissão a que 
foi obrigado o Exército Nacional, sob o comando do infeliz Ge
neral Henrique Lott, consiste precisamente em que ela garantiu o 
crime, em que ela propiciou o crime, em que ela, portanto, 
juntou-se ao crime, pois do sangue de Alagoas não se livram os 
homens que, advertidos em tempo, permitiram que tais coisas lá 
acontecessem. 

Não foi surpresa para ninguém. Quando, no Rio de Janeiro, 
despedi-me do Senador Juraci Magalhães, Presidente do nosso 
Partido, que ia a Maceió cumprir o seu dever de vigiar e prestar 
testemunho à Nação, não tínhamos, nem ele nem eu, ilusões 
sobre o que lá poderia acontecer. Só não fui com ele porque 
outro dever semelhante nos chamava. Na cidade de Caçapava, 
Sr. Presidente, o comício da UDN fora ameaçado de dissolução a 
metralhadora por um general que se chama Arquimínio Pereira. 
Foi preciso que o Governador Jânio Quadros fizesse sentir que a 
autonomia de São Paulo não está à disposição de uma autoridade 
irrequieta. Foi preciso que ele tivesse de recuar da sua primeira 
intenção para o disfarce de mudar a localização desse comício, e 
ainda assim com a advertência que fez ao Delegado local, para 
que mantivesse aberta a porta da igreja fronteira ao palanque do 
comício da UDN, a fim de lá recolher os cadáveres das metralha
doras que iam cantar contra nós. 

Enquanto seguiam para o Nordeste o Presidente da UDN e 
um de seus eminentes senadores, líder do partido na Câmara, e 
seus dois Vice-Presidentes, os nobres Deputados João Agripino e 
Virgílio Távora, que poderão dar, melhor do que eu, um teste
munho, fomos impor a um agente do Sr. General Lott o direito 
de se reunir em praça pública, inalienável direito que não 
pedimos por esmola a ninguém porque o tomamos na praça 
pública através do sacrifício de homens como aquele modesto e 
bravo Deputado alagoano. 
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Eis o quadro da situação: de um lado, a mobilização militar 
em Caçapava, para atemorizar a população; os boatos intencio
nalmente difundidos e maliciosamente mantidos, para que ela 
não acorresse à praça pública, com a presença de um grupo, 
para honra do Exército, diga-se, bem pequeno, de oficiais à 
paisana, para provocações que afinal foram lá mesmo desmonta
das. 

Esse, o Exército que o General Lott pretende asfixiar, na sua 
vocação histórica de defesa da liberdade, para convertê-lo num. 
Exército de decuriões, num Exército de decadência romana, 
capaz de depor presidentes legítimos para empossar duvidosos. 

Sr. Presidente, enquanto isso ocorria, ontem, em São Paulo, 
o exato inverso, o troco em contrário, era o que ocorria em 
Alagoas. O Exército de braços cruzados por ordem superior, pois 
ninguém acreditará, nem nos faria acreditar jamais, que um 
oficial do Exército brasileiro fosse capaz de ver seus irmãos 
entrematando-se, sem ter aquela ação que já não é do Exército, é 
do cidadão; que já não é .a do cidadão, é a do cristão; que se não 
fosse do cristão, seria a de animal ferido no seu próprio instinto 
de conservação. 

O dever de solidariedade nacional, o dever de solidariedade 
cristã, não podia levar estes homens a cruzar os braços, enquanto 
os seus irmãos se entrematavam. Não há pretexto para que os 
mesmos homens que cercaram esta Câmara a ll de novembro, 
para que os homens que encheram de tanques as cercanias do 
indefeso, do inerme apartamento de um Presidente adoecido, 
tivessem agora tais melindres e pudores para cumprir o seu dever 
de impedir o morticínio entre irmãos. 

Esta primeira palavra da UDN, pois, neste momento, é de 
sentida saudação a quantos tombaram em Alagoas. 

Esme;ino Arruda - Tombou um ... 

Carlos Lacerda - V. Ex~ quer mais? Acha pouco? 

Esmerino Arruda - . . . o sogro do Governador de Ala-
goas ... 

Carlos Lacerda - V. Ex~ quer mais sangue? 

Esmerino Arruda - . . . vítima da ambição da UDN de 
Alagoas. 
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Carlos Lacerda - Não sei por que V. Ex:' quer colocar a 
UDN isoladamente e não o PSD e o PTB também, que lá estão 
em frente única com ela. 

Esmerz'no Arruda - Quem está à frente é o Coronel Juraci 
Magalhães, Presidente da UDN. 

Carlos Lacerda - Culpa não tem a UDN se seu Presidente 
Nacional foi, de todos os partidos, o único que compareceu para 
defender e testemunhar a agressão dos seus companheiros. E 
arriscar a vida, no cumprimento de seu dever. Onde estava o 
Governador Benedito Valadares? Mexia, nos seus laboratórios de 
alquimia, os caldos da fraude eleitoral, que é tudo quanto lhe 
interessa deste País, enquanto os seus próprios correligionários 
lutavam de armas na mão para defender, já não a vida, mas, 
com ela, o simples direito de votar. 

Frota Aguz'ar - V. Ex:' dá licença para um aparte? 

Carlos Lacerda - Pois não. 

Frota Aguz'ar - O que existe em Alagoas é uma coligação 
de oposições ao Governador Falcão. E vou citar o esquema: 8 
deputados da UDN, 8 deputados do PSD, 2 deputados do PSP, 2 
deputados do PTN e 2 deputados do PTB, ao todo 22 depu
tados. Essa é a Oposição ao Sr. Governador Muniz Falcão. 
Portanto, o interesse não é da UDN, o interesse é do povo 
alagoano. 

Carlos Lacerda - Depois, Sr. Presidente, que ridicularia 
seria, neste momento, levantarmos aqui, sobre o sangue dos 
nossos irmãos tombados, querelas de partidos! 

Esmerz'no Arruda - V. Ex:' dá licença para um aparte? 

Carlos Lacerda - Ouça primeiro isto. Que ridicularia seria 
tranformamo-nos agora em papa-defuntos, para saber, na esta
tística do morticínio, quantas vítimas pertencem a cada partido! 
Não me interessam as siglas pelas quais viveram;· interessa-me a 
liberdade e a honra pelas quais morreram. 

Esmeríno Arruda - V. Ex:' me permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Pois não. 

Esmerz'rw Arruda - Sr. Deputado, V. Ex:' é um apaixo
nado. 
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Carlos Lacerda - É só isso que V. Ex~ tem para dizer? 

Esmerino Arruda - É uma infâmia o telegrama que V. 
Ex~ passou para a Tribuna da Imprensa, de São Paulo, apresen
tando à Nação um homem que esta Casa conhece, o Governador 
Muniz Falcão, como um tarado e um celerado. 

Carlos Lacerda - Tarado é a opinião de V. Ex~ sobre ele. 
V. Ex~ não encontra essa palavra no telegrama. 

Esmerino Arruda - Celerado. 

Carlos Lacerda - Celerado é, sem dúvida. 

Esmerino Arruda - Esta Casa o conhece. É meu colega de 
bancada e é um homem pacífico. 

Carlos Lacerda - As recordações sentimentais de V. Ex~ 
em nada alteram o juízo que temos sobre ele. 

Esmerino Arruda - É um homem pacífico. Tanto que 
entregou o Governo e não quis dividir o ônus do sangue que 
ainda vai correr em Alagoas. E a UDN, o que fez? Está lá o 
Coronel Juraci Magalhães, ao invés de acalmar os ânimos, ensi
nando o processo do impeachment que a Assembléia de Alagoas 
não sabe votar. 

Carlos Lacerda - V. Ex~ faz muito pouco dos seus colegas 
de Alagoas. 

Mas tenha a bondade de ouvir, porque durará nada mais 
que dois minutos. 

Esmerino Arruda - Por que votar o impeachment? 

Carlos Lacerda - À 23 de junho de 1952, com base na Lei 
1.079, agora inquinada de inconstitucional, foi aqui nesta Câma
ra denunciado o então Ministro da Fazenda, Horácio Láfer. 
Sabe S. Ex~ quem lançou mão dessa Lei para a denúncia? O 
mesmo Governador Muniz Falcão que agora argüi de inconsti
tucional a denúncia a ele oferecida pela Assembléia alagoana. E 
nessa ocasião, Sr. Deputado, que dizia ele? Veja V. Ex~, que com 
certo exagero e paixão, há pouco qualificou a atitude do gover
nador Muniz Falcão como se fora a de um 'tarado', o que me 
parece, inclusive, não constituir expressão parlamentar. 

"Advirto V. Ex~ entretanto" - não a V. Ex~, mas o 
Presidente, porque estas são palavras pertencentes ao então 
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Deputado Muniz Falcão, e, aliás, a advertência era ao então 
Ministro, hoje nosso eminente colega Horácio Láfer - "de que se 
enveredar por estrada diferente revidarei com as armas de que 
disponho. Sou um pobretão que anda de bonde e compra a 
prestação como qualquer cidadão do povo" - está nos Anais. 
"Respeito a ostentação do Sr. Horácio Láfer, os seus milhões e a 
sua frondosa vaidade". Adiante: "Estou tranqüilo por cumprir 
meu dever; também não me intranqüilizo quanto à atitude da 
Câmara". Os Srs. Deputados não quererão obscurecer a ofuscan
te evidência que essa denúncia, baseada na mesma lei pela qual 
foi denunciado pela Assembléia,· e este processo lhes oferecem 
para servir as comodidades de um Ministro a troco de um direito 
de um cidadão, da honra da administração, da palavra do 
Governo oficial e solenemente expressas. 

Esmerino Arruda - Mas o Governador Muniz Falcão de
clarou ... 

Carlos Lacerda - São as expressões do então Deputado e 
hoje Governador do Estado. 

Esmerino Arruda 
Tribunal Federal. 

que aceitará a decisão do Supremo 

Carlos Lacerda - Estamos tranqüilos ... Há um Governa
dor que comunica à Nação esta novidade; ele aceita a decisão do 
Supremo Tribunal Federal. .. 

Mas, Sr. Deputado, perdoe V. Ex?-, não converta num 
diálogo de sainete o que é realmente um discurso de denúncia. 
Perdoe V. Ex?- que eu lhe peça que contenha seus arroubos 
partidários, mas que se atenha e pense, meu caro colega, na 
gravidade que transcende às nossas fronteiras partidárias e, de tal 
modo, que a nossa reverência não é apenas àqueles que de nosso 
lado caíram feridos na defesa dos princípios que sustentam, mas 
vai até mesmo a todos aqueles que, inocentes ou mal guiados, 
também se sacrificaram pelo que julgaram uma causa digna de 
melhor sorte e de melhor gente. 

Ferreira Martins - Permite V. Ex?- um aparte? 

Carlos Lacerda - Com prazer. 

Ferreira Martz"ns - Nobre colega, lamentamos, também, 
como V. Ex?-, profundamente, os acontecimentos verificados nas 
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Alagoas. Mas V. Ex:' não entrou no mérito, não entrou em 
detalhes. 

Oarlos Lacerda - Entraremos quando vier o decreto de 
intervenção. Estou entrando no demérito da questão. 

Ferreira Martins - Vai V. Ex:' permitir-me o aparte? 

Carlos Lacerda - Com muito prazer. Lembro apenas que 
tenho dois minutos pa.ra concluir. 

Ferreira Martins - Deveria V. Ex:' historiar, desde o iní
cio, as razões do acontecimento. Em primeiro lugar, tem o 
Governador uma Oposição na Assembléia Legislativa, e S. Ex:', 
de forma alguma, não impediu o funcionamento da Assembléia. 
Nós, do Partido Social Progressista, em princípio, também não 
estamos de acordo com essa intervenção, porque ela nos parece, 
sem ter estudado detalhadamente a matéria, ter sido decretada 
apenas para garantir a votação do impeachment. Se havia necessi
dade da medida, melhor teria sido a decretação da suspensão de 
todos os poderes. Na realidade o que existe nas Alagoas é uma 
questão política. Nada se apurou contra o Governador. Quando 
S. Ex:' foi apresentada como um criminoso, soube defender-se. 
Nomeou um Secretário de Segurança da confiança da Oposição 
naquele Estado e nada foi apurado contra ele. A Assembléia 
pôde funcionar normalmente e, mais do que isto, infelizmente 
funcionou da maneira por que todos assistimos. 

Carlos Lacerda 
malmente? 

Acha V. Ex:' que isto é funcionar nor-

Ferreira Martins - A Assembléia não foi impedida de fun
cionar, é o que quero lembrar a V. Ex:'. 

Carlos Lacerda - Perdoe-me V. Ex:', mas a continuar 
funcionando assim, acaba não podendo votar, faute de combat
tants. 

Ferreira Martins - De pleno acordo com V. Ex:' e esta a 
razão por que disse que não concordamos com essa intervenção 
parcial. Porque, se culpas cabem a alguém, não é apenas ao 
Governador, e sim, também, ao Presidente da Assembléia que, 
como muito bem disse o nobre Vice-Líder do PSD, colocou sacos 
de areia na Casa, para fazer a defesa; evidentemente, tudo 
premeditado. Lamento profundamente o que aconteceu, nobre 
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colega, mas quero dizer a V. Ex:' que esta história não está bem 
contada. O que existe, apenas, contra o Governador Muniz 
Falcão, é uma questão política e, nesta, divirjo tremendamente 
de V. Ex:'. 

Carlos Lacerda - V. Ex:' não pode divergir de uma ques
tão que ainda não conhece, pois não me ocupei da questão 
política do Governador Muniz Falcão, não tratei do problema da 
intervenção. 

FerreiTa Martins - As informações que tenho são as mes
mas de V. Ex:' pelos jornais: estas mostram perfeitamente que foi 
alvejado pelas costas o Deputado, sogro do Governador Muniz 
Falcão. Lamentamos profundamente. Não estamos aqui - como 
disse V. Ex:' - 'papando' cadáveres. Lastimamos - repito - o 
que aconteceu, mas não cabe culpa apenas ao Governador, se 
alguma lhe cabe; muita culpa porém - e talvez a maior parte 
cabe ao Partido de V. Ex:'. 

Carlos Lacerda - Perdoe que o diga, V. Ex:' está se ante
cipando a um debate que ainda não foi para esse terreno. 
V. Ex:', naturalmente, está querendo antecipar-se, para fazer a 
defesa de seu Governador, mas há de compreender ... 

Ferreira Martins - Só aparteei V. Ex:' após ter sido citado 
nominalmente o Governador Muniz Falcão, homem que tem 
demonstrado, por meses a fio, uma calma extraordinária e uma 
vontade de poder, ao menos, completar o mandato que o povo 
lhe conferiu. 

Carlos Lacerda - Sr. Deputado, creio que desde o início 
deixei claro que, no momento, o que nos interessa versar é o fato 
de ter havido em Alagoas um crime que foi praticado com dia 
certo, com dia marcado e conhecido da Nação inteira. Depois de 
sucessivas advertências, as mais autorizadas e idôneas, feitas pelo 
Presidente da Assembléia ... 

Rui Santos - V. Ex:' permite um aparte? 

Carlos Lacerda - ... feitas pelo líder da UDN à Nação ... 

Presidente - Atenção! O orador está com a sua hora esgo-
tada. A Mesa pede aos Srs. Deputados que não o aparteiem. 

Carlos Lacerda - ... feitas por Deputados do PSD, feitas 
até por Deputados do próprio partido que V. Ex:' tanto honra ... 

371 



Rui Santos - Dias depois da morte do Deputado Marques 
da Silva, faleceu de morte natural, vale dito, um dos irmãos do 
Deputado Claudenor Lima, então já com a prisão preventiva 
decretada. Comparece a seu sepultamento, ostensivamente, o 
Governador Muniz Falcão e ostensivamente pegou na alça do 
caixão de um homem já com prisão preventiva decretada. 

Ferreira Martins - V. Ex~ permite? 

Carlos Lacerda - Se o Sr. Presidente permitir. .. 

Ferreira Martins - Apenas um ligeiro aparte. Nobre cole
ga, para que V. Ex~ verifique que não apenas o Governador tem 
a culpa nos acontecimentos ... 

Carlos Lacerda - Quer dizer então que V. Ex~ concorda 
em que S. Ex~ tem culpa. V. Ex~ apenas disse que não só ele; 
então concorda que tem. 

Ferreira Martins - Estou dizendo que desconhecemos deta
lhes. 

Carlos Lacerda 
diz que desconhece? 

Então como vamos discutir o que V. Ex~ 

Ferreira Martins - Mas o pouco que conhecemos temos 
obrigação de relatar neste momento. 

Carlos Lacerda - Não neste momento. 

Ferreira Martins - Sabe V. Ex~ que o mandado de segu
rança que o Governador Muniz Falcão impetrou teve como 
resultado o empate no Tribunal Regional de Alagoas. Sabe 
também V. Ex~ que o resultado só foi publicado horas antes da 
carnificina, horas antes de reunir-se a Assembléia, como sabem 
todos que apenas aguardávamos a publicação do acórdão para 
que pudéssemos recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Veja 
V. Ex~ que houve na realidade muita paixão e chegamos a um 
resultado em que se não é apenas o Governo Federal o culpado, 
não seria o Governo do Estado o culpado, porque a grande culpa 
cabe à Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas. 

Carlos Lacerda - Sr. Deputado, V. Ex~ procede como 
certos delegados, que atribuem culpa antes de formar o processo. 
V. Ex~, que tanto me honra com a sua estima, há de compre
ender que aqui não vim em nome da bancada da UDN, para 
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perder-me nos meandros de um processo que ainda não se 
encontra formado; vim à tribuna mostrar à Nação, ainda uma 
vez - e desta vez, quero acentuar com profundo desgosto e ainda 
maior repugnância -, este fato iniludível, inarredável: o Minis
tro da Guerra, o Ministro da Justiça e o Presidente da República 
foram advertidos do crime que se ia cometer em Alagoas; não 
lhes faltaram advertências de todos os lados, inclusive dos pró
prios Partidos que o apóiam, através das suas seções estaduais. 

O PSD, o PTB, não apenas a UDN, levaram aos Srs. Mi
nistros da Guerra e da Justiça a palavra da mais justa e fundada 
apreensão. Se palavras não lhes bastassem, se a descrição do 
horror tão próximo não lhes fora suficiente, aí estava a morte do 
Deputado Marques da Silva, como trágico documento a lastrear, 
a endossar, a dar aval ao aviso, à denúncia e, mais do que tudo, 
ao apelo instante, sobre-humano, dos filhos das Alagoas na 
defesa da sua vida, da sua paz, da sua honra e da sua liberdade. 

E este mesmo General Teixeira Lott que teve tanta pressa 
em cercear a casa indefesa de um Presidente doente; que, para 
isto, não se pejou de usar armas do Exército, agora não pôde 
usá-las para a contenção, para a ação preventiva, pacífica, por 
isso mesmo eminentemente pacificadora, capaz de, pela sua 
simples presença, acalmar os ânimos, conter os impulsos de 
banditismo e sofrear os da legítima defesa. 

O drama das Alagoas recai inteiro, Sr. Deputado, desde já, 
sobre a omissão do poder federal; essa omissão é a do cúmplice e 
é tanto a do cúmplice que, enquanto a Nação, estremunhada do 
fim de semana, chora, não sei se diga, mais de vergonha do que 
até de dor, o luto dos seus irmãos alagoanos, eis que o Presidente 
da República, na sua jovial corrida diamantinense, refere-se ao 
alegre domingo, a um dia de tranqüilidade repousante, a um dia 
de eufórica satisfação, como se não lhe pesassem sobre os ombros 
aquelas sombras que denunciam, por trás da alegre e chocarrei
ra presença do Presidente, suas omissões sinistras, pelas quais 
morreram e ainda vão morrer, neste País, tantos homens e, com 
eles, a segurança e a honra desta Nação. (Muito bem; muito 
bem. Palmas.) 
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18. Sessão de 31 de outubro de 1957 

Aniversário da morte de Virgílio de Melo Franco e 
do General Canrobert Pereira da Costa. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, relevem V. Ex~ e a Câ
mara a minha volta à tribuna nesta sessão vespertina, quando, já 
pela manhã, tive a honra de ocupá-la para trazer certas informa
ções que me pareceram procedentes e oportunas acerca da gravi
dade da situação econômica e financeira do País, vista sobretudo 
do exterior. 

Volto, Sr. Presidente, esta tarde, a ocupar a tribuna para 
celebrar dois aniversários. Se por um lado nos entristece recor
dá -los, por outro lado, desvanecidos nos sentimos pela oportu
nidade que nos oferecem de ressaltar, perante a Nação, dois altos 
e vigorosos exemplos de espírito público e de patriotismo. Refiro
me, em primeiro lugar, ao aniversário, passado a 29 último, da 
morte de Virgílio de Melo Franco, assassinado quando na defesa 
de sua casa e de sua família contra um assalto cujas origens 
jamais ficaram bem explicadas. 

Vale recordar, ainda que rapidamente, aquele exemplo de 
galhardia e de, insistência que nos legou o grande mineiro Virgí
lio de Melo Franco. Quando a cada um de nós nos assaltam 
momentos de desalento e de perplexidade, é nesse gerador de 
energia e de esperanças sempre renovadas que vamos buscar 
razão e inspiração para levar por diante, na União Democrática 
Nacional, a grande obra de que ele foi, talvez, maior autor e 
principal responsável. Organizador da conspiração de que nasceu 
a UDN para recuperar para os brasileiros o elementar direito de 
escolher os seus representantes, teve, através do seu exemplo e do 
seu incitamento, inspiração que, principalmente sobre a moci
dade, derramou-se, dando-lhe constante e valorosa lição de con
fiança na democracia e de certeza na ressurreição da liberdade a 
despeito, ou por causa mesmo, dos seus momentâneos eclipses. 
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O outro, cujo aniversário de morte passa hoje, é um homem 
de quem estive longo tempo afastado, quer por não manter com 
ele relações de ordem pessoal, quer porque a diferença de nossas 
posições políticas e da alta hierarquia em que ele se encontrava 
deram-me oportunidade a críticas severas que sempre buscaram, 
no entanto, o homem público e jamais o homem privado que ele 
foi e do qual depois as circunstâncias da vida pública me aproxi
maram. 

Convenceu-me o General Canrobert Pereira da Costa, na 
sua última e mais intensa fase de atividade militar e cívica, da 
sinceridade de suas intenções e da firmeza com que se projetou 
na história militar e política do Brasil, como um dos seus mais 
autênticos líderes, como um dos seus comandantes mais valo
rosos. 

Para sempre há de ficar e com o tempo ainda mais se 
projetará, como documento revelador de uma como que pres
ciência dos acontecimentos, a extraordinária oração pronunciada 
pelo General Canrobert Pereira da Costa, já ferido de morte pela 
doença que o havia de levar tão cedo, ao falar, na qualidade de 
Presidente do CluQe Militar, pelos seus camaradas do Exército, 
nas cerimônias com que o Clube da Aeronáutica celebrava a 
passagem do primeiro aniversário do assassinato do Major Ru
bens Florentino Vaz. 

Do seu discurso memorável, tiraram-se as conclusões mais 
espantosas, tantas delas contraditórias com seus próprios termos, 
e algumas delas reveladoras da infinita capacidade de distorção e 
de infâmia com que, neste País, as melhores intenções são 
desfiguradas. No entanto, a cada novo exame que se faça da 
conjuntura nacional, tal qual ela se projeta em nossa consciência, 
mais avulta a importância da análise da crise brasileira: exata
mente como a fez, naquela sua oração de 5 de agosto de 1955, o 
então Presidente do Clube Militar, o antigo Ministro da Guerra, 
o ex-Chefe do Estado-Maior Geral, cuja morte prematura foi 
selada pela trágica confirmação das suas amargas, veementes, 
duras mas incontestáveis previsões. A certa altura do seu dis
curso, dizia ele estas palavras memoráveis: "Não encontraria eco 
infelizmente ·o apelo prudente e sensato dos altos chefes milita
res e até acoimariam idéia tão generosa e diáfana ... " - refe
ria-se à idéia da união nacional por ele preconizada. 
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·· ... como antídemocrática e espúria, não faltando mes
mo que, para argumentar, apresentasse a luta partidária -
e tanto mais renhida melhor - como constituindo de si a 
essência inatingível de um regime que, ao contrário, repousa 
sobretudo numa base elementar e insubstituível de concilia
ção e de acordo. Sem o consenso geral que pressupõe o 
respeito às normas eleitorais e ao resultado das urnas e que 
permite assim substituir à disputa violenta pelo Poder o jogo 
mais brando dos partidos políticos, que seria do regime 
democrático senão meras fases de práticas hipocritamente 
seguidas entre convulsões periodicamente repetidas. E que 
dizer de afirmações outras que têm pintado a democracia, 
sistema que mais se caracteriza pelo respeito consagrado aos 
direitos da minoria, como se pudesse ser uma verdadeira 
tirania da maioria, ainda mesmo quando se sabe e se 
proclama sem rebouços que tal maioria ocasional poderá 
sempre ser facilmente manipulada pela corrupção, pela 
fraude generalizada e multiforme, pela prepotência nunca 
de todo proibida dos senhores locais nas mais longínquas 
povoações do interior. 

Defrontar-nos-emas, pois, todos nós, meus camaradas, 
com novos e graves dilemas de consciência no futuro que de 
nós se aproxima. E o que importa fazer, antes de mais nada, 
é cerrar fileiras, é cimentar a união militar, é reforçar a 
coesão das Forças Armadas, para que juntos possamos en
frentar, com firmeza e decisão, possíveis horas dramáticas 
que não nos serão poupadas e evitar ao país quaisquer sérios 
abalos em que possam de fato sucumbir as próprias institui~ 
ções nacionais. 

No comando do Exército, da Marinha e da Aeronáuti
ca, o General Teixeira Lott, o Almirante Amorim do Vale e 
o Brigadeiro Eduardo Gomes, chefes do mais alto padrão, 
que estiveram sempre com os seus camaradas nos dias incer
tos de agosto passado, não deixarão por certo de estar 
atentos à evolução dos acontecimentos políticos e saberão 
orientar seus comandados na trilha, nem sempre fácil, do 
dever e da honra militar que só o verdadeiro espírito de 
soldado e o sentimento altruísta do patriotismo podem 
indicar a quem tem o~hos para ver e coração para sentir." 

E, ao concluir sua oração dizia ele: "Estejai certos, camara-
das, de que nós, vossos ~hefes, ·não vos decepcionaremos". 
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Ora, Sr. Presidente, ainda não se havia aberto sob o corpo 
do General Canrobert, que assim falava, a sepultura a que o 
levaram seus companheiros, quando, na recordação do seu exem
plo e das palavras que acabei de reler para os Srs. Deputados, um 
eminente oficial, um ilustre brasileiro, um autêntico herói da 
campanha da Itália, o Sr. Coronel Jurandir Mamede, recordando 
essas palavras, incidia no crime inominável de relê-las, de lem
brá-las a quem, já àquela altura, se preparava para a traição 
ignominiosa que começou pela divisão entre as Forças Armadas, 
terminou pela divisão dentro do próprio Exército e já agora se 
atira à divisão entre o Exército e o povo, para justificar, à custa 
dessa divisão e redivisão sucessiva, de todo em todo inadmissível, 
os golpes de força que novamente contra o povo e em nome do 
Exército, de cujo nome, assim, se· abusa, novamente contra a 
Nação se premeditam, já agora com a ostensiva participação dos 
comunistas e em benefício da Rússia, na América do Sul. 

Palavras proféticas as do General Canrobert, que pareceria 
anunciar o golpe de novembro, em que uma parte do Exército, 
enrolando, mistificando a sua maioria, colocou-o como um todo 
a serviço de facções e de paixões políticas, a serviço da fraude, a 
serviço da ambição e da cobiça, a serviço da impunidade, da 
corrupção - pois foi até hoje este o único resultado do golpe de 
novembro de 1955. 

A impunidade da corrupção, pela volta ao poder dos cor
ruptos, a impunidade da corrupção, pela restauração da oligar
quia contra a qual se levantavam, unidas, não só as forças 
armadas, mas a opinião nacional, eis o que, afinal, se conseguiu 
pela divisão contra a qual Canrobert advertia seus camaradas, 
como advertia a própria Nação indefesa, quando lhe faltam suas 
forças armadas, traídas sempre que elas se dividem. 

Hoje, Sr. Presidente, estamos em face de sucessivas provoca
ções. Não importa resultem algumas delas apenas ou, diria, até 
principalmente deste clima de impunidade e violência que co
meça a desencadear-se e necessariamente se instaura em qual
quer país, sempre que é necessário garantir com a força bruta os 
direitos da corrupção desenfreada e triunfante. 

Mas, agora, cumpre-nos, como homenagem à própria me
mória desse autêntico Líder militar, trazer à Nação a segurança 
de que não confundimos - e não nos deixamos confundir -
provocações intencionais ou aproveitadas com aquelas, espontâ
neas, que acaso por aqui surjam. Não nos deixamos confundir, 
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nem confundimos o Exército verdadeiro, o Exército permanente 
em seu espírito de vigilância democrática e de respeito aos 
direitos da cidadania, com essa parte, digamos, temerária e irres
ponsável do Exército de novembro, do Exército dos golpes a 
pretexto de dar contragolpes que não se deu sequer o trabalho de 
documentar, do Exército que se divide a si próprio, do Exército 
que se atira contra si mesmo, do Exército que tiraniza uma 
própria parte da sua gente, como se quisesse dar em casa o exem
plo do que viu, estendendo à Nação inteira o temor e, mais do 
que isto, o terror com que se impõem aqueles de seus chefes aos 
quais falece autoridade para serem verdadeiramente respeitados. 

Sr. Presidente, nesta breve recordação do exemplo, das 
palavras e da memória com que Canrobert Pereira da Costa, na 
última fase da sua vida, se projetou como um líder autêntico das 
Forças Armadas democráticas do Brasil, cabe deixar claro que 
nós entendemos o recado que nos envia, com tais provocações e 
violências, o grupo do chamado Movimento Militar Constitucio
nalista, por abreviação o MMC, que, depois de planejar, como 
um Estado-Maior, os golpes revolucionários de novembro, vive 
num estado de agitação e revolução permanentes, preparando a 
transformação do Brasil numa nova China sul-americana, divi
dida entre os senhores da guerra e os senhores que se apossam 
das fontes do poder público para saquear uma nação indefesa, 
em nome da legalidade, e para, em nome da lei, defraudá-la, 
para, em nome da juridicidade, combater na prática e na rua 
aquilo que é o próprio fundamento do Direito, que é o direito do 
homem de existir, de ser, de circular, de falar e de se organizar. 

Sr. Presidente, não confundimos, porque sabemos que o que 
se pretende fazer com essa ala temerária, com essa ala intencio
nalmente provocadora, é estabelecer um conflito entre o povo 
civil e o povo militar, para então galvanizar uma união perdida 
em torno do Sr. General Teixeira Lott. Ele já não tem - graças 
a Deus -, e há de tê-la cada vez menos, a possibilidade de 
desencadear, com êxito fulminante, novos golpesno País. Mas 
precisa tentá-lo, porque é hoje instrumento de um grupo que não 
permitirá que esta Nação trabalhe em sossego, porque não pode 
conformar-se com um progresso autenticamente democrático um 
grupo que carece da impunidade e do silêncio para aproveitar-se 
da Nação abandonada. Para isto é indispensável, como ainda 
mais o é para alinhar o Brasil na corrente russa do mundo, 
provocar a opinião pública, estabelecer artificialmente um civi-
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lismo nascido das naturais reações do pundonor popular contra 
as pretensões de certa parte do Exército e formar-se em casta 
privilegiada, pretensão de uma minoria insignificante mas do
tada de poderosos meios de comando e de propaganda. 

Desta forma, criariam neste País a situação psicológica que 
permita galvanizar a união do Exército em torno do seu Ministro 
e, com isto, desencadear novos movi~entos subversivos de cúpu
la, de dentro e para dentro do próprio governo, convertendo o 
Sr. Juscelino Kubitschek num prisioneiro de sua própria levian
dade. Assim, formar-se-á, à base da crise econômica e financeira, 
e sobre o trampolim da crise militar, que é incessante e incessan
temente se agrava, uma tal situação que a certa altura já não 
saberemos sequer o que nos espera, como não sabemos até hoje 
para que foi dado o golpe de 11 de novembro senão para levar ao 
Poder a coalizão do negocismo com o comunismo. 

Sr. Presidente, não poucas vezes tivemos oportunidade de 
fazer referências ao crime de novembro, mas concordariamos até 
mesmo em esquecê-lo, se porventura dele não fizessem plata
forma ideológica e de preparação militar subversiva aqueles que 
constituem o estado-maior ideológico e político do Sr. General 
Ministro da Guerra. Mas há de existir no seu palácio algum lugar 
obscuro, talvez já esquecido, no qual estarão inscritas às palavras 
de advertência do General Canrobert, cuja única ingenuidade 
foi, naquela data e naquele discurso memorável, juntar ao nome 
de Eduardo Gomes e Amorim do Vale o daquele General que, 
além de trair os outros dois, iria acusá-los da tentativa de assas
siná-lo ... 

Sr. Presidente, perdoa-se a um homem verdadeiramente 
sincero ingenuidades deste jaez; o que não se perdoaria é que 
hoje, na oportunidade de relembrar tão altas e graves palavras, 
nós silenciássemos sobre a significação atual que elas possuem, 
porque ficaram, Sr. Presidente, como um patrimônio da unidade 
das Forças Armadas, pela sua união profunda e cotidiana com o 
povo, pela sua reação de resistência contra as tentativas de lan-

. çá-las contra o povo, a fim de que o povo tenha nelas a confiança 
e o amor que tem nos seus irmãos, e não o medo, o pavor e ·a 
revolta que têm pelos seus algozes. 

Os algozes que, de uma forma ou de outra, nas Forças 
Armadas se acobertam e vestem a farda para intimidar o povo, 
não são dignos nem do povo que lhes paga, nem da farda que 
desonram, porque a farda do Exército é a farda de Canrobert, a 

382 



farda do apelo à umao, é a farda do apelo à meditação da 
gravidade de um problema criado no Brasil por uma falsa 
democracia, que· em vão forceja por se tornar autêntica. Esse 
esforço de autenticidade, essa construção penosa e difícil encon
trou no General Canrobert Pereira da Costa um dos seus pre
goeiros. Por isso, aqui estamos para honrar, na sua memória, um 
exemplo inapagável para as gerações militares e civis do Brasil. 
(Muito bem; muito bem. Palmas.) 
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19. Sessão de 4 de novembro de 1957 

Discussão do ProJeto 2.620/58 - Orçamento do 
Ministérz"o da Educação. Exoneração do Sr. Nereu 
Ramos do Mz"nistério da ]ustz"ça. 





CarJos Lacerda - Sr. Presidente, gostaria inicialmente de 
pedir a bondosa atenção da Casa para o destaque requerido para a 
Subemenda n? 338, aprovada pela Comissão de Orçamento, que 
reduz de Cr$ 30.000.000,00 para Cr$ 20.000.000,00 a dotação 
para o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. 

Esse centro, criação inicial do falecido Ministro João Alberto, 
é a iniciativa mais séria que já se tomou no Brasil, tanto quanto 
posso informar, para o progresso da pesquisa física no Brasil. 
Conta com a colaboração da equipe de pesquisadores mais autori
zada e, ao mesmo tempo, ·mais desinteressada, para honra sua e do 
País. 

No momento em que a Câmara vota Cr$ 538.000.000,00 para 
alfafa dos cavalos militares, creio seria de todo inconveniente 
reduzirmos em Cr$ 10.000.000,00 a escassíssima verba destinada à 
manutenção e desenvolvimento do único Centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas em funcionamento. 

Mas tenho em vista o apelo da Mesa e pretendo acatá-lo com 
a obediência que nos caracteriza, ante as impositivas deliberações, 
quase sempre sábias e sempre prudentes, do nosso preclaro Presi
dente. Não há, porém, como ocultar à Nação nossa perplexidade 
e, direi mesmo, sem exageração alguma, ansiedade ante os 
acontecimentos deste fim de semana, que, a exemplo do que 
ocorria às vésperas da Segunda Guerra Mundial, parece vão 
constituindo partidas de surpresa para o país, na sucessão dos dias 
feriados. 

Acordamos com uma crise de Governo. Qual a sua origem? 
Qual a sua natureza? Quais as suas conseqüências? 

Sr. Presidente, está demitido, por haver pedido demissão, o 
Ministro político por excelência do quadro governamental, o 
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Ministro que constituía, por assim dizer, o endossante civil do 
movimento militar de novembro de 55, o Ministro sagaz, oportu
nista no melhor sentido da palavra, que, depois de fazer toda uma 
reputação no cargo que V. Ex:" ilustra, foi designado Presidente 
da República por uma moção aprovada numa manhã de tumulto 
e de angústia nesta Casa, e logo ratificada por dois generais 
rebeldes. Nesta qualidade, isto é, de mandatário de dois generais 
rebelados, o eminente Sr. Nereu Ramos assumiu a Presidência da 
República, posto que exerceu por prazo suficiente para agravar 
as angústias dos seus conterrâneos catarinenses. 

Logo após, segundo a irreverente mas, como sempre, pito
resca expressão do nobre Deputado Flores da Cunha, passou o 
então Presidente nomeado de porqueiro a porca, isto é, passou de 
Presidente a Ministro do novo Presidente. Nessa qualidade, S. Ex:" 
ocupava a Pasta política, a dos Negócios Interiores, assim cha
mada. 

Flores da Cunha - Eu deveria permanecer calado, diante 
da afirmação de V. Ex:". Entretanto V. Ex:" sabe que sou homem 
sem medo. 

Carlos Lacerda - Evidentemente. 

Flores da Cunha - Quando fiz aquela afirmação, que é 
verdadeira, acreditava que o Sr. Nereu Ramos não aceitaria a 
Pasta da Justiça do novo Governo. Do contrário, não a teria 
proferido, porque foi uma gafe. 

Carlos Lacerda - Há de V. Ex:" permitir que eu diga: foi 
uma gafe que teve, como tantas expressões de V. Ex:", a virtude de 
retratar uma situação. Na aparente irreverência da expressão - e 
não sei por que há de condenar-se certos animais a esta odiosa 
situação de bichos pejorativos - V. Ex:" sem dúvida definiu uma 
situação, retratou um momento da vida política brasileira e 
nunca, de modo algum- estamos disto todos certos - pretendeu 
fazer equiparação porventura desprimorosa do eminente ex-Minis
tro da Justiça. 

Sr. Presidente, seja como for, encontra-se o País diante desta 
surpresa deste fim de semana: pediu demissão o Ministro político. 
E então as conjecturas tornam-se insopitáveis. Teria S. Ex:' reco
nhecido o malogro de suas sucessivas tentativas de coordenação 
política? Teria, assim, desistido de fazê-las? Ou teria, ao contrá-
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rio, saído do Ministério para poder fazer uma nova coordenação 
com possibilidades de êxito? 

Sabido é que, nos governos fracos, em que a crise de autori
dades é-lhes como cupim que rói as suas entranhas até a medula 
de sua autoridade, tantas vezes mais vale sair para voltar, do que 
tentar ficar para não permanecer. 

Flores da Cunha - Para corroborar esse ponto de vista, 
havia ainda o antecedente de Campos Sales, que disse que um 
homem que ocupa a Presidência da República não devia voltar a 
ocupar cargo algum. 

Carlos Lacerda - V. Ex:" o afirmou e apenas registro o seu 
depoimento. 

Sr. Presidente, que motivos poderiam mover o sagaz, pruden
te, experiente Ministro Nereu Ramos a demitir-se? E que outros 
motivos ocorrentes levariam o Governo, com tamanha facilidade, 
a aceitar o pedido e dar-lhe substituto imediato? Pois nunca se viu, 
antes até d<!quelas habituais e consagradas - tanto quanto 
consagradoras - negações, os apelos a uma revisão da posição 
tomada, os exames das possíveis motivações das atitudes resol
vidas. Sem que nada disto ocorresse ou sem que ao menos disso 
tivesse a Nação conhecimento, vimos, num fim de semana, ao 
mesmo tempo que o segundo satélite subia aos céus, com um cão a 
bordo, o Ministro descer dos páramos olímpicos em que se 
colocara para reassumir sua cadeira no Senado; ao mesmo tempo 
que um nosso nobre colega, o honrado Diretor da SUMOC, dada a 
estreita vinculação da SUMOC com os Negócios Interiores, pas
sava a exercer, também no fim da semana, a função do Ministro 
da Justiça e dos ditos e sobreditos Negócios Interiores. O que logo 
ocorreu, Sr. Presidente, à opinião chocada com essa aparente 
surpresa, foi uma escala de motivos que estavam, por assim dizer, 
na consciência pública. Teria o Ministro Nereu Ramos encontrado 
dificuldades morais e políticas intransponíveis no episódio do 
assalto à delegacia por tropa do Exército? Disse S. Ex:" esta manhã 
que não; não teria sido esse o motivo da sua saída do Governo. 
Teria o Sr. Ministro da Justiça encontrado, no caos governamen
tal, uma razão para isolar-se e dela retirar-se, fazendo um pouco o 
que acaba de fazer o Diário do Congresso Naâonal com os nossos 
eminentes colegas do PTB, situando-os como membros de um 
Bloco Parlamentar da Oposição, tal qual assim figuram no Diário 
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do Congresso Nacional, sem que se saiba exatamente oposição a 
que ou a quem? 

Batista Ramos - Quero, desta vez, concordar inteiramente 
com V. Ex~ - não somos Oposição. O que houve foi um mero 
engano, de que a Mesa já tem conhecimento e vai corrigir. 
Agradeço até o lembrete de V. Ex~ à Mesa. 

Carlos Lacerda - Com muito prazer. 
Sabia que V. Ex~ seria incapaz de fazer oposição ao atual 

governo. 
Sr. Presidente, teria o nobre Ministro Nereu Ramos encon

trado nessa desordem governamental, ameaçada de colapso, 
colapso com o qual não nos comprazemos e que antes nos 
preocupa fundamente do que nos deixa com ele satisfeitos, teria 
S. Ex~ encontrado nessa desordem, nessa ausência de um princí
pio diretor de uma política qualquer, razão para omitir-se ou, 
mais que isso, ausentar-se? 

I vete Vargas - ··sr. Deputado, V. Ex~ é inegavelmente um 
argumentador admirável. .. 

Carlos Lacerda - Muito grato. 

I vete Vargas - ... e um dos mais brilhantes oradores desta 
Casa. 

Carlos Lacerda - Agradecido. 

!vete Vargas - Entretanto, a bela peça oratória de V. Ex~, 
este importante discurso político, realmente não tem fundamento: 
a demissão do Ministro da Justiça não se prendeu a nenhum dos 
aspectos que V. Ex~ focalizou, mas tão-somente a problemas 
internos ligados à política de Santa Catarina. Essa informação 
segura eu posso transmitir a V. Ex~, até que um dos Líderes do 
Governo traga pronunciamento oficial sobre a matéria. 

Frota Aguiar - É pena que o Deputado Leoberto Leal não 
esteja presente. 

Carlos Lacerda - Uma das razões da simpatia que a ban
cada da UDN tradicionalmente lhe vota, Sra. Deputada !vete 
Vargas, é que V. Ex~ tem precisamente a coragem de assumir 
atitudes e proporcionar explicações. E eu aguardoque o Líder da 
Maioria siga o exemplo de V. Ex~ e forneça à Nação uma expli-
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cação viável, aceitável, razoável para esta crise de um Governo que 
- dir-se-ia - navegava em mar azul até que o temporal de ontem 
fê-lo, subitamente, afundar como aquela nau a que se referia o 
velho Eça de Queirós, que flutuava, tranqüila, nas águas do Tejo, 
até que um passante, deslumbrado com o espetáculo de tanta 
serenidade, abaixou-se para consertar, na meia, a liga que a 
prendia. Foi o tempo suficiente para que o mirone, ao levantar de 
novo os olhos, pasmo de súbito e incontido espanto, visse na água 
azulada do Tejo as últimas marolas do afundamento da nau que, 
momentos antes, tão tranqüila navegava ... 

Ainda outro dia, assegurava-nos o Líder da Maioria, nesta 
Casa, haver absoluta tranqüilidade no Governo. E eis que agora o 
Ministro por excelência da política do Governo, num fim de 
semana, como a nau na água azulada do Tejo, ao mesmo tempo 
em que nos abaixávamos para suspender as meias, não é mais, não 
existe mais, não funciona mais!... E nem sequer se sabe ainda a 
que atribuir esse afundamento... Será plausível a razão aqui 
invocada pela nobre e gentil companheira de trabalhos? Será 
aceitável que tudo corra por conta do provincianismo de um 
homem de Estado que já exerceu, por nomeação e por aclamação, 
a Presidência da República, de certo modo com maiores respon
sabilidades do que aqueles modestos Presidentes que a ela che
garam simplesmente por eleição? Será que um homem da expe
riência política do Sr. Nereu Ramos exerce um Ministério em que 
é o endossante de uma crise militar permanente, em que é o 
avalista jurídico de uma legalidade feita a ponta de espada - será 
que S. Ex:'-, de repente, retirou seu aval a esse Governo? Ou será 
que, ao contrário, o Governo é que já não precisa do aval do Sr. 
Nereu Ramos? 

Frota Aguzar - A exoneração do Sr. Nereu Ramos não terá 
sido mais uma vitória da Ala Moça do PSD? ... 

Carlos Lacerda - Não sei, porque não estou enfronhado 
nos mistérios da Ala Moça. 

Mas, Sr. Presidente, essa crise no núcleo essencial, no fundo 
de comércio - se assim me possa exprimir - de que dispõe o 
Governo para circular livremente, como simulacro de governança, 
essa crise do Ministro da justiça tem uma coincidência extraordi
nariamente significativa de uma corrente de acontecimentos que 
se exprimem em dois sobretudo relevantes: umj o da volta de um 
Partido como tal respeitável, o Partido de Representação .Popular, 
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à sua antiga expressão de movimento de tendência totalitária, a da 
antiga Ação Integralista Brasileira. 

Não cabe aqui recordar a difícil e perigosa trajetória desse 
movimento nos fatos da história política do Brasil. Cumpre apenas 
registrar o fato de que é neste momento que o Partido de 
Representação Popular involui ou antes reflui às suas origens e 
retoma ostensivamente o caráter de um movimento de direita, não 
apenas político-partidário, mas político extra e até antipartidário. 

Por outro lado, representa-se agora nesta Capital a farsa de 
uma pseudocaçada ao Sr. Luís Carlos Prestes, líder do Partido 
Comunista do Brasil. Farsa digo, porque a ninguém ocorreria 
julgar, pensar, supor que o Sr. Prestes fosse circular em Copa
cabana e que o Governo realmente quisesse prendê-lo e não o 
fizesse, sob o fundamento da inviolabilidade do domicílio. Não foi 
inviolável o do Sr. Deputado Tenório Cavalcanti e não o foi, 
igualmente, o do Presidente em exercício, Sr. João Café Filho. E 
aqueles tanques que cercaram a Casa do Presidente da República 
não poderiam, modestamente transformados em bicicletas, levar 
ao Sr. Luís Carlos Prestes o alvará judicial com a intimação para 
comparecer em juízo? ... 

Nã~ nos interessa que a polícia encontre o Sr. Luís Carlos 
Prestes. Não estamos interessados em que ele seja ou não preso. O 
que nos interessa é ressaltar aqui esta súbita focalização do 
problema Prestes no momento em que se fala em duas coisas: na 
volta à legalidade do Partido Comunista e nas negociações, já 
agora oficialmente confessadas, para o restabelecimento das 
nossas relações comerciais, logo diplomáticas e a seguir políticas, 
com os países da Cortina de Ferro. Estaria de acordo ou em 
desacordo com estas orientações o nobre Ministro da Justiça Nereu 
Ramos? Seriam estas razões plausíveis para explicar o seu súbito 
afundamento num mar de rosas? Estaria o Sr. Nereu Ramos 
disposto a dar o seu endosso a esta nova aventura no sentido da 
infiltração de tipo totalitário no governo atual? Exprimiria sua 
saída um rompimento de S. Ex:'- com o grupo de cúpula, do 
Exército, de que foi ele instrumento e paladino, devido à presença, 
atuante e crescente, nessa cúpula, do chamado MMC, vanguarda 
da quinta-coluna russa no Brasil? Teria S. Ex:'-, nas suas reservas 
de patriotismo e de prudência, hostilidade bastante e bastante 
sabedoria política, adquirida e acumulada ao longo de uma 
frutuosa e imensa vida pública, para resistir a tempo e exprimir, 
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com a sua saída, um protesto, uma espécie de nota prévia a um 
protesto que mais tarde se formalizaria? 

Fosse autêntica, pois de boa fé evidentemente o é, a infor
mação de nossa nobre colega por São Paulo, e teríamos de concluir 
por uma espécie de paradoxo: quanto mais pueril for a razão 
alegada para a saída do Sr. Nereu Ramos, mais grave deve ser o 
motivo verdadeiro. 

Bruzzi Mendonça - Ouvi apenas um trecho do seu discurso 
e tive a impressão de que V. Ex:'- critica e censura o propósito de se 
ampliarem os nossos mercados internacionais. Pareceu-me tam
bém que V. Ex:'- pretendia estabelecer ligação entre esse fato e um 
outro, puramente político, puramente ideológico, como a volta à 
legalidade do Partido Comunista ou mesmo a prisão do Sr. Luís 
Carlos Prestes. Sr. Deputado, V. Ex:'- não tem a impressão 
também de que esse propósito de ampliar os nossos mercados 
internacionais obedece mais a critérios econômicos? 

Parece-me ser este o entendimento mais acertado, até porque 
tenho ouvido de eminentes Deputados da bancada de V. Ex?-, 
elementos altamente conservadores, a afirmação de que necessi
tamos estabelecer relações comerciais com outros mercados, uma 
vez que aqueles com que tradicionalmente mantemos comércio 
não estão dando vazão aos nossos produtos. Ainda me lembro de 
aparte recentemente oferecido, aqui, pelo eminente Deputado 
Rubens Ferreira Martins ao discurso do Líder Vieira de Melo, em 
que denunciava estar sendo o nosso café, entrado em Nova York a 
6.500 cruzeiros a sàca, revendido à União Soviética, e chegava ao 
porto de Vladivostok a 14.000 cruzeiros. Não acha V. Ex:'- que 
seria mais patriótico viessem esses lucros auferidos pelos reexpor
tadores para os cofres nacionais? 

Carlos Lacerda - Para responder devidamente à sua per
gunta, meu nobre colega, teria de afastar-me do objetivo do meu 
discurso. Contento-me, por enquanto, em dizer a V. Ex:'- que, em 
princípio, ninguém é contrário à ampliação de mercados. Creio 
ser esse o parecer dominante em minha bancada: somos todos 
favoráveis a que o Brasil venda o mais possível ao maior número 
possível de fregueses. Mas pretender, como aqui se pretende por 
vezes, que a Rússia ou seus satélites separem as questões, é 
fazer-nos de tolos. Considerar que uma filosofia de Governo, uma 
estrutura totalitária eminentemente consolidada em que tudo tem 
conseqüência na ordem política e, já agora, na militar, separe as 
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questões; entender que esta é questão comercial e a outra é 
cultural, a outra é econômica, a outra é política, demonstra - e 
V. Ex:' seria a última pessoa a quem eu faria a injúria de supô-lo 
-ignorância do que seja a definição de política para a filosofia de 
governo que domina a Rússia Soviética. 

Bruzzi Mendonça - Parece-me que esse entendimento uni
tário que V. Ex:' dá à política internacional é o dominante, 
porque os Estados Unidos da América, que V. Ex:' apresenta - e 
todo mundo reconhece- como o oposto da União Soviética, sob o 
aspecto político, com este país mantém relações comerciais. 

Carlos Lacerda - V. Ex:' tem toda a razão, mas eu me 
permitiria apenas salientar que os Estados Unidos da América não 
estão em situação de precisar oferecer à Rússia favores e demons
trações práticas de suas disposições políticas, para manter com ela 
intercâmbio comercial, aliás, como V. Ex:' sabe, muito reduzido. 

Flores da Cunha - A idéia de vender café ou exportar café 
para os países da Cortina de Ferro foi pregada da tribuna pelo 
honrado e brilhante Deputado Pacheco Chaves, há uma semana. 

Carlos Lacerda - Exatamente. E outro dia, V. Ex:' não 
estava presente, o Sr. Líder da Maioria disse que o Governo 
pretende resolver a crise do café com a abertura dos mercados da 
Cortina de Ferro. É verdade que reconheceu, em seguimento a um 
aparte do Sr. Deputado Herbert Levy, se não me engano, que há o 
perigo de a Rússia comprar nosso café e revendê-lo por preço 
inferior ao que alcança no mercado internacional, a fim de obter 
divisas. Esse, um dos perigos envolvidos nesse tipo de operação. 

Flores da Cunha - Anteriormente, o Brasil não procurou 
colocar seu café na Tchecoslováquia com aquele grande acordo 
comercial celebrado no Governo do Sr. Marechal Dutra, de que 
resultou afinal saldo em moeda escriturai a favor do Brasil em 
Praga e não podíamos realizar coisa alguma com ele salvo adquirir 
porcelanas e quinquilharias? 

Bruzzi Mendonça - V. Ex:' há de reconhecer que os países 
do campo socialista tiveram, nos últimos anos, incremento muito 
grande no setor econômico, como, de resto, nos demais setores. 

Carlos Lacerda - Não há dúvida. 

394 



Mas, Sr. Presidente, veja V. Ex:'- que há uma sene de 
ocorrências, de denúncias em pleno andamento nos subterrâneos 
do Governo e, subitamente, como uma explosão sem pólvora, 
como uma explosão saída do nada, eis uma crise no núcleo central 
da expressão civil da corrente militar que levou o País aos golpes 
de novembro de 1955. 

Poder-se-á alegar toda uma série de pretextos para funda
mentar a saída do Sr. Nereu Ramos. 

já falam alguns jornais de hoje no pundonor de S. Ex:'-, que 
teria sido atingido por uma nomeação de professores, seguida, ao 
que parece, de uma posse para a qual S. Ex:'- não teria sido 
convidado. 

Ora, Sr. Presidente, seria supor muito pouco da experiên
cia, da sagacidade e do sentimento de responsabilidade do emi
nente Sr. Nereu Ramos, presumir que a esta altura, com o 
Governo ameaçado de colapso na sua autoridade, em cima de 
uma crise econômica e financeira sem precedentes desde as eras de 
1930, o Ministro por excelência do chamado tripé, a palavra civil 
do golpe de novembro, iria retirar-se do Governo em função de 
uma arranhadura na sua curtida epiderme de velho e experiente 
homem público. 

Flores da Cunha - Não me lembro se V. Ex:'- pertenceu à 
Constituinte. 

Carlos Lacerda - Não tive essa honra. 

Flores da Cunha - Não sei, até este momento, dos motivos 
que determinaram a saída do Sr. Nereu Ramos. Tenho ouvido 
várias versões. É preciso, entretanto, que nós, os Deputados 
constituintes, relembremos que o Sr. Nereu Ramos presidiu à 
Constituinte com atitude nobre e alta, tendo concorrido para que 
o País reentrasse no regime constitucional. Trata-se de brasileiro 
eminente, que merece o respeito de todos. 

Carlos Lacerda - Creio, Sr. Deputado, qu~ de nenhum 
modo, em qualquer de minhas palavras ou intenções, encontraria 
V. Ex:'-, como certamente não encontrou, qualquer ressalva ou 
reticência acerca do juízo que acaba de exprimir. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, eu me pergunto, e creio que a 
Nação inteira formula também esta interrogação: - Por que o 
Governo aceitou tão facilmente o pedido de demissão do Sr. Nereu 
Ramos? Cansou-se dele ou ele se cansou do Governo? Seria um 
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divórcio amigável, um desquite sem litígio, ou seria, ao contrário, 
essa demissão a crista espumosa de uma onda profunda, que 
revolva as próprias entranhas do Governo? Teria o Sr. Nereu 
Ramos esgotado sua capacidade de endossar? Seria ele um avalista 
desiludido das possibilidades creditícias do emitente? Teria o Sr. 
Nereu Ramos sua sagacidade em ebulição, a ponto de estourar, 
antes que o estouro geral também o levasse pelos ares? 

Afinal, Sr. Presidente, a Nação pergunta a si própria: - Se o 
Sr. Nereu Ramos era - e ninguém jamais o contestou, a começar 
por ele mesmo - o guarantee do Governo, da fidelidade deste aos 
objetivos e propósitos do golpe de novembro, e retira-se desse 
mesmo Governo, que está isto a indicar? Que o Governo separa-se 
de novembro ou, ao contrário, que novembro separa-se do 
Governo? Será isto uma indicação das rebeldias latentes por parte 
do grupo militar-dissidente, que tem à sua frente o Sr. General 
Nelson de Mello e vítima espontânea para qualquer eventualidade 
o Sr. General Amauri Kruel? Será o Sr. General Lott aquele a 
quem realmente visa o Governo com esta espécie de recado por 
antecipação que lhe manda com a participação fúnebre da morte 
política do Ministro da Justiça? Será isto a indicação de uma 
transformação no Ministério? Ou, ao contrário, tratar-se-ia de 
localizar o conflito, substituindo, para efeito de negócios inte
riores, aquele que até agora se ocupava unicamente dos externos, 
o nobre Sr. Eurico Sales? 

Temos uma série de interrogações e, pela primeira vez, vejo 
silenciosa, com uma cautela que lhe não censuro, que compre
endo, com um silêncio que nós todos aceitamos, como tácita 
confissão da sua própria perplexidade, essa ilustrada maioria, que 
hoje, como nós, tateia, com a diferença que a nossa preocupação é 
o destino do regime e a sua, o destino do poder que tem em mãos. 

Armando Falcão - Queremos, preliminarmente, nos con
gratular com a Câmara e com V. Ex:', em face da preocupação 
que acaba de manifestar em relação a esse regime que tanto 
amamos e queremos ver preservado por cima de tudo. Em seguida, 
Sr. Líder da UDN, agradecemos o seu interesse pela sorte do nosso 
eminente correligionário, Senador Nereu Ramos, e pelos elogios 
feitos à sua pessoa nas entrelinhas das palavras de V. Ex:'. 
Desejamos, também, respondendo às interpelações e dúvidas de 
V. Ex:', como Líder de um grande Partido, dizer a V. Ex:', à Casa 
e à Nação, em nome do Governo, que a exoneração do Senador 
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Nereu Ramos da Pasta da Justiça - que lamentamos, como 
correligionário e amigo de S. Ex:", e como admiradores de suas 
qualidades de brasileiro e de patriota - não se liga a qualquer dos 
motivos que levam V. Ex:" a formular as suspeitas que acaba de 
levantar. Caberá, sem dúvida, àquele eminente brasileiro, no 
momento que considerar oportuno, a revelação desses motivos. 
Mas posso tranqüilizar V. Ex:", a Casa e a Nação, dizendo que a 
exoneração de S. Ex:" é fato sem a menor gravidade, do ponto de 
vista em que V. Ex:" coloca o assunto. 

Carlos Lacerda - Agradeço e creio que comigo todos agra
decem, eu não diria o esclarecimento, porque realmente estamos 
pouco esclarecidos, mas a informação que V. Ex:" nos traz, à qual 
devo opor breves reparos, Sr. Deputado. Primeiro, o regime que 
V. Ex:" ama não é o mesmo que eu amo. Nós amamos duas pessoas 
diferentes. Segundo, não há na minha oração a menor preocupa
ção de defender, nem mesmo de elogiar, o eminente Sr. Nereu 
Ramos, pois S. Ex:", maior de idade há muito tempo, saberá, 
melhor do que ninguém, defender-se nesse tumulto que ele 
próprio tanto contribuiu por provocar no País. 

Presidente - A Mesa formula um apelo ao nobre orador, no 
sentido de que ultime seu discurso, pois se encontra em pauta 
matéria orçamentária. 

Carlos Lacerda - Com muito prazer, Sr. Presidente. Ape
nas respondo ao esclarecimento do nobre Vice-Líder da Maioria. 

Por último - e esse é o ponto essencial - S. Ex:", o nobre 
Vice-Líder do PSD ou da Maioria, traz-nos ao conhecimento que 
nenhuma das razões até agora apresentadas é razão, isto é, 
nenhuma delas é motivo fundante, fundamental da demissão do 
Sr. Nereu Ramos, e acrescenta que só a esse eminente político 
caberá, quando julgar oportuno, dar notícia das razões que 
levaram a cortar a terceira perna do tripé. 

Mas, Sr. Presidente, li nos jornais precisamente o inverso. 
O Sr. Nereu Ramos diz hoje à imprensa que· cabe ao Presi

dente da República dar as razões da sua saída. E creio que S. Ex:" 
não está longe de ter razão, pois o que a nós impressiona mais não 
é tanto que se haja demissionado o Sr. Ministro Nereu Ramos; não 
é também esta súbita mudança, dos negócios exteriores da 
SUMOC para os negócios interiores do Ministro da Justiça, do 
eminente ex-Deputado pelo Espírito Santo. O que a nós impres-
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siona é a rapidez e, mais do que isto, a solicitude com que o 
Presidente aceitou a saída do seu avalista. 

Armando Falcão - Com relação a esse detalhe que V. Ex~ 
repisa, posso informar que, antes de conceder a exoneração 
solicitada, o Presidente da República formulou apelo ao Sr. Nereu 
Ramos no sentido de que retirasse o pedido, e somente quando o 
Sr. Nereu Ramos lhe atribuiu caráter de irrevogabilidade é que o 
Chefe do Governo aceitou. 

Carlos Lacerda - O nosso eminente colega, que tem inegá
vel sagacidade política a tal ponto de saber para onde sopram os· 
ventos e os galeões, sabe muito bem que esses apelos só têm por 
função real na vida política a sua publicidade. Bem pouco 
importam os pedidos feitos nos segredos e confidências amorosas 
de um contato rápido no domingo à noite, talvez, no Palácio da 
residência presidencial, se nada disto veio a público, porque o que 
veio a público foi a seca auto-execução, à Zhukov, do Sr. Ministro 
Nereu Ramos. 

Armando Falcão - Dentro de poucas horas, terá V. Ex~ 
oportunidade de ler a carta que o Sr. Presidente da República 
dirigiu ao Sr. Nereu Ramos. V. Ex~ verá, então, que lhe trago 
informações absolutamente exatas. 

Carlos Lacerda - Não estou pondo em dúvida a exatidão 
das informações de V. Ex~. O que estou ressaltando, inclusive 
para V. Ex~, fiado na sua sagacidade política, é a insólita situação 
em que se encontra um Ministro que é avalista de um regime 
instituído por um golpe de força e que subitamente desiste do seu 
aval, sem que saiba de público e desde logo a que deve esta crise 
governamental. 

Sr. Presidente, o mundo se vai habituando a esse tipo de crise 
feita de relâmpagos. Há dias vimos também a crise do Marechal 
Zhukov, na Rússia, e agora estamos lendo a sua costumeira auto
crítica. Não me admiraria nada se o Sr. Nereu Ramos, cedendo 
talvez aos impulsos do seu patriotismo, para jogar um pouco de 
óleo nestas águas tão pacíficas em que ele soçobrou, Ílzesse 
também a sua autocrítica, ao menos para dar uma razão plausível 
à sua demissão. 

Mas, Sr. Presidente, o que importa aqui focar, com os 
necessários sentimentos da oportunidade deste aspecto é - e assim 
concluo - a absoluta ausência até agora, em face de um fato 
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consumado, pois que o é, de qualquer fundamento ou explicação 
plausível para a existência deste fato com que hoje a Nação 
amanheceu. 

Ora, Sr. Presidente, funcionasse o regime normalmente, não 
estivéssemos todos nós na certeza, pois que o estamos, Maioria e 
Minoria por igual, de que funciona, dentro do País, permanente e 
com crescente audácia, um dispositivo político-militar, destinado 
a suscitar crises ou a aprofundá-las, de nenhum modo a troca de 
um homem público de Santa Catarina por um homem público do 
Espírito Santo afetaria as nossas preocupações. Mas a saída do 
avalista do golpe de novembro e a súbita, a pressurosa e oficial 
aceitação imediata dessa realidade pelo Presidente da República 
exprixnem de duas uma: ou o Sr. Nereu Ramos se retira a tempo 
de um Governo que vai entrar em colapso, ou o Governo para 
evitar o colapso retira ao Sr. General Lott a peça essencial do seu 
poder político. (Muz"to bem; muz"to bem. Palmas.) 
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20. Sessão de 7 de novembro de 1957 

Considerações em torno da exoneração do Ministro 
da ]ustz'ça, Sr. Nereu Ramos. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, o Projeto n? 3.239-A, de 
1957, oriundo de Mensagem presidencial, de acordo com expo
sição de motivos do Sr. Ministro da Justiça e estudo da repartição 
competente - o DASP -, altera, na forma do Anexo que nele se 
inclui, a carreira de Datiloscopista do Quadro Permanente do 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores e toma providências 
decorrentes dessa alteração. Alteração mais profunda e que diz 
com marcas não exatamente datiloscópicas, mas que também 
profundamente impressionaram a opinião pública, . refletida e 
representada nesta Casa, não foi tanto aquela que se visa proceder 
no quadro dos modestos datiloscopistas do Ministério da Justiça, 
senão, sim, precisamente no ápice do Ministério, isto é, na pessoa 
do Ministro. 

Sr. Presidente, até esta data,· a Nação desconhece as razões ou 
a razão, pois sequer sabemos se são singulares ou plurais, como 
não sabemos se são singulares ou comuns, pelas quais, subitamen
te, em mar que se dizia bonançoso, soçobrou o barco do eminente 
Sr. Neteu Ramos. Parece que o desprezo pela opinião pública, 
parece que o caráter oligárquico com que se exerce no Brasil o 
presidencialismo proporciona ao Presidente que eventualmente 
ocupa a chefia do Govemo Nacional o sentimento ou a impressão 
de que não carece explicação divulgável para com os eleitores e os 
contribuintes a alteração substancial que se acaba de processar no 
alto quadro administrativo e político da República. À medida, 
porém, que se sonega ao conhecimento do p.ovo a razão ou razões, 
o motivo ou motivos, e até mesmo o pretexto ou pretextos que 
levaram o ilustre Sr. Nereu Ramos a retirar a fiança de que era 
vivo símbolo no quadro govemamental, cabe-nos a nós, e ninguém 
nos contestaria, mais que esse direito, esse dever de propor à 
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Nação o exame dos motivos prováveis, das razões possíveis, até que 
o Governo se decida a confirmá-las ou não, pois, realmente, até 
que o Governo as confirme ou as infirme, passam a prevalecer as 
razões que de boa fé e de boa fonte aqui passaremos a proporcio
nar ao País. Se o Governo se considera desobrigado de dizer à 
Nação por que aceitou, pressuroso, a insistente, súbita demissão 
solicitada, ou melhor dito, exigida pelo Sr. Ministro Nereu 
Ramos, há de a Maioria concordar e ceder ante as razões que lhe 
vamos propor como possíveis fundamentos dessa decisão. 

Se quiser, conteste-as, apresente as suas, oficialize-as, des
minta-as, retifique-as, confirme-as ou complete-as. No silêncio é 
que não poderão ficar, porque a questão é séria demais e envolve 
graves conseqüências; portanto, não passará nesta Câmara em 
branca nuvem. O que sei, Sr. Presidente, o que de boa fonte ouço 
dizer - e tão boa que ouso para aqui trazê-la - é que o Sr. Nereu 
Ramos cansou -se do cerco que lhe foi feito pelo Governo Kubits
chek, e, primeiro, já repontam seus naturais desabafos, pois não 
há discrição ou austeridade que segure um homem que se vê, além 
de injustiçado, ou sentindo-se como tal, objeto de uma campanha 
de silêncio oficial como se pretendessem sepultar nesse ato demis
sionário a sua longa e ilustrada vida pública. 

Queixa-se o Sr. Nereu Ramos, segundo tenho entendido, da 
impossibilidade de continuar a servir como Ministro Político por 
excelência a um Governo com cujo Chefe por três meses às vezes 
sequer se avistava. Queixa-se da sua inconformidade, mais do que 
isso, da sua incompatibi~idade, homem honrado que realmente é, 
com a série de negócios mais ou menos encobertos com a técnica 
especial trazida de Minas Gerais pelo Sr. Juscelino Kubitschek e 
que, a seu tempo, será aqui minuciosamente debulhada, mas que, 
por enquanto, basta mencionar pela designação genérica, para 
fins de arquivo ou cardex, de técnica das concorrências tele
guiadas. 

Queixa-se o Sr. Nereu Ramos da ação daninha e corrosiva do 
candidato a Governador de Minas, que começa por candidato à 
Presidência da República, sacudindo, como espantalho aos polí
ticos e engodo a ele próprio, a probabilidade de uma candidatura 
do Ministro da Guerra para, afinal, sobre esta construção factícia, 
impor, insinuar e construir, aos poucos, na trama dos interesses 
criados e das caixas amontoadas nos restos das empreitadas e 
concorrências, a sua própria candidatura. Já a Câmara sabe que 
me refiro ao ilustre Ministro da Fazenda, Sr. José Maria Alkmim. 
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Flores da Cunha - V. Ex:'- permite? 

Carlos Lacerda - Com muito pazer. 

Flores da Cunha - Não sei se essa técnica, a que V. Ex:'- se 
está referindo, é semelhante àquela que Malaparte descrevia na 
técnica de los cuerpos distantes. Ela, entretanto, já foi praticada 
no Brasil, antes do Estado Novo. Quando se tratou de me derrubar 
do Governo do Rio Grande do Sul - e está presente, aqui, o Sr. 
Deputado Coelho de Souza, que pode atestar -, eles, os divergen
tes que haviam sido eleitos por mim para a Câmara Federal e para 
a Assembléia Estadual, vinham ao Rio de Janeiro entender-se com 
o Sr. Getúlio Vargas sobre a maneira de me afastar do Governo. E 
eu soube autenticamente que o Sr. Getúlio Vargas respondera de 
modo pitoresco, muito dele, pois que muito o conheci: "Quem 
quer comer guabiju sacode o galho." (Risos.) 

Carlos Lacerda - Pelo depoimento sempre pitoresco e 
oportuno do nobre representante do Rio Grande do Sul, já vê a 
Câmara que o que mais caracteriza a chamada esperteza de certos 
políticos no Brasil é precisamente sua monotonia. Como se 
repetem os chamados políticos espertos no Brasil! 

A manobra de que resulta o afastamento do Sr. Nereu 
Ramos, até que a Maioria venha dizer, autorizada e comprovada
mente, o contrário, é a manobra do Sr. Ministro Alkmim, é a 
manobra que consiste em, aos poucos, colocar no devido lugar 
aquele que fora, um dia, o Condestável do Golpe de Novembro, e 
cujas balizas vão aos poucos sendo derrubadas, porque, depois da 
demissão do Ministro Nereu Ramos - talvez com um intervalo 
durante o qual o honrado Ministro da Agricultura seja um pouco 
posto pela porta afora - o próximo demissionário será o Sr. 
Ministro da Marinha, o Sr. Almirante Câmara, catarinense como 
o outro, e, como o outro, ligado ao Golpe de Novembro e, como o 
outro, instrumento e representante. 

Flores da Cunha - Não apoiado. É um baiano ilustre. 

Berbert de Castro - É baiano. 

Adauto Cardoso - Apenas coincidência. 

Carlos Lacerda É uma coincidência a menos e apresso-me 
a retificá -la. 

Presidente - Atenção! O tempo de V. Ex:'- está esgotado. 
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Carlos Lacerda - Terminarei, Sr. Presidente. 
Mas estimaria que pudessem retificar também esta simples 

antecipação: as ligações do Sr. Almirante Alves Câmara com o 
Ministro daJustiça, Sr. Nereu Ramos, fazem com que, simbolica
mente falando, é claro, a cabeça do titular da Marinha esteja 
posta a prêmio, nesta espécie de IBOPE político, em que se 
transformou o corpo administrativo da República. 

Ora, das razões apresentadas, entre um sorriso de quem 
espera rir por último e um certo comedimento próprio da sua 
natureza, pelo Ministro demissionário, e demissionário fiador do 
Golpe de Novembro, outra razão, e esta bem próxima de nós, é o 
cerco da incompatibilidade que lhe armaram com praticamente 
todo - ressalvada uma ou outra expressa exceção - o corpo de 
Líderes e Vice-Líderes do Governo, nas duas Casas do Congresso 
Nacional. 

Mário Gomes - Permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Vai falar uma exceção ... A exceção tem o 
aparte. 

Mário Gomes - Muito obrigado. 

Carlos Lacerda - V. Ex~ é apressado, mas chego antes. 
Tirando a exceção que acaba de solicitar o aparte, vejamos a 

regra: o nobre Líder Vieira de Melo, incompatível com o Ministro 
da Justiça, Nereu Ramos, porque era ele mais Ministro aqui do 
que o Ministro no seu Ministério; o nobre Vice-Líder José Joffily 
parte - não diria bem braz'n trust, porque seria talvez exagerado 
- mas parte do trust político do Sr. José Maria Alkmim e, como 
tal, incompatibilizado com o Ministro da Justiça, Nereu Ramos; o 
nobre Deputado Armando Falcão, Vice-Líder de duas amarras -
porque o é com excepcional e surpreendente fidelidade do Mi
nistro da Guerra e do Catete, o que, até agora, é a única prova 
palpável de compatibilidade e da convivência harmoniosa entre os 
dois -,incompatível com o Ministro da Justiça na medida em que 
era ele próprio um fiador parlamentar do Golpe de Novembro. E 
assim, Srs. Deputados, sucessivamente, as incompatibilidades 
fizeram do Sr. Nereu Ramos uma espécie de ilha, uma espécie 
dessas a que se dá o nome de 'ilha flutuante', ou, para estar mais 
de acordo com as aparências, mais do que com as realidades de seu 
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temperamento vulcânico, com aquelas aparências de iceberg 
com que se disfarça e se defende contra seu próprio tempera
mento. 

Flores da Cunha - V. Ex:' permite ainda uma interrupção? 

Carlos Lacerda - Com muito gosto. 

Flores da Cunha - Não posso atinar com o motivo por que 
V. Ex:' volta a - como se diz vulgarmente - bater nesta tecla. O 
fato é consumado, já não tem mais remédio. Penso que o que 
resume melhor o que aconteceu e está consumado é a expressão do 
caipira paulista e mineiro: 'num adianta' ... (Risos.) 

Carlos Lacerda - Sr. Deputado, bato nesta tecla para ver se 
consigo afinar o piano ... (Risos.) 

Teria V. Ex:' razão- e acredito que a tenha do seu ponto de 
vista- porque preferiria que adiantasse ainda, isto é, que pudesse 
manter ou ajudar a mantença no Ministério do Sr. Ministro Nereu 
Ramos. Mas não é esse meu objetivo, não me compete, não é da 
minha alçada. O que é, porém, da minha alçada é contribuir 
para que a Nação conheça as razões pelas quais entramos na zona 
crepuscular da crise do Governo. 

Presidente - Advirto o nobre orador de que já excedeu seu 
tempo em dobro. 

Carlos Lacerda - Agradeço a lealdade e a bondade de 
V. Ex:'. Se não houver outros oradores, pediria a V. Ex:' manti
vesse a minha inscrição em primeiro lugar, para o próximo 
projeto. 

Presidente - A Mesa defere o pedido de V. Ex:'. 

Carlos Lacerda - Grato a V. Ex:'-. (Muz"to bem; muito bem. 
Palmas.) 
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21. Sessão de 14 de novembro de 1957 

Discussão do Projeto de Resolução n.0 133/57 que 
determina o arquivamento do inquérito realizado 
pela Comissão criada pela Resolução n.0 73/56 
(Pinho). 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, como, evidentemente, a 
duração da sessão não me vai permitir esgotar hoje o tempo de que 
disponho, requeiro, desde já, a V. Ex~, que mantenha minha 
inscrição para a sessão seguinte. 

Presidente - V. Ex~ disporá do tempo regimental e da 
prorrogação que o Regimento também faculta. 

Carlos Lacerda - Muito obrigado a V. Ex~. 
Sr. Presidente, permita a Câmara que me reporte inicialmen

te aos termos da Resolução que constituiu a Comissão Parlamen
tar de Inquérito, porque a esta altura a argumentação do nobre 
Deputado pela Bahia concentrou num senhor argentino toda uma 
acusação, esquecido de que nos próprios documentos que S. Ex~ 
menciona constam depoimentos consecutivos de outros funcioná
rios argentinos, ratificando e ampliando as declarações iniciais do 
funcionário peronista Burghi. Mas a isto voltaremos oportuna
mente. 

O que me parece importante, de início, Sr. Presidente, é, 
data venia, lembrar à Câmara que a Resolução n? 73 de 1956 
determinou, pela maioria que a assinou, a constituição de uma 
Comissão de Inquérito composta de 7 membros para, no prazo de 
60 dias, investigar a informação divulgada pela imprensa argen
tina, transcrita pela imprensa brasileira, de que um legislador 
brasileiro se interessara, junto ao último governo daquele país, por 
um negócio de venda de madeira, do qual resultou alta comissão 
em pesos e dólares, e ainda, artigo segundo, que a comissão deverá 
proceder, se necessário, a investigações fora do País, especialmente 
na Argentina, junto ao Governo e comissões designadas para 
investigar fatos do Governo deposto. Essas investigações, se neces-
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sano, deverão estender-se a outros fatos que impliquem na 
responsabilidade de nacionais brasileiros em atividades secretas 
junto ao anterior Governo argentino, das quais pudessem decorrer 
prejuízos para a ordem pública, a estabilidade do regime ou da 
segurança nacional do País. 

Temos, assim, que a Câmara incumbiu essa Comissão das 
seguintes tarefas: primeiro, investigar informações divulgadas nas 
imprensas argentina e brasileira sobre a identidade do legislador 
brasileiro que se teria envolvido em negócio de madeira; mediante 
pagamento, junto ao ditador Perón; segundo, levar essa investi
gação, se necessário, à Argentina; investigar junto ao Governo e a 
outras autoridades ou fontes de informação, a fim de permitir 
conclusão satisfatória, não só sobre a primeira alegação, senão 
também sobre atividades de nacionais brasileiros, em conluio com 
o peronismo, no Brasil ou fora dele. 

Ora, justamente impressionada pelo aparecimento, no inqué
rito e fora dele, do nome do atual Vice-Presidente da República, a 
Comissão concentrou-se nisto e a isto se limitou, isto é, saber se 
havia um legislador, se esse legislador era brasileiro, e se era o Sr. 
João Goulart. Chegou ela à conclusão de que não é o Sr. João 
Goulart. Não dá o nome do legislador. Ora nega a existência do 
inquérito, ora baseia nesse inquérito, cuja existência ela nega, 
toda a sua argumentação em favor do Sr. João Goulart. Ouviu 
algumas testemunhas, que o nobre colega Líder do Partido Traba
lhista Brasileiro considera apresentadas pela Oposição, simples
mente por terem sido arroladas por Deputados udenistas. 

Batista Ramos - Se V. Ex~ tivesse um pouco de experiên
cia judiciária, veria que as testemunhas do réu são por ele 
arroladas, o mesmo ocorrendo com as testemunhas do autor. 

Carlos Lacerda - Arroladas. O fato de serem por nós 
arroladas não significa sejam testemunhas nossas, de acusação ou 
de defesa. 

Batista Ramos - Se fossem testemunhas fornecidas por 
elementos da Maioria, V. Ex~ diria: "Está vendo? É gente trazida 
por eles" mas trata-se de gente trazida por V. Ex~. 

Carlos Lacerda - Não, perdão! Trouxemos para o processo 
o sócio do Sr. João Goulart, não nosso. Não é sócio da UDN, o 
Sr. Carlos Maura Ronchetti, nem udenista, nosso companheiro, o 
Sr. Deputado Bertaso. 
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Batz'sta Ramos 
Sr. João Goulart. 

Discutiremos essa questão do sócio do 

Carlos Lacerda Pois, vamos; se V. Ex~ qmser, começa-
remos já. 

Batista Ramos - Quero ouvir, primeiro, V. Ex~. 

Carlos Lacerda - Sem dúvida, toda essa questão começa 
em 13-1-48. Nesse dia, teve início o negócio de pinho. 

Batista Ramos - V ou ajudar V. Ex~. Havia uma sociedade 
de fato, que se organizou no Brasil - a Indústria Madeireira -
em 194 7. Retifique o nobre orador seu pensamento. 

Carlos Lacerda - Aqui está, Sr. Presidente, a certidão da 
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. .. 

Batista Ramos - É outra coisa. 

Carlos Lacerda - ... sob número 49.277, de 13 de janeiro 
de 1948: "Certifico" etc. etc .... a constituição de uma sociedade 
por cotas de responsabilidade limitada ... 

Batzsta Ramos - Permita-me. 

Carlos Lacerda - Um momento, nobre Deputado. Não 
aparteie a certidão. Aparteie o orador. Peço a V. Ex~ que espere 
um pouco, e ... constituição de uma sociedade por cotas de 
responsabilidade limitada, que entre si fazem João Belchior 
Marques Goulart e outros, sob a denominação "Indústria Madei
reira Vale do Uruguai Limitada." 

- Quem são os outros? 
"Capital da Sociedade: 500 mil cruzeiros." 
Sabemos que o volume do capital não tem a menor relação 

com o volume dos negócios. 

Batista Ramos 
desse capital social. 

Nem poderia ter. Veja a insignificância 

Carlos Lacerda - Evidentemente. 

Batista Ramos - Mas não desvie a questão. V. Ex~ vai dizer 
que é de 1948? É de 1947, para ajudar V. Ex~. 

Carlos Lacerda - 500 mil cruzeiros de capital, dos quais são 
cotistas: o Sr. Manoel Antônio Sarmanho Vargas, que, di:t. a 
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certidão, também se assina Manoel Vargas, com 10% do capital; 
o Sr. Leônidas Escobar da Silva, com outros 10%; o Sr. Alcides 
Pedebós, com outros 10%; o Sr. Carlos Maura Ronchetti, também 
com 10%; Afonso de Assunção Viana, 10%; e a firma cotista 
Goulart & Loureiro Limitada! 

Batista Ramos - V. Ex:'- não me respondeu. 

Carlos Lacerda - É aí que o negócio ... 

Batista Ramos - Eu disse que é de 1947. 

Carlos Lacerda - . . . vinha de antes entre os cotistas dessa 
sociedade. 

Sr. Presidente, a que se destinava essa sociedade? À expor
tação de madeiras para casas pré-fabricadas na República Argen
tina. Instalou-se na Casa Rosada em Buenos Aires, e começou o 
seu negócio. Ocorre que esses negócios foram começados ... 

Batista Ramos - Não funcionou a sociedade ... 

Carlos Lacerda ~ . . . e iam terminando mal. 

Batista Ramos - ... há documentos dentro dos autos 

Presz.dente - A Mesa pede aos Srs. Deputados que só a_ 
teiem com permissão do orador. 

Carlos Lacerda - O negócio de exportação de madeiras 
para casas pré-fabricadas a serem vendidas na Argentina foi 
iniciado por esse grupo que tinha à frente o Sr. Manoel Antônio 
Sarmanho Vargas. Nas alturas de 1950, começos do ano, a firma 
estava em grave situação financeira, ameaçada de ir à falência 
requerida em Buenos Aires. 

Batista Ramos - Permita-me um aparte, para ajudar. 
V. Ex:'- está fazendo uma lamentável confusão com a sociedade por 
cotas, organizada em 1947 - Maneco Vargas, Sr. João Goulart e 
outros ... 

Carlos Lacerda - Maneco Vargas? Quem é? 

Batista Ramos - V. Ex:'- o conhece tanto quanto eu. 

Carlos Lacerda Não. 

Batista Ramos Conhece, não faça espírito para tentar 
desviar-me do assunto. V. Ex:'-, repito, está fazendo uma lamen-
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tável confusão, porque essa sociedade por cotas, fundada em 194 7, 
a qual não funcionou - e há provas documentais no processo ... 

Carlos Lacerda - E a outra? 

Batista Ramos - A outra sociedade de Ronchetti, sociedade 
com o mesmo nome ... 

Carlos Lacerda - Sociedade com quem? 

Batista Ramos - ... da Argentina ... 

Carlos Lacerda .- Era individual, mas com quem? Diga. 

Batista Ramos 

Carlos Lacerda 

Mas eu vou dizer, já está no processo. 

Quem era o sócio? Diga. 

Batista Ramos - Não era o Sr. João Goulart; repto V. Ex:' a 
prová-lo. 

Carlos Lacerda - Quem era o sócio? Maura Ronchetti? 
Manoel Sarmanho Vargas? 

Batista Ramos - Não era, desafio V. Ex:' a provar. 

Carlos Lacerda 

Batista Ramos 
competir em vozes. 

Vamos ver. 

Vamos serenar os ânimos, não vamos 

Carlos Lacerda - V. Ex:' serena sempre na hora oportuna, 
e sempre me encontra disposto a acompanhá-lo. 

Batista Ramos Vamos serenar, porque a hora é de racio-
cínio. (Risos.) 

Carlos Lacerda - E V. Ex:' tem hora para isso? (Risos.) 

Batista Ramos Há hora para raciocinar, é aquela que 
segue à exaltação. 

Carlos Lacerda 
não tomá-la toda. 

Então não raciocine na minha hora, para 

Batista Ramos - V. Ex:' é homem admirável... 

Carlos Lacerda - Mas nunca exportei madeira para a Ar
gentina. 
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Batzsta Ramos 
por exemplo. 

Tem exportado coisas piores; inverdade, 

Carlos Lacerda - O mal de V. Ex:' é ser irônico, ou 
pretender sê-lo, mas consegue às vezes ser grosseiro. O que vale é 
que o temperamento de V. Ex:' não ajuda a intenção, e a grosseria 
de V. Ex:' não lhe assenta bem. 

Batz'sta Ramos - V. Ex:' tem feito coisas piores do que 
grosserias. 

Carlos Lacerda - E V. Ex:' não? 

Batz'sta Ramos - Eu prefiro a grosseria à mentira, à falsi
dade; mas vamos serenar, convido. (Rúos.) 

Carlos Lacerda - Então serenemos, Sr. Deputado. 

Batzsta Ramos - Queria apenas pedir a V. Ex:' que preste a 
esta Casa a homenagem de não fazer uma confusão entre a 
Sociedade Indústria Madeireira, sociedade por cotas, de 1947, que 
não funcionou, segundo os documentos constantes do processo, e a 
sociedade de 1948, ou outro nome que seja, a Industrial Madei
reira do Sr. Carlos Ronchetti, que funcionou na Argentina. Não 
há relação entre uma e outra. A de 47 não funcionou, por isso não 
poderia ter falido, nem entrado em crise financeira. Era este ponto 
que queria retificar; apenas este. 

Carlos Lacerda - V. Ex:' está tentando armar uma con
fusão onde a questão é bastante clara. Estou procurando demons
trar que se trata de um mesmo grupo, que esteve por duas vezes 
associado. E, se V. Ex:' quiser refutar, refute o depoimento de 
Carlos Maura Ronchetti. 

Adauto Cardoso - O que há de substancial é que, nessa 
outra sociedade a que alude o Líder Batista Ramos, o capital de 
Maura Ronchetti foi realizado por uma antecipação de exportação 
de madeira. Exportação de quem? Exatamente de João Belchior 
Marques Goulart. 

Batúta .Ramos - Mas isto, Sr. Deputado Carlos Lacerda, é 
piramidal! 

O Sr. Mário Martins, quando apresentou esse documento, 
confessou que não podia por ele responder, e demonstrou a maior 
reserva. 
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Mário Martins Não. 

Batista Ramos V. Ex:'- é que fez restrições. 
É documento sem a menor autenticidade. Ele consta dos 

autos. Argumentar com documentos que V. Ex~8 , ao apresentá-lo, 
declaram não ter autenticidade, não se admite como prova 
judiciária, é uma aberração. 

Mário Martins - Apresentei documento assinado por con
tador oficial argentino. 

Apenas afirmei que não poderia responder por este documen
to, com certidão nos autos; caberia à Comissão investigar. A 
Comissão aceitou, tanto que já publicou no processo e consta do 
Diárz'o do Congre~so. 

Batista Ramos - A palavra de S. Ex:'- está aí. Agora V. Ex:'
argumente com mais um documento falso. 

Mário Martz'ns - É a hora do raciocínio para V. Ex:'-. 

Carlos Lacerda - São 17:35; já é hora de V. Ex:'- raciocí
nar, Sr. Deputado Batista Ramos. 

Batista Ramos - Já, se V. Ex:'- começar a dizer a verdade. 

Carlos Lacerda - Então, vamos às certidões. Por esta escri
tura - e V. Ex:'- caiu na búrica onde eu joguei a sua bola __:__, por 
esta certidão fica demonstrado que o senhor Carlos Maura Ron
chetti fez-se sócio de João Belchior Marques Goulart e foi por ele 
designado procurador da sociedade em Buenos Aires. 

Batista Ramos - Essa sociedade de 194 7 não funcionou. 

Carlos Lacerda - Estou preocupado não é com essa socie
dade, mas com os sócios. 

Batz'sta Ramos - Ninguém nega isto; o Sr. João Goulart 
tinha uma cota, como também o Sr. Manoel Vargas; eram seis 
brasileiros. 

Carlos Lacerda - V. Ex:'- reconhece que, em 1948, o Sr. 
Carlos Maura Ronchetti, por escritura pública ... 

Batista Tamos - Não em 1947. 

Carlos Lacerda - . . . foi designado procurador de uma 
sociedade, na qual eram sócios o Sr. João Goulart e Manoel 
Vargas. Então, já avançamos um passo. 
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Quer dizer que o Sr. Carlos Maura Ronchetti, além de sócio, 
era procurador em Buenos Aires do Sr. João Goulart. Para quê? 
Para negócios de madeira. 

Chagas Rodrigues - Permite V. Ex:'-. 

Carlos Lacerda - Com muito prazer. 

Chagas Rodrz'gues - Vou ler parte do voto escrito e assinado 
pelos eminentes companheiros de V. Ex:'-. 

Carlos Lacerda - Pediria que lesse o voto, quando voltasse 
à tribuna V. Ex:'- ou algum dos seus colegas. 

Chagas Rodrigues - Precisamente sobre ~ste fato dizem os 
nobres Deputados João Agripino e Mário Martins: 

"Se a firma do Sr. Burghi, embora não tenha funcionado, 
conforme atesta o documento n? 10 da certidão, contém em 
sua cláusula 18 que deveria existir por cinco anos, no 
mínimo. E na 19:'- que, para o desenvolvimento do negócio, a 
sociedade poderá, quando julgar conveniente, nomear pro
curadores no Rio de Janeiro, Porto Alegre e Buenos Aires. A 
nomeação em Buenos Aires e no Rio de Janeiro deverá recair 
na pessoa do quotista Carlos Maura Ronchetti". 

Agora gostaria que V. Ex:'- fizesse a prova de que o Sr. Maura 
Ronchetti chegou mesmo a ser nomeado procurador e onde se 
encontra a procuração. 

Carlos Lacerda - O mal é que V. Ex~s estão convencidos de 
que estão defendendo o Sr. João no Júri. Não sou jurado nem 
promotor. Nenhum de nós o é. Acabemos com essa história de 
julgamento. Não estamos procedendo a qualquer julgamento, mas 
querendo saber se a comissão apurou ou não aquilo para que foi 
designada. Então, estamos verificando que Carlos Maura Ron
chetti foi sócio do Sr. João Goulart. 

Batista Ramos - Nunca. 

Carlos Lacerda - Foi por ele designado procurador da 
sociedade de que ambos faziam parte, por escritura pública, como 
procurador em Buenos Aires para os negócios de madeira. Portan
to, quando Carlos Maura Ronchetti aparece em negócios de 
madeira, em Buenos Aires, só haveria uma saída para dizermos 
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que o Sr. João Goulart nada tinha a ver com isso - não tivesse o 
Sr. João Goulart aparecido nem direta nem indiretamente, nem 
por dinheiro nem de graça, nesse novo negócio. É o Sr. João 
Goulart, no entanto, que vem e, afinal, depois de negar o fato, 
confessa. -E confessa como? E quando? Espontaneamente? Não, 
porque a sua primeira negativa foi completa e total e, para isso, 
baseava-se na história da Carta Brandi - que é outra história, 
como dizia Rudyard Kipling. 

BatiSta Ramos - Como pode V. Ex:'- explicar? 

Carlos Lacerda - Posso e vou explicar já. Está nos autos do 
inquérito Maurell que a carta foi falsificada no escritório de um 
sócio do Sr. Lutero Vargas. 

BatiSta Ramos - Esta é a última de V. Ex:'- ... 

Carlos Lacerda - Não é a última. Está no inquérito, com a 
assinatura do General Maurell. 

BatiSta Ramos - Há laudos periciais nos autos, sentença do 
juiz, tudo no outro sentido. 

Carlos Lacerda - Está no inquérito que um dos falsários era 
compadre de Fittipaldi, em cujo nome figuravam no Jóquei os 
cavalos de corrida do Sr: João Goulart. Está no inquérito que o 
outro falsário foi apresentado ao então Ministro do Trabalho, o 
Sr. João Goulart ... 

BatiSta Ramos - V. Ex:'- ... 

Carlos Lacerda - Ouça agora V. Ex:'-. Chegou a sua vez de 
OUVIr . 

. . . em ofício do Sr. I ris Vahls, então Prefeito peronista de 
Uruguaiana e hoje premiado com o cargo de Diretor do Escritório 
Comercial do Brasil em Montevidéu, o único brasileiro que 
recebeu das mãos de Perón a réplica da espada de San Martin. 
Está demonstrado que um dos falsários viajava, certamente à 
revelia de S. Ex:'-, no avião do Presidente Getúlio Vargas, condu
zido pelo piloto Fittipaldi, seu compadre e irmão do homem em 
cujo nome figuravam os cavalos da Coudelaria João Goulart. 

Eis aí uma breve história de que se não apurou, de fato, no 
caso da Carta Brandi, porque V. Ex~s deram o golpe militar para 
assegurar a impunidade dos verdadeiros mandantes daquela falsi
ficação. 
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Batista Ramos - Vamos serenar. 

Carlos Lacerda - Ah, agora convém a V. Ex?- serenar ... 

Batista Ramos - Vamos serenar. É muito curioso o raciocí-
nio de V. Ex?-. Marque, entretanto, V. Ex?-, fixe este ponto, e o 
plenário também: a Carta Brandi foi discutida num rumoroso 
processo em fartíssimas provas. V. Ex?- participou dessas provas. 
Seus advogados estavam atentos a elas. 

Carlos Lacerda - Além do meu querido amigo Adauto 
Cardoso, havia outro, a quem presto homenagem póstuma, o 
ilustre causídico Hugo Baldessarini, a cuja bravura se deve muito 
de não ter sido conseguido o que se pretendia com essa imensa 
maquinação. 

Batista Ramos - Desejo terminar. Há um longo processo, 
onde estão produzidas todas as provas pelas partes desejadas. Há 
um juiz togado, que julga o processo. O que declara esse juiz? 
V. Ex?- s_abia que a carta era falsa e se utilizou dela. Vem, depois, 
o recurso de V. Ex?- para superior instância. E o tribunal, por 
unanimidade, declara: Lacerda sabia que a carta era falsa e usou 
dela. 

Carlos Lacerda - A segunda parte ... 

Batista Ramos V. Ex?- nunca poderá' responder a esta 
acusação. 

Carlos Lacerda - ... da declaração de V. Ex?- é totalmente 
falsa. 

(Estabelece-se debate entre o Sr. Deputado Ari Pztombo e o 
orador.) 

Presz'dente - A Mesa pede aos Srs. Deputados se mante
nham em calma e respeitem o decoro da Câmara. V. Ex?- se 
acalme, Sr. Deputado Ari Pitombo. A Mesa pede aos Srs. Depu
tados mantenham a serenidade, não perturbem a boa norma dos 
trabalhos. Faz também um apelo ao nobre Deputado Carlos 
Lacerda, para que use linguagem mais compatível com o decoro 
da Casa, a Mesa fará respeitar o Regimento, seja contra quem for. 

Continua com a palavra o nobre Deputado Carlos Lacerda. 

Carlos Lacerda - Agradeço, Sr. Presidente, a intervenção e 
curvo-me diante da admoestação. 
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V. Ex:' é testemunha do cuidado que ponho em debater as 
questões mesmo as mais graves, nesta Casa. Acabávamos apenas 
de discutir com o nobre Líder do PTB, com ironias recíprocas, 
com recíprocos sarcasmos, talvez, mas com invariável respeito. O 
que, porém, não posso admitir é este costume de se pretender 
desmoralizar Deputados na tribuna e ainda mais com este recurso 
de puxar revólver, porque ninguém tem medo de morrer nesta 
tribuna. É preciso acabar com este costume de se pretender aqui 
atirar insulto sobre um raciocínio que se forma com objetividade 
da tribuna. 

Ari Pz"tombo - Conheço V. Ex:' muito bem, conheço sua 
vida. 

Presidente - A Mesa reitera o pedido de ordem, sob pena 
d~ ter de suspender os trabalhos. Peço ao Sr. Carlos Lacerda que 
continue. 

Carlos Lacerda - Muito grato a V. Ex:'. 
Sr. Presidente, dizia eu que o Sr. João Goulart, primeiro, 

quando surgiu a público a série de fotocópias da sindicância 
argentina, descartou-se do. assunto, negando, categórica e defini
tivamente, tivesse qualquer participação no negócio. Negou, de 
ponta a ponta, de começo a fim, negou, definitiva e categorica
mente - não preciso recorrer ao texto para me lembrar das suas 
exatas declarações, que eram, em substância, o seguinte: é mais 
uma infâmia como a da carta Brandi. Mas, sucede que, no 
mesmo dia em que o Sr. João Goulart, já Vice-Presidente da 
República, negava qualquer, a mais remota, a mais leve parti
cipação nessa operação e, mais ainda, negava a simples existência 
dela, no mesmo dia, o Sr. Bertaso, desavisado, em declarações a 
O jornal do Rio de Janeiro, confirmava a existência do negócio, 
para concluir dizendo que sim, que o Sr. João Goulart dele 
participara, mas no intuito nobre, desinteressado e patriótico de 
ajudar os exportadores brasileiros de pinho. 

Assim, temos, em 48 horas, o Sr. João Goulart negando a 
existência do negócio e, conseqüentemente, negando, explicita
mente, sua participação nele e, 48 horas depois, que uma teste
munha, um dos sócios do negócio, proclamava a participação 
desinteressada do Sr. João Goulart, vir a público, da tribuna do 
Senado, confessar aquilo que negara, afirmar aquilo que desmen
tira, aquilo que dissera ser uma infâmia, apenas ressalvando o seu 
interesse monetário na operação. 
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Batista Ramos - Permite V .. Ex~ um aparte? 

Carlos Lacerda - Com muito prazer. 

Batista Ramos - Nobre Deputado, não é exato o que está 
dizendo. V. Ex~ usa de um verbo de sentido muito ambíguo -
participar de um negócio. Evidentemente, esse negócio havido 
entre a Argentina e o Brasil, em 1950, não podia ficar em detalhes 
nem em circunstâncias na cabeça de todos aqueles que teriam de 
certa forma participado dele. O Sr. João Goulart, à primeira vista, 
no primeiro momento, interpelado sobre o caso, tinha de dizer o 
que disse, que não participara dele, e não participara mesmo, 
porque participação - V. Ex~ o sabe - é ter parte. Dizer que 
alguém participou de um negócio onde havia lucros, vantagens 
pecuniárias, significa ter parte nesse negócio, e o Sr. João Goulart 
nunca tivera parte nesse negócio, mas uma interferência de ordem 
superior, a pedido de 80% da classe madeireira do Brasil, e, como 
advogado dessa classe, Deputado estadual que era no Rio Grande 
do Sul a esse tempo, foi ao Governo Perón pedir que, de fato, 
tivesse boa vontade no restabelecer o comércio da madeira entre o 
Brasil e a Argentina. Esta a participação do Sr. João Goulart. 
Apelo para V. Ex~: não use as palavras erradamente. Defina 
primeiro o que é participar para depois poder dizer qual o sentido 
das palavras do Sr. João Goulart. 

Adauto Cardoso - Permita -me completar a narrativa que 
faz V. Ex~ dos fatos como então se passaram. V. Ex~ mude o 
verbo, como reclama o Líder do PTB, mas V. Ex~ não se esqueça 
de que, logo em seguida, foi o próprio Sr. João Belchior Marques 
Goulart que declarou à imprensa que reclamava para o assunto a 
mais ampla, a mais profunda, a mais ilimitada investigação. 

Carlos Lacerda - Muito grato a V. Ex~. 

Presz'dente - Atenção! Permita-me interrompê-lo, por um 
momento, a fim de submeter à consideração da Casa o pedido de 
prorrogação da sessão por 1 O minutos, para falar em explicação 
pessoal, do Sr. Newton Carneiro. 

Em votação o requerimento. (Aprovado.) 

Carlos Lacerda - Muito grato, Sr. Presidente. 
Eis que aparece, no inquérito, o Sr. Carlos Maura Ronchetti. 

Permita a Câmara que lhe relembre aquilo que toda ela já sabe, 
porque a Nação inteira conhece. Esse que fora sócio do Sr. João 

422 



Goulart, esse por ele designado procurador da sociedade para 
negócios de madeira em Buenos Aires, quem era? Quem era o Sr. 
Carlos Ronchetti? 

Batz'sta Ramos - Era assessor da CIFEN. V. Ex~ verá isso 
em dez depoimentos. 

Carlos Lacerda - Antes de ser funcionário argentino. 

Batz'sta Ramos - Não funcionou. Esta sociedade é de 1947 e 
o negócio da cooperativa, de 1950. 

Carlos Lacerda - Não estou preocupado com a sociedade. 
Continuo preocupado com os sócios da sociedade. Quem era 
Carlos Maura Ronchetti? Quais seus antecedentes? V. Ex~ os 
conhece? Os antecedentes conhece a Câmara inteira. Carlos 
Maura Ronchetti era um rato, um ladrão de hotel, fichado como 
tal na polícia da Bahia. V. Ex~ confirma ou não? 

Batz'sta Ramos - Não vi nada sobre isso no processo. 

Carlos Lacerda - Não viu nos jornais a certidão da polícia 
da Bahia? 

Batz'sta Ramos 
não acreditei. 

Só se foi na Tribuna da ImPrensa. Li e 

Carlos Lacerda - V. Ex~ acredita no Globo, no Dz'ário de 
Notícias? V. Ex~ acredita na polícia da Bahia? 

Batz'sta Ramos - Permita-me uma advertência amiga. Há 
uma lei - estou sereno - que, a par do nosso Regimento, regula 
o funcionamento das comissões de inquérito. Há nessa lei disposi
tivo determinando, taxativamente, que as comissões de inquérito 
obedecerão às normas do Processo Penal. Mas como, então, se 
temos de obedecer às normas do Processo Penal, haveremos de 
admitir provas de jornal, provas de imprensa, provas de opinião de 
compadre e de comadre? Então, o que o jornal diz é prova? 

Carlos Lacerda - Lembro a V. Ex~ que tenho cinco minu-
tos. Dê-me um para responder. · 

Batz'sta Ramos - Veja V. Ex~, estou sereno. 

Carlos Lacerda - V. Ex~ está sereno, apenas um pouco 
longo. 

423 



Batista Ramos - Se as comissões de inquérito têm de obe
decer às normas do Processo Penal, 'não podemos estar trazendo 
para discussão, nesta Casa, notícia de jornal, sejam eles os mais 
credenciados, por isso refoge à ética jurídica, se se pode assim 
dizer. 

Adauto Cardoso - A notoriedade é que faz a prova. 

Batista Ramos - Aceito a tese de V. Ex?-. V amos derrubar 
uma experiência secular em matéria de prova judiciária. 

Carlos Lacerda - Não inscreva o seu Tratado de Processo 
Penal no meu discurso. 

Batista Ramos - A prova para valer deve ser produzida 
dentro do processo. Convido V. Ex?- a raciocinar comigo agora. 

Carlos Lacerda - Se V. Ex?- permitir. 

Batista Ramos - A prova para valer deve ser produzida 
dentro do processo com a apresentação pelas partes interessadas ... 

Carlos Lacerda - V. Ex?- permite? 

Adauto Cardoso - Não exagere ... 

Batista Ramos - Deve ser produzida uma prova, de acordo 
com o Processo Penal. 

Adauto Cardoso - Não exagere. 

Batista Ramos - Não podemos inaugurar ... 

Carlos Lacerda - Já entendi. V. Ex?- quer ouvir a resposta 
ou não quer? Entendi o que quer dizer, mesmo porque V. Ex?- é de 
uma clareza meridiana. 

Batista Ramos - Muito obrigado. 

Carlos Lacerda - V. Ex?- quer dizer que exige prova de fato 
notório. Desde quando, Sr. Deputado? Sou absolutamente igno
rante na matéria de Processo Penal. Nem a rábula cheguei; mas 
pergunto aos advogados presentes- e V. Ex?- é um deles - desde 
quando se exige prova de fato notório. 

Batista Ramos - Mas quem pode julgar o fato notório em 
processo? Santa Bárbara! É o Juiz de Direito. Não é a parte 
interessada que julga do valor de um fato notório. Não pratique 
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uma heresia deste quilate, nobre Deputado. É o juiz de Direito que 
julga do valor de um fato notório; nunca a parte interessada pode 
apreciar o valor de determinado fato notório. O que V. Ex!" está 
dizendo é uma aberração nas provas judiciárias. · 

Carlos Lacerda - Um homem de fulgurante inteligência 
como a de V. Ex!" não deve cometer o pecado de repetir-se. Diga as 
coisas uma vez só. Não é pela repetição que V. Ex!" nos convence. 
Permita que lhe lembre existir uma certidão da polícia baiana, 
reproduzida em fotocópias, em numerosos jornais do Brasil in
teiro, e até hoje não desmentida. 

Mas eu gostaria - quando mais não fosse pelo prazer de 
concordar com V. Ex!" - de limitar-me à regra do Processo Penal 
neste inquérito, que é uma espécie de sinfonia inacabada. 

Batista Ramos - Agradeço a V. Ex!" esta concessão. 

Carlos Lacerda - Então, V. Ex!" vai concordar comigo. 
Este inquérito é nulo, porque a sua peça essencial, que é o 
depoimento de Carlos Maura Ronchetti, não está, de agora, 
assinada. Por quê? 

Batista Ramos - E esta reclamação devia ser apresentada 
no tempo oportuno. 

Carlos Lacerda 
ma meu. 

Não tenho nada com isso. Não é proble-

Batista Ramos - E não agora, passados todos os prazos. 

Carlos Lacerda - O tempo oportuno é agora que a maté
ria está em plenário. 

Batista Ramos - Não. Posso responder? 

Carlos Lacerda - Quer V. Ex!" ficar no Código de Processo 
Penal. Pergunto: que validade tem um inquérito, para que nós 
decidamos arquivá-lo, se a peça essencial, que é o depoimento de 
Carlos Maura, Ronchetti, não está assinada, nem rubricada pelo 
depoente? 

Batista Ramos - O meu eminente colega permite a res
posta? 

Carlos Lacerda - Se o relógio permitir. Eu, com todo o 
prazer. 
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Batista Ramos - O relógio é bonzinho, quando olhado com 
bons olhos pelo Sr. Presidente. Mas diria, nobre Deputado Carlos 
Lacerda, que aqueles depoimentos que estão no processo foram 
gravados em fita, que está aqui. Tive o cuidado de trazê-la para 
cá. Não foram gravados com o Sr. Ronchetti fechado numa sala, 
numa estufa. Foram gravados perante o Sr. Mário Martins, que 
está aqui presente. 

Carlos Lacerda - Permita. Primeiro: isto não faz prova em 
juízo; segundo: Sr. Presidente, atendendo ao aparte ponderado e 
oportuno do nobre Líder do PTB, requeiro a audição do de
poimento gravado do Sr. Maura Ronchetti pelo plenário, única 
forma de comprovarmos que de fato é ele, depois de conferirmos 
sua voz gravada com sua voz z'n natura. 

Batista Ramos - Há bem pouco o Sr. Carlos Lacerda 
discutia a questão invocando o depoimento da testemunha Carlos 
Ronchetti. Agora, já está negando a existência desse depoimento, 
negando ... 

Carlos Lacerda 
nado. 

O depoimento está aqui. Não está assi-

Batista Ramos - Mas V. Ex~ está-se baseando nele e o 
nega, agora! O Sr. Mário Martins estava lá. Faço um apelo ao 
Sr. Mário Martins para que o diga. Aqui estão vários elementos da 
UDN. 

Carlos Lacerda - O problema não é esse. 

Márz'o Martins - Não sou procurador do Sr. Carlos Maura 
Ronchetti para dizer que o que ele declarou é verdade. Seu 
procurador é que pode dizer. Se V. Ex~ já é procurador do 
Sr. Carlos Maura Ronchetti, V. Ex~ é quem pode confirmá-lo. 

Carlos Lacerda - Nas condições em que está o depoimento. 
ele amanhã pode negar todo o seu conteúdo. 

Batista Ramos - Mas quem está desprezando o depoimento, 
do Sr. Maura Ronchetti é V. Ex~. 
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Carlos Lacerda - Eu não estou desprezando coisa alguma. 

Batista Ramos - Desprezai Despreza e inquina de nulidade! 

Carlos Lacerda - Eu, não! 



Batista Ramos - Despreza e traz à baila a vida do Sr. 
Maura Ronchetti. V. Ex:' não pode fazer isso! 

Presidente - Atenção! Está findo o prazo da sessão. 

Carlos Lacerda - Peço a V. Ex:', Sr. Presidente, mantenha 
a minha inscrição para prosseguir na próxima sessão. 

Presidente - V. Ex:' será atendido. 

Carlos Lacerda - Agradeço a V. Ex:' e desço da tribuna. 
(Muz'to bem; muito bem. Palmas.) 
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22. Sessão de 22 de novembro de 1957 

Discussão das emendas do SP.nado ao Projetb n.0 

2.620/57 - Orçamento do Ministério da Guerra. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, como sabe V. Ex:', fun
ciona nesta Câmara - ao assumir a liderança da UDN, encontrei 
esse entendimento - um critério de urgências sucessivas, pelo 
qual a Bancada da Maioria e a da Minoria alternam as respec
tivas possibilidades de requerer urgência para Projetos. 

Pessoalmente, teria certas observações a fazer sobre o critério. 
Mas já o encontrei em vigor e temos procurado respeitá-lo rigoro
samente, assim como rigorosamente o tem respeitado o nobre 
Líder da Maioria. 

No uso do direito que nos confere o entendimento em vigor e 
mediante combinação feita com o nobre Líder do PTB, Sr. 
Deputado Batista Ramos, comprometeu-se a UDN, com as dele
gações operárias que conosco se avistaram, a requerer urgência 
para aquele projeto que já tem barbas brancas, aquele projeto 
velhinho da Lei Orgânica da Previdência Social, apresentado pelo 
nobre Deputado da UDN, Sr. Aluísio Alves, e recentemente 
relatado pelo nobre Líder do PTB. 

Encaminhamos, com a honrosa assinatura dos líderes do PTB 
e do PSD, o requerimento de urgência por nós encabeçado. 

Ocorre, porém, Sr. Presidente, que, nesse intervalo, se inte
ressa o Governo por outra urgência, isto é, para o Projeto que o 
autoriza a tomar 30 bilhões de cruzeiros no mercado interno. 
Compreendo a urgência do Ministro da Fazendà, e aqui inevita
velmente me antecipo no debate que prometi travar com o nobre 
Líder da Maioria, em momento oportuno. 

Perguntava, esta noite, o nobre colega em que poderia 
interessar esse empréstimo a certos grupos econômicos. De co
meço, como aperitivo à resposta exigida pela pergunta de S. Ex:', 
dir-lhe-ia, muito simplesmente. Em primeiro lugar, o Projeto, tal 
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como está, dá ao Ministro da Fazenda a faculdade de, a seu 
exclusivo critério, fixar o tipo de juro e outras providências, o que, 
evidentemente, implica até uma espécie de delegação de poderes 
a lhe ser concedida pelo Congresso. Em segundo lugar, os bancos 
vão tomar esses títulos, que renderão além dos juros a taxa corres
pondente à desvalorização da moeda, porque esse dispositivo que a 
Câmara derrubou foi reposto pelo Governo no Senado. Certos 
bancos que vão tomar o empréstimo - são eles que vão tomar - à 
economia comum, não bancária, se assim me posso exprimir, não 
vão tomar esses títulos por todos os títulos, eles vão redescontar no 
Banco do Brasil os títulos tomados com essa taxa espantosa. 

Sr. Presidente, o que reivindico é o cumprimento do enten
dimento até agora vigente, lastreado nesta Casa pelo honrado 
compromisso do nobre Líder do Partido Trabalhista para a 
urgência a que temos direito, isto é, a urgência dos trabalhadores, 
a urgência da Lei Orgânica da Previdência Social. 

Guilherme Machado - A esse propósito convém esclarecer 
que o Líder do PTB na Comissão de Finanças assumiu, junta
mente com o nosso Partido, o compromisso de concorrer, tanto 
quanto possível, para a rápida tramitação do Projeto, e na 
primeira oportunidade requerer a urgência. O nosso Partido 
prontificou-se a ceder a vez e, assim, se tornou possível o reque
rimento de urgência para a votação do Projeto. 

Batista Ramos - Permite V. Ex~ um aparte? 

Carlos Lacerda - Com prazer. 

Presidente - Desejo lembrar que estão em discussão as 
emendas ao Orçamento do Ministério da Guerra. 

Carlos Lacerda - Lamento. Mas vou dizer por V. Ex~, uma 
vez que o Regimento me impede o prazer de lhe conceder o aparte, 
que não tenho a menor dúvida de que o Líder do PTB cumprirá o 
seu compromisso, que não é conosco apenas, mas com os t.raba
lhadores, e que também não ouso duvidar de que o nobre Líder da 
Maioria, entre os 30 bilhões do empréstimo e o compromisso da 
Lei Orgânica da Previdência Social, não tenha o seu coração 
balançando, porque, primeiro, este é um Projeto de dez anos de 
idade -já está no tempo de passar nesta Câmara - e, segundo, é 
um compromisso de S. Ex~. E mesmo para com os adversários -
eu diria: precisamente para com os adversários - é que se deve ser 
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mais rigoroso no cumprimento da palavra empenhada. Compre
endo as dificuldades de S. Ex~, mas não duvido de que tratará de 
vencê-las para ficar bem com a sua palavra, com o seu ilustre 
companheiro da Maioria e ficar ainda melhor com essa Oposição 
que lhe declara o seu respeito toda vez que reiteradamente 
mantém os compromissos que assume. 

Mas, Sr. Presidente, passo ao Orçamento da Guerra; e, para 
entrar nessa matéria, quero fazer, com certo desgosto - porque 
não desejo ser desmancha-prazeres ou adversário de ninguém -
pequena retificação a um boletim de propaganda que se edita com 
o título de Notiâárz"o do Exército por conta do Orçamento da 
República. 

Esse boletim, que é distribuído obriga~oriamente a todas as 
unidades militares, acaba de noticiar uma homenagem do Poder 
Legislativo ao Sr. General Lott, por motivo do seu aniversário. 

O que acontece, Sr. Presidente, neste País, em que todo 
mundo se julga ou se diz jornalista, são os erros comuns, deixados, 
habitualmente, à compreensão do leitor inteligente. O boletim 
denominado Noticiário do Exército exagera, no caso, primeiro 
porque não houve homenagem do Poder Legislativo ao Sr. 
General Lott. O que houve, e o próprio boletim aproximada
mente descreve, foi a visita cordial de alguns Srs. Deputados - e 
nenhum Senador, pelo menos no noticiário - que foram cumpri
mentar seu amigo e Ministro. Alguns Srs. Deputados não estão 
habilitados - e certamente não foram com esse caráter - a 
representar o Congresso, porque, do contrário, poderíamos hoje 
noticiar que o Congresso ontem prestou homenagem a um grupo 
de oficiais da Aeronáutica presos nos Afonsos pelo fato de lá ter 
estado um deputado que representava 74 de seus colegas. 

Aliomar Baleeiro - A notícia - já não falo, agora, nesse 
boletim militar, mas na imprensa, mesmo não militar - exagera 
muito o número de visitantes que foram partilhar das justas 
alegrias da família Lott pelo aniversário do seu honrado chefe. Por 
exemplo, figura no noticiário o nome do nobre Deputado Nestor 
Jost. S. Ex~, interpelado por mim, disse-me que não esteve lá. Não 
tinha razão nenhuma para retificar, porque, afinal, se fossem 
retificadas todas as notícias que nos atribuem nesse ou naquele 
sentido, teríamos de ler trinta jornais por dia e gastar muito papel. 
O Deputado Nestor jost me afirmou que lá não esteve. E é possível 
que, como ele, outros. 
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Fonseca e Silva 

Carlos Lacerda 

O nobre orador me permite um aparte? 

Pois não. 

Fonseca e Silva Estive nessa visita, Sr. Deputado, e quan-
do cumprimentava e abraçava o General Lott, disse-lhe: "Sr. 
General, aqui estou, não como Deputado, mas como sacerdote e 
católico, que admira suas virtudes de católico praticante, que o é". 
E foi a segunda vez que cumprimentei, pessoalmente, o Ministro 
da Guerra. 

Carlos Lacerda - Veja como se arriscou, porque o próximo 
número do Notz'cz'ário do Exércz'to seria capaz de dizer que o 
Vaticano esteve em visita ao Ministro da Guerra. (Rz'sos.) 

A liomar Baleeiro - É preciso que o nobre Deputado faça 
assim, porque o General Lott, católico praticante, é uma ovelha 
desgarrada; tem praticado muita coisa que clama aos céus. 

Carlos Lacerda - Esse é outro problema. 

Últz'mo de Carvalho - V. Ex~ permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Com prazer. 

Últz'mo de Carvalho - Eu pretendia ir ao Ministério da 
Guerra levar os meus cumprimentos ao General Lott, pelo seu 
natalício. Infelizmente a demonstração aérea a que assistimos em 
Copacabana não me permitiu que lá chegasse, porque o tráfego 
ficou interrompido. Quero, porém, consignar no discurso de 
V. Ex~ que daqui envio a S. Ex~, o Sr. General Teixeira Lott, o 
meu afetuoso abraço pelo seu aniversário, fazendo votos a Deus 
para que S. Ex~ continue servindo o Brasil e servindo o regime 
democrático, como tem feito até hoje. 

A lz'omar Baleeiro - Feliz aniversário!... 

Carlos Lacerda - Agradeço a honra que me dá o nobre 
Deputado, transformando-me em posta-restante do Sr.~ Ministro 
da Guerra, mas pediria a S. Ex~, que tem franquias telegráficas, 
que não usasse os meus minutos; use o tempo dos Correios e Telé
grafos se quiser. Pague um telegrama, faça a sua homenagem por 
via telegráfica, ajude aquele Departamento a viver. 

O extraordinário é que o Notz'ciárz·o do Exércz'to acaba de 
esquartejar um Sr. Deputado, porque, para fazer número, in
forma a todas as unidades, que obrigatoriamente recebem esse 
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boletim, que lá estiveram o Sr. Deputado Clemente e o Sr. 
Deputado Medrado! É como aquela velha história do inimigo do 
Sr. José Bonifácio que certa vez disse que ia cortá-lo ao meio; 
ficaria Bonifácio de um lado e Andrade de outro ... (Risos.) 

O nobre· Deputado Clemente Medrado foi dividido em dois na 
ânsia de se multiplicar para conseguir os 26 Deputados que lá 
estiveram, em caráter particular - o que é do seu direito e mesmo 
do seu dever, porque muitos deles devem tanto ao Sr. Ministro da 
Guerra - em visita cordial pelo seu aniversário. 

O que importa fique bem claro, Sr. Presidente - e por isto 
me permiti glosar este nosso colega de imprensa de circulação 
obrigatória -, é, sobretudo, que não houve homenagem alguma 
do Poder Legislativo ao Sr. General Lott. Quanto à visita, é com
preensível. 

A homenagem que se pretende prestar ao Sr. General Lott 
está, parece, nas emendas que, não por via telegráfica, mas por via 
orçamentária, lhe manda o nobre Deputado Último de Carvalho, 
cujo presente de aniversário ao seu ilustre protetor, ao lorde 
protetor do Governo Kubitschek, a esta espécie de Cromwell 
incruento que preside o Presidente, consiste numa série de emen
das que obtiveram destaque do nobre Vice-Líder do PSD, o ilustre 
Deputado pelo Ceará, Sr. Armando Falcão. 

Armando Falcão - Perdão! Os destaques são do Deputado 
Último de Carvalho e serão apoiados oficialmente pela Maioria. 

Carlos Lacerda Muito bem. Creio que V. Ex:' nada reti-
ficou. 

Armando Falcão - Retifiquei, porque V. Ex:' disse que os 
destaques são do Deputado Último de Carvalho e assinados por 
mim. 

Carlos Lacerda - Em resumo, os dois Deputados ... 

Armando Falcão - A Maioria. 

Carlos Lacerda - ... aumentar de Cr$ 1.022. 789.000,00 em 
oito 'leves' emendas de aniversário ... 

Alberto Torres - Permita-me o nobre orador. Poderia 
V. Ex:' informar se a Maioria na Comissão de Orçamento votou a 
favor ou contra essas emendas? 

Carlos Lacerda - Aqui é que vamos ver. 
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Último de Carvalho - Permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Esses fluminenses são muito espertos e 
apressados ... O aparte me obriga - perdoe-me V. Ex!l, nobre 
Deputado Último de Carvalho; apenas um minuto - a fazer 
retificação ao nobre vice-Líder da Maioria. 

O Relator na Comissão deu parecer contrário a todas essas 
emendas. 

Mário Guimarães - De que Partido é? 

Carlos Lacerda - O Relator? O Deputado Pontes Vieira? 
Não figura no registro da UDN. 

Alberto Torres - É representante pessedista. 

Armando Falcão - Perdão, ou os nossos avulsos são dife
rentes, ou eu leio uma coisa e V. Ex!l outra. Com relação às 
emendas destacadas, o que se lê em cada uma delas é o relatório 
favorável do Sr. Pontes Vieira. 

Carlos Lacerda - Tem V. Ex!l razão num caso, no da 
Emenda n? 4: "Pela aprovação. Pontes Vieira Relator". Leia a 
segunda linha, Sr. Deputado: "Parecer da Comissão contrário". 

Armando Falcão - Da Comissão! 

Carlos Lacerda - Ah! Eu não sabia que a Maioria não tinha 
maioria nas Comissões! 

Armando Falcão - Não vamos fazer confusão. Eu apenas 
fiz uma retificação à declaração de V. Ex!l quanto ao relator. Foi 
essa a minha retificação. 

Carlos Lacerda - É curiosa essa insistência em contestar o 
que não tem importância, para pretender contestar o que real
mente é importante. E o importante é o seguinte. Aqui foi dito que 
a Maioria aprovou estas emendas. Uma delas foi aprovada pelo 
Relator, a de número 4. A de número 5 foi rejeitada pelo Relator, 
Deputado Pontes Vieira. Quanto à Emenda de número 6, o 
Relator manifestou-se pela rejeição. Quanto à de número 7, 
também. Sobre a Emenda 8, é pela aprovação o parecer do 
Relator. Emenda 9, pela rejeição. Emenda 10, pela rejeição. 
Emenda 11, pela aprovação. Unânime é o parecer da Comissão. 
Logo, a Maioria rejeitou as emendas. Era o que vinha dizendo. 
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Mário Guimarães - Aceito o debate no ponto em que foi 
colocado pelo Deputado Armando Falcão. Disse S. Ex~ que o 
Relator manifestou-se favoravelmente a todas essas emendas, cujo 
destaque requereu o Deputado Último de Carvalho e que apenas a 
Comissão votou contra. Vou retificar o Deputado Armando 
Falcão, para dizer que, das 9 emendas cujo destaque foi reque
rido pelo Deputado Último de Carvalho, apenas as de números 8 
e 11 tiveram parecer favorável do Relator, Deputado Pontes 
Vieira. As 7 restantes tiveram parecer contrário de S. Ex~. 

Carlos Lacerda - E a Comissão a todas as 9 deu parecer 
pela sua rejeição. 

Último de Carvalho - V. Ex~ permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Pois não. O seu aparte, além de agradá
vel, tem a vantagem de não custar tanto à Nação como as suas 
emendas ... (Risos.) 

Último de Carvalho - V. Ex~ é muito irônico e muito 
gentil. Eminente Líder, V. Ex~ não se dá o trabalho de compa
recer às reuniões da Comissão de Orçamento. Se o fizesse, veri
ficaria que aquele é um órgão apartidário. 

A Comissão de Orçamento, quando decide, não tem em vista 
deliberar de acordo com a orientação da Maioria, da Minoria ou 
da Oposição. A Comissão tem em vista, exclusivamente, o inte
resse nacional. 

Carlos Lacerda - Ahl E rejeitou as emendasi.V. Ex~ acaba 
de dizer, e com razão, que a Comissão tem exclusivamente em 
vista o interesse nacional, e V. Ex~ vem pedir ao plenário que vote 
contra aquilo que a Comissão considerou de interesse nacional. 

Últzmo de Carvalho - Não; deixe-me concluir. 

Carlos Lacerda - V. Ex~ já me fez de estafeta e quer-me 
fazer agora ... 

Último de Carvalho - V. Ex~ apanhou a ·metade que lhe 
interessa e não quer ouvir a outra ... 

Carlos Lacerda - Então vamos à outra metade, que tam
bém me interessa. 

Oltimo de Carvalho - Agora, a outra metade, que vai 
interessar a V. Ex~. A Comissão de Orçamento vota tendo em vista 
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o interesse nacional, sempre reajustando as emendas nos quanti
tativos da proposta orçamentária. Ela tem sido a base da Comissão 
de Orçamento. Aí é que ela segue os interesses nacionais, e as 
emendas em questão apenas repõem os quantitativos da proposta 
orçamentária. A Comissão de Orçamento, que vota por esta 
maneira, visando manter a proposta orçamentária, fugiu a esse 
interesse. Portanto, o plenário deve modificar sua decisão, apro
vando o que estabeleceu a proposta orçamentária. 

Carlos Lacerda - Quer dizer que, na opinião de V. Ex:'-, na 
segunda metade - a opinião de V. Ex:'- é um pouco diferente na 
primeira metade- a Comissão, nestas 9 emendas, decidiu contra 
o interesse nacional. 

Último de Carvalho - A Comissão assenta o interesse na
cional na proposta orçamentária. 

Carlos Lacerda - É exato. Em resumo é isto. 

Último de Carvalho - Mas estamos restabelecendo a pro
posta orçamentária. Que fazem além disto? 

Carlos Lacerda - Temos que a Comissão delibera sempre a 
favor do interesse nacional - está isso claro - quando rejeita ou 
quando aprova. Rejeitou todas. Já não pode o nobre Líder da 
Maioria dizer que tem o apoio da Maioria. Tê-lo-á agora, neste 
bolo de aniversário com 1.022. 789.000 velas ... 

Sr. Presidente, não posso terminar sem salientar uma cir
cunstância, que não tem nada em particular com o Ministério da 
Guerra e nem com seu Ministro. Esta circunstância curiosa é a de 
que se reclama economia e agora é a nossa vez de falar em 
escolas, em hospitais. Onde está a voz do Líder da Maioria, que, 
hoje à tarde, falava em hospitais e escolas, quando neste momento 
se faz uma duplicação de 200 para 400 milhões de cruzeiros, por 
emendas do Sr. Deputado Último de Carvalho, que tem o natural 
beneplácito do Vice-Líder do PSD? ... 

Há aqui duas emendas às quais darei meu voto. Uma, 
porque, se não consigo que as outras seja:m rejeitadas, terei ao 
menos o prazer de mostrar nossa absoluta isenção quanto a 
pessoas. Em Caçapava, no Estado de São Paulo, comanda um 
General que recentemente teve a veleidade de proibir à União 
Democrática Nacional, pelo seu Presidente e pelo seu Líder, nesta 
Casa, de realizar ali um comício. 
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Está claro que o realizamos, que ele teve de ouvir o comício. 
Agora, pede que se eleve de cinco para 10 milhões a verba para 
construção do seu quartel. Sabemos que esse quartel está caindo e 
é pelos seus soldados que votaremos a Emenda. 

Joaquim Rondon - Quero esclarecer à Casa que a emenda 
a que se refere o nobre Deputado Carlos Lacerda é de minha 
autoria, perante a Comissão de Orçamento. Conheço a situação 
desse quartel, que abriga o 6? Regimento de Infantaria há mais de 
40 anos; está localizado numa velha fábrica, em condições pre-
cárias. . 

Esse regimento, um dos componentes da FEB que se portou 
brilhantemente nos campos da Itália, merece do Congresso esta 
dotação, para que tenha aquartelamento digno desse nome. Estou 
agora verificando que o ilustre Líder Carlos Lacerda apoiará a 
Emenda do Senado, que propôs mais Cr$ 5.000.000,00 para as 
obras previstas. Quero congratular-me com S. Ex:'- e pedir à 
Câmara que aprove a Emenda. Será dinheiro bem empregado, 
porque se destina a quartelamento, a residências de oficiais e 
sargentos, a instalações necessárias à organização militar. Se em 
Caçapava houve com a União Democrática Nacional pequeno 
desentendimento, numa de suas visitas à população local, desen
tendimento em relação ao comando da guarnição, desejo escla
recer que nosso propósito de construir aquele quartel nada tem a 
ver com a ocorrência. Tenho o melhor apreço pelo General 
Arquimínio Pereira, que atualmente comanda aquela guarnição 
militar, e se houve realmente o desentendimento há pouco men
cionado pelo nobre orador, devo apenas lamentar o ocorrido, pois 
tanto à União Democrática Nacional, como a qualquer outro 
Partido, deve assistir pleno direito de percorrer o território 
nacional e defender suas idéias perante o povo brasileiro, por
quanto se não houver liberdade para que eles se pronunCiem, 
então não teremos democracia. (Muito bem.) 

Carlos Lacerda - Agradeço imensamente o aparte de 
V. Ex:'-. 

Presidente - A Mesa lembra ao nobre orador que excedeu 
já em dobro o seu tempo. 

Carlos Lacerda - V. Ex:'- há de convir, Sr. Presidente, em 
que não excedi; excederam-se. V. Ex:'- há de concordar que estou 
examinando as emendas, rigorosamente dentro do assunto, mas 
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fui obrigado - obrigado é modo de dizer, pois foi com grande 
prazer que o fiz - a conceder aparte ao nobre Deputado Último 
de Carvalho e agora este longo e elucidativo aparte com que muito 
me honrou o nobre Deputado Joaquim Rondon. 

Campos Vergal - Permitiria V. Ex:' mais um aparte? 

Carlos Lacerda Se o Sr. Presidente concordar, com muito 
prazer. 

Campos Vergal O Sr. Presidente, naturalmente. vai con-
cordar. No tocante ao comício a que V. Ex:' se referiu, realizado 
pela UDN em Caçapava, cuja impressão foi inteiramente desfa
vorável sob o ponto de vista democrático para o Partido que 
V. Ex:' honra e pelo qual é honrado como seu Líder, declaro que 
fomos também a Caçapava realizar um comício, porém, bem 
menos felizes que V. Ex:'. Íamos protestar em praça pública 
contra possível entrega de Fernando de Noronha a uma potência 
estrangeira. Esse general, Pereira, cujo pr6llome desconheço, 
ameaçou-nos de tal maneira que disse que se esse comício se 
realizasse ele varreria a bala os que dele participassem. Com o 
pedido do Delegado de Polícia, do Prefeito Municipal e de outras 
altas autoridades receosas de derramamento de sangue, nós nos 
retiramos de Caçapava. Veja V. Ex:' que esse General conduziu-se 
muito mal e não soube defender os pontos democráticos pelos 
quais nós nos atemos nesta Casa. Eu já deveria ter dado esse aparte 
a V. Ex:' numa outra ocasião, em que V. Ex:' brilhantemente fez o 
seu protesto da tribuna contra a atitude atrabiliária daquele 
militar. Agradeço, todavia, profundamente, a V. Ex:' ter-me 
ensejado a oportunidade para registrar aqui o nosso tardio mas vi
brante protesto contra aquela atitude inamistosa e perigosa. 
(Palmas.) 

Carlos Lacerda Agradeço o aparte de V. Ex:'. 
Sr. Presidente, fica assim evidenciada, como uma espécie de 

lição a esse General que tanto destoa da tradição e da grande 
maioria do Exército e que tão bem se combina com um~ minoria 
que lá agora manda, que assim como não pôde evitar que reali
zássemos um comício em Caçapava, também o seu gesto não 
evitou que votássemos pela construção do Quartel de Caçapava. 
Tenho apenas duas palavras para concluir. Uma contra todas as 
demais emendas menos uma, mas sobretudo contra esta além da 
dos cavalinhos, esta que aumenta de 600 para 800 mil cruzeiros 

440 



despesas de qualquer natureza com as atividades da Biblioteca do 
Exército. 

Conheço, Sr. Presidente, a Biblioteca do Exército, que tem 
realizado uma obra admirável; mas, atualmente, está sendo ela a 
fonte na qual se elabora e se imprime este papel, este jornal - o 
Boletim do Exérdto - que outra coisa não tem feito senão 
propaganda política do Sr. Ministro da Guerra. 

Portanto, não estou disposto a votar nesta Casa dinheiro para 
pré-propaganda eleitoral do Sr. Ministro da Guerra. 

A outra Emenda - a última que me resta brevemente men
cionar - terá o meu voto. Vem também com parecer contrário 
da Comissão. Mas esta não é para os cavalos. Trata-se de Emenda 
de dois milhões de cruzeiros para a construção de uma Capela 
destinada a Nossa Senhora do Brasil, no Cemitério Brasileiro de 
Pistóia. 

Pede-se que a rejeitemos, com fundamento de que os restos 
dos soldados da FEB que lá morreram vêm para o Mausoléu ou 
Panteon, no Rio de Janeiro. 

Mas, Sr. Presidente, com este argumento não se construiriam 
capelas em parte alguma, porque Nossa Senhora do Brasil está 
em toda a parte. É o simbolismo da construção. É a presença não 
somente do Brasil, mas de algo ainda mais importante do que isso, 
é a vocação da liberdade do Brasil, pela qual morreram esses 
moços. Esse cemitério que tantos de nós já visitamos parece por 
vezes um imenso quarto de internato, de teto descoberto, com 
pequenas cruzes enfileiradas, cada uma delas a lembrar uma vida 
que se cortou, um destino decepado para que, neste País, renas
cesse a liberdade que esses meninos foram buscar lá fora, aquela 
liberdade que aqui se matou. Aquela liberdade que aqui se 
suprimiu, aquela liberdade sobre a qual se tripudiou, aquela 
liberdade que aqui se renegou, eles a foram buscar, com seu 
sacrifício e sob a inspiração dessa fé. Eles morreram, para que nos 
pudéssemos reunir, para que impedíssemos monstruosidades, co
mo estas que aqui estão em outras páginas deste mesmo avulso, a 
despejar o dinheiro de uma nação esfomeada para despesas cuja 
justificação, nem moral, nem militarmente, poderia dar com 
honradez, para despesas de uma força armada que, não estando 
equipada para a defesa nacional em outros tempos, ainda menos o 
está hoje, porque dividida, porque a serviço de uma facção 
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política, através de um comandante que se permitiu demitir dois 
Presidentes da República pelo crime de demitirem seu Ministro da 
Guerra. 

Presidente - Atenção. V. Ex?- já excedeu o prazo de 40 
minutos. Há outros oradores inscritos para discutir o Orçamento 
da Guerra. 

Carlos Lacerda - Lamento, e agradeço a V. Ex?- a adver
tência. Vou concluir imediatamente. 

Votarei por essa Capela de Pistóia, Sr. Presidente, sem 
grandes simpatias por esse sistema que se está generalizando e que 
a mim, como católico, repugna: o de estar constantemente o 
Estado a construir e a subvencionar excessivamente uma Igreja 
que precisa, mais do que nunca, continuar livre dos poderes do 
Estado. Mas essa Capela é um monumento do Brasil, é um 
monumento à fé, é um monumento à vocação da Liberdade e da 
honradez do Brasil, e é em Pistóia precisamente que ela deve ficar 
para que seja, nas horas de amargura, nas horas negras por que 
esta Nação vai passar, um símbolo do sacrifício do passado, e um 
sinal certo da ressurreição da liberdade toda vez que os cavalos 
dessa forragem a quiserem espezinhar. (Muito bem; muüo bem. 
Palmas.) 
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23. Sessão de 25 de novembro de 1957 

Discussão das emendas do Senado ao ProJeto 
2.620/57- Orçamento do Ministério da Aeronáu
tica. Proibição do rádio e televisão de transmz'tirem 
os trabalhos da Convenção da UDN. Pena imposta 
a alguns dos oficiais da Aeronáutica que concluí
ram o curso de Estado-Maior. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, ontem à noite participa
mos de um acontecimento insólito na vida política nacional. Pela 
primeira vez, desde o advento do rádio e da televisão no Brasil, um 
partido político, um dos três grandes partidos nacionais, o maior 
partido da Oposição, realizou a sua convenção extraordinária, 
sem objetivos eleitorais imediatos, apenas para revisão e atualiza
ção de seu programa, privado da faculdade elementar que se 
assegura a todo cidadão em qualquer país politicamente organi
zado, qual seja a de utilizar a radiocomunicação. 

Proibidos de usar o rádio, quer pela sua pobreza em recursos 
financeiros, quer pela vigência de uma portaria imoral e incons
titucional que veda a grande número de brasileiros aquilo que se 
concede a outros tantos neste País, sob essa intolerável restrição, 
reuniu-se a União Democrática Nacional e tomou deliberações 
programáticas do porte e do vulto daquelas que oportunamente 
terei a honra de transmitir a esta Câmara. 

Por hoje, como estamos discutindo o Orçamento da Aeronáu
tica, quero apenas relembrar que, entre os itens de medidas de 
ação imediata recomendadas pelo meu Partido, inclui-se o da 
execução do Plano Aeronáutico que ficou em meio, ou melhor, 
que permaneceu no papel, pois até hoje não entrou em execução 
efetiva. As despesas, via de regra, consignadas. no Projeto do 
Orçamento o são de forma tumultuária, imprecisa, fragmentada 
e, portanto, desperdiçadeira. Não temos no Orçamento, quer no 
da Aeronáutica, quer no dos demais setores da administração, 
uma política de Governo. Não temos no Orçamento sequer a 
ressalva daquele princípio da sua. unicidade e do princípio que lhe 
é inseparável- o de sua universalidade. Não estão garantidos, no 
Orçamento, nem a universalidade, nem a unicidade. O pressu-
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posto nacional que tem por definição constitucional o programa 
de custeio de uma obra de Governo é, no Brasil de nossos dias, 
uma relação fragmentada, uma relação tumultuada de despesas 
mal previstas e de receitas deficientemente arrecadadas. 

É com crescente desgosto que vemos esta Nação empobrecida 
exaurir-se, abrindo as veias em sua triste receita para desperdícios 
que sobem a bilhões e bilhões de cruzeiros e o Orçamento, 
amputado na sua unicidade, como uma espécie de bicho de ouvido 
ou de cauda de lagartixa: corta-se aos pedaços, executa-se na 
parte que interessa ao Governo, para dobrar e vencer as resistên
cias dos Estados que ainda ousam afirmar o extinto princípio 
federativo no Brasil. 

A Federação desaparece sob a pressão formidável do domínio 
econômíco e financeiro promovido pelo Governo Central. E, 
quando desaparece a Federação, morrem, estiolando-se, aqueles 
núcleos essenciais de articulação entre os Municípios e o Governo 
Central, que são os Governos estaduais. _o municipalismo, tese tão 
grata a meu Partido quanto a tantos outros grupos políticos no 
País, desde que privado do primordial instrumento de sua arti
culação regional, que é o Governo do Estado, não é outra coisa ou 
em outra coisa não se transforma senão num vasto conjunto de 
unidades débeis economicamente, de unidades políticas impoten
tes, sob as quais, do alto do seu projeto, o Governo Central exerce 
um domínio incoercível, uma força contra a qual nenhuma outra 
força se pode organizar com possibilidade de enfrentá-lo, debelá
lo e controlá-lo. 

Cada vez que vejo destinarem-se exclusivamente aos Municí
pios, um por um, a cada de per si, certos recursos orçamentários, 
mas sempre com desprestígio e menosprezo pelo fortalecimento 
dos Estados, temo pela sorte, já não do funcionamento das insti
tuições, que tão combalidas se encontram no País, mas pela 
própria unidade nacional, que não se faz da fragmentação 
dispersiva das unidades municipais, mas sim de sua harmoniosa 
articulação em centros estaduais, cuja cúpula, cujo vértice, em 
todo caso, seria, deverá ser o Poder Central da República. 

O Orçamento que discutimos é, no fundo, uma ficção, uma 
balela e, para dizer tudo, uma impostura. Mera lei de autori
zação, incluem-se imediatamente nos planos de economia todas 
aquelas despesas que não convêm aos interesses políticos dos 
grupos que, dentro do próprio Governo, manobram o Governo 
contra si mesmo. 
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Vimos, nesta tribuna, o nobre Líder da Maioria, em fins da 
semana passada, afirmar que a Oposição perturba a boa marcha 
da administração pública, com sua conduta neste Congresso e fora 
dele. Vimos ainda o nobre Líder da Maioria sustentar a tese de 
que, no ca.so do rádio, o poder concedente tem o direito de exigir 
do concessionário toda e qualquer providência ou medida capaz 
de garantir ao Governo o que ele chama de controle administra
tivo, envolvendo, inclusive, a censura prévia à liberdade de ex
pressão. 

Esses dois argumentos incluem-se naquela categoria dos que 
provam demais e, portanto, provam contrariamente ao que se 
desejaria demonstrar. 

Se a Oposição perturba a marcha do Governo, é porque ela é 
numericamente tão ponderável que nenhum Governo pode pensar 
em administrar sem ela. O erro fundamental deste Governo 
consiste em julgar que pode voltar as costas à Oposição e governar 
como se ela não existisse. É que ela é forte demais, é que ela é 
numerosa demais, para que um governo qualquer possa adminis
trar, fazer orçamentos e aplicá-los, sem levar em conta sua pon
derável existência. O fato de que o Governo se confessa pertur· 
bado, o fato de que o Governo se reconhece impedido, em muitos 
de seus passos administrativos e políticos, pela ação decisiva e 
decidida da Oposição, demonstra precisamente que a Oposição é 
tão numerosa, tão aguerrida e tão forte que o Governo não pode 
ignorá-la e, se fosse realmente um Governo democrático, não 
ousaria simular que a ignora e muito menos tolher-lhe os movi
mentos, para que ela funcione como um dos poderes básicos à 
própria existência das instituições republicanas. 

Por outro lado, se existe de fato um poder concedente, com 
certo direito a exigir do concessionário determinadas garantias e 
determinados compromissos, vamos estender o argumento e che
gar ao fundo da questão e, então, compreenderemos que há um 
contrato maior e mais alto, que a este sobreleva - o contrato 
implícito entre a Nação e o Governo, no momento em que este se 
constitui pela eleição. · 

Esse contrato de poder concedente, que é'a Nação, através do 
corpo eleitoral, impõe ao concessionário, que é o Governo que se 
constitui, o cumprimento de regras pré-estatuídas, de regras 
inarredáveis, quais sejam aquelas fixadas na Carta Constitucional. 
A carta contratual entre os governos que se constituem numa 
nação e esta própria nação como entidade permanente, que 
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atravessa governos, indiferentemente, e a eles se sobrepõe na sua 
eternidade, é a Constituição. Não pode, pois, o Governo, conces
sionário do poder temporário, que é chamado a exercer, furtar-se 
ao cumprimento das cláusulas do contrato político contraído, 
quando de sua instituição ou organização, em suma, quando de 
seu advento no Poder. Essas cláusulas estão precisas, e seu descum
primento importa naquele crime que é o crime por excelência dos 
governos, o crime contra o qual São Tomás de Aquino, apóstolo 
da ordem, da lei e da razão, sustentava até mesmo o direito de 
rebelião e, mais que isso, o dever da insurreição, porque, dizia ele, 
quando um governo deixa de cumprir seu pacto fundamental com 
a nação, ele se converte em usurpado r. 

Neste momento, o Governo caminha a passos largos para a 
usurpação, porque nega o cumprimento de um preceito constitu
cional, cuja exigência salta aos olhos de qualquer pessoa de boa fé 
e medianamente honrada. 

A imoralidade da existência de uma instituição democrática 
no Brasil, a imoralidade da deformação, da degenerescência dos 
princípios republicanos consiste em que a maioria assiste de braços 
cruzados, e o Governo com um sorriso sarcástico no canto da boca, 
à amputação de um direito do cidadão, à negação de um direito 

de uma parcela imensa do povo brasileiro de exercer, em igual
dade de condições, sua manifestação, seu acesso às estações 
radiotransr.Üssoras. 

Diante disso, que dizer-se, que pensar, como julgar um 
governo que assim procede, senão como governo manifestamente 
ilegal e inconstitucional, porque abre mão da sua única, da sua 
maior, da sua derradeira garantia, que é o simulacro da lega
lidade pela qual se constituiu e sobrevive? A negativa do direito 
de a Oposição freqüentar as estações de transmissão de rádio e 
televisão importa uma denegação de justiça, assim como significa 
a destruição da Constituição, que foi, até agora, o único escudo 
razoável, a única proteção legítima a que se poderia apegar um 
governo constituído na fraude, pela fraude e para a fraude. O 
regime do povo, pelo povo e para o povo está no Brasil subs
tituído pelo regime da corrupção, pela corrupção e para a cor
rupção. Quem manda no Brasil são grupos, grupos que se 
escondem atrás de bonifrates, atrás de fantoches, cujos cordéis se 
remexem nas mãos ávidas desses grupos insaciáveis, que esfo
meiam o ppvo, que empobrecem a nação e que têm o despudor 
de aparecer em público como apóstolos da lei e da ordem. 
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Ainda neste momento, a propósito da Aeronáutica, vemos 
com que requintes de odiosidade, com que prodígios de infâmia 
se procura desmoralizar e dissipar essa corporação, atirando-se 
contra ela todas as armas da violência e de peçonhenta chicana. 
Vimos o Ministro comparecer a público para garantir que o ato 
de indisciplina praticado por um grupo de oficiais, como repúdio 
à presença do Ministro da Guerra que os humilhou, que os 
perseguiu, numa cerimônia da Aeronáutica, não teria outras 
conseqüências senão aquelas naturais previstas nos regulamentos 
militares. Preparavam-se esses oficiais para cumprir em silêncio a 
pena a que se haviam obrigado ao violar tais regulamentos. Eis 
que um inquérito policial-militar subitamente se instaura, depois 
de formais garantias, dadas de público, de que ele jamais seria 
iniciado. E agora a última iniqüidade vai ser cometida, pois o 
Ministro da Aeronáutica procura cassar o diploma do Curso do 
Estado-Maior, curso já terminado, a título de penalidade extra, 
além da conta, por aquele ato de alegada indisciplina. 

!vete Vargas - Permite V. Ex~ um aparte? 

Carlos Lacerda - Com muito prazer. 

!vete Vargas - Sr. Deputado Carlos Lacerda, não constitui 
uma iniqüidade a cassação do diploma desses oficiais, porque eles 
deveriam conhecer perfeitamente o regulamento de suas corpora
ções, que estabelece em um de seus itens: qualquer oficial punido 
por indisciplina grave pode ser desligado do Curso do Estado
Maior. E o curso - é outro item - só termina com a entrega do 
diploma. Logo, se eles ainda rião tinham recebido o diploma 
diante de um ato de insubordinação, poderiam perdê-lo. De mais 
a mais, dentro das Forças Armadas deve haver um sentido de 
hierarquia militar, que infelizmente foi subvertido na Aeronáuti
ca. Tenho elementos para declarar a V. Ex~ que o Brigadeiro 
Eduardo Gomes também lamentava aquele estado de coisas que 
se havia estabelecido. E uma pessoa intimamente ligada a ele, 
cujo nome preferiria não revelar, declarou-me que o. Brigadeiro, 
que tem a consciência da responsabilidade militar, não aprovava 
a falta de disciplina reinante na Aeronáutica; sentia-se até mes
mo profundamente vexado porque lhe atribuíam a responsabili
dade daquela atitude com a qual não pactuava; e, ·ainda, que 
ficara realmente muito feliz em sentir. a Aeronáutica enqua
drada em termos de respeito à lei. Não houve prepotência 
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alguma, por parte do Sr. Ministro da Aeronáutica, que não 
deseja provocar quem quer que seja, nem criar casos inúteis; 
entretanto permanecerá sereno e implacável no cumprimento de 
seu dever."·· 

Carlos Lacerda - Agradeço o aparte da gentil colega, 
porque, além de outras coisas, noto que já não temos apenas um 
porta-voz do Sr. Ministro da Guerra - teremos doravante um 
porta-voz do Sr. Brigadeiro Eduardo Gomes na pessoa da nobre 
Deputada por São Paulo ... 

!vete Vargas - Será uma honra ser porta-voz do Brigadei
ro Eduardo Gomes, sobretudo para dizer c0isas tão sensatas como 
aquelas que o Brigadeiro Eduardo Gomes pensa sobre a situação 
presente da F AB. 

Carlos Lacerda - Lembro, todavia, à minha colega por 
São Paulo que talvez não tenha sido essa a razão pela qual, entre 
as primeiras visitas recebidas pelos oficiais presos, inclui-se a do 
Brigadeiro Eduardo Gomes. E não me importa tanto saber da 
opinião particular de cada um ou de todos os Srs. brigadeiros, 
senão indagar se os diplomas já haviam ou não sido entregues. 

!vete Vargas - Não haviam. 

Carlos Lacerda - Já estava concluído o curso e a cerimônia 
a que foi propositadamente convidado o Ministro da Guerra -
que no ano passado não foi convidado - e contra cuja presença 
esses oficiais haviam advertido, lealmente, o comandante da 
Escola, a cerimônia era mero ato simbólico, que já não fazia 
parte do curso, que em nada acrescentava à sua capacidade para 
servir no Estado-Maior, ou nas funções correspondentes, os ofi
ciais assim diplomados. 

Ou esta Nação carece de oficiais com curso de Estado-Maior 
ou este curso se converte num favor para oficiais capazes de 
submeter-se a certos papéis. 

!vete Vargas - Permite V. Ex:'- um aparte? 

Carlos Lacerda - Com muito gosto. 

!vete Vargas - Acredito que, dentro do espírito militar, o 
sentido da disciplina deve ser uma das coisas básicas. 
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Carlos Lacerda - Realmente, o Sr. Brigadeiro Melo é bem 
autoridade para falar em disciplina. S. Ex:' herdou do seu 
honrado irmão o pitoresco cognome de Melo Maluco, pelo qual o 
País inteiro aprendeu a admirar as suas acrobacias irresponsáveis 
sobre cidades, ruas e lares, quando usava os aviões fora dos 
regulamentos da Aeronáutica. S. Ex:', que se formou como 
consumado piloto de acrobacias extradisciplinares, é bem o 
oficial indicado para impor disciplina à Aeronáutica. 

!vete Vargas - Permite-me V. Ex:' um segundo aparte? 

Carlos Lacerda - Com prazer. 

!vete Vargas - Acredito que sim, porque nesta Aeronáu
tica que foi tão penetrada, em determinados momentos, por 
teorias subversivas, esquecendo o espírito de disciplina e afastan
do-se do sentido de serenidade das Forças Armadas, S. Ex:' esteve 
s,empre com a legalidade. Não se pode apontar no Sr. Brigadeiro 
Correia de Melo, ou no Coronel, ou no Capitão, nas várias fases 
da sua vida de militar, situação fora do espírito militar. Quanto à 
sua atuação como aviador, ele é, indiscutivelmente, um dos 
grandes ases da aviação nacional. Mas foi sempre profundamente 
cauteloso no tocante à -total segurança de vôo, mantendo o 
respeito ao regulamento vigente na ocasião de suas proezas mais 
famosas que como V. Ex:' muito bem disse, rendendo-lhe a 
justiça merecida, despertam o entusiasmo e a admiração do 
Brasil inteiro. 

Carlos Lacerda - E susto também. 

!vete Vargas - Talvez de covardes, que tinham medo de 
que o avião passasse perto demais. Entretanto, acredito que as . 
pessoas sem medo deviam entusiasmar-se mais que sentir susto. 

Aliás os regulamentos da Aeronáutica que regulam as nor
mas de vôo não proibiam tais manifestações de audácia, quando 
mais ele as praticasse, construindo a legenda que o aureola. 

Carlos Lacerda - A nobre colega chama de indisciplina 
somente aquela atitude dos militares que se interessam pelas 
instituições do seu País; S. Ex:' chama indisciplina a atitude 
daqueles militares que, em 1930, tomaram armas e, tendo à 
frente, como chefe civil, o futuro Presidente Getúlio Vargas, 
implantaram um novo regime no Brasil. 
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!vete Vargas - Chamo indisciplina não ao Movimento de 
30, movimento de explosão popular contra um regime que 
representava a sedimentação de tantos erros, regime minado em 
seus alicerces. 

Este movimento visou à criação de uma democracia com 
sentido social e econômico e não aquela democracia de atas 
falsas, democracia sem voto secreto, sem voto feminino, sem 
justiça eleitoral. Chamo indisciplina, Sr. Deputado Carlos La
cerda, a atuação de determinadas corporações militares, de 
certos oficiais, nos acontecimentos trágicos e lamentáveis de 
1954, procurando anular a vontade de um povo consciente e 
soberano que se manifestava livremente nas urnas, chamo indis
ciplina quando militares servem como em 54 a esquemas para 
rasgar uma Constituição e exterminar o regime que devem 
preservar. E foi preciso o sacrifício de um homem, o derrama
mento de seu sangue para que a democracia não fosse aviltada. 
Getúlio Vargas, que foi tão acusado de ter estrangulado a 
democracia, é, na realidade, o único mártir, legítimo e verda
deiro, da democracia no Brasil, porque foi o seu sacrifício que 
impediu que a Constítuição fosse aviltada e violada .. (Palmas.) 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, é realmente muito difícil 
discutir assunto dessa natureza, quando temos o dever de, em 
silêncio, ouvir a falar a voz do sangue. 

!vete Vargas - Não é a voz do sangue, Sr. Deputado. É a 
consciência de uma posição definida. 

Carlos Lacerda - Respeito as opiniões da ilustre colega, 
porque não desejo discutir com S. Ex:", nesta oportunidade pelo 
menos, episódios históricos para os quais não creio seja a histo
riadora mais indicada. 

Os sentimentos de S. Ex:" nós os compreendemos e os respei
tamos, como esperamos compreenda e respeite os nossos. 

Quero referir-me, Sr. Presidente, a esse fato que está no 
conhecimento de todos e na consciência de cada qual: a Aero
náutica está dividida, o mesmo ocorre com o Exército; manobra
se para lançar a Marinha contra a Aeronáutica, como se lançou o 
Exército contra as duas outras Armas. 

Presidente - Atenção! Faço um apelo a V. Ex:", que está 
falando fora da matéria em debate e excedendo o prazo regimen-
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tal. Assim, não concluiremos a votação do Orçamento. Peço, 
portanto, que termine suas considerações. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, agradeço a atenção de 
V. Ex:'- e atenderei prontamente ao apelo. 

Concluo, dizendo que esses Orçamentos que estamos votan
do para os Ministérios militares são a consagração da rotina, da 
incompetência, do descuido, do desleixo, do desperdício. A 
Nação corrói as últimas entranhas intactas que lhe restam, para 
sustentar forças da defesa nacional, forças manifestamente inca
pacitadas, para garanti-la porque não têm senão armamentos 
obsoletos, porque não têm senão quadros desorganizados, e por
que, colocando-se sob a direção de um Ministro da Guerra e a 
serviço de uma facção política, estão hoje devoradas pela intriga 
que as destrói e pela desmoralização que as atinge em seu próprio 
cerne. 

Ainda hoje, pretendia-se, num jornal da tarde, atirar contra 
a UDN o Exército, pretensão estulta e vã, pretensão que se 
desmoraliza tão logo se manifesta, pois na realidade temos sido 
acusados, sim, neste País, de zelar demais, quotidianamente, 
pela preservação das Forças Armadas como instituição nacional; 
temos sido acusados, precisamente, de apelar sempre para a 
unidade das Forças Armadas, para sua permanência como um 
bloco, como uma força capaz de lastrear e garantir, aos civis e 
militares politicamente organizados no País, ' o desenvolvimento 
de uma democracia embrionária, a cuja desmoralização hoje se 
visa, quando se entregam a comunistas postos de vanguarda e de 
responsabilidade, dentro das próprias forças encarregadas da 
defesa e da segurança nacional. 

Nada disto aparece neste Orçamento, que é a máscara que 
encobre uma apodrecida realidade nacional! (Muito bem; muito 
bem. O orador é cumprimentado.) 
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24. Sessão de 26 de novembro de 1957 

Consz"derações em torno da Convenção da UDN e 
seus novos rumos de ação. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, em cumprimento do 
compromisso que assumimos, temos a honra de trazer ao conhe
cimento da Câmara as linhas fundamentais do programa que a 
União Democrática Nacional acaba de aprovar em sua recente 
Convenção Extraordinária. 

Proibidos de nos servirmos inclusive do rádio, naquela reu
nião, prevalecemo-nos da última prerrogativa que nos resta na 
matéria - a irradiação dos debates parlamentares, que até agora 
só tem sofrido restrições ocasionais, para dar ,conhecimento, 
através da Câmara, ao povo brasileiro, notadamente às popuht
ções do interior, do conteúdo desse verdadeiro manifesto da 
reforma democrática do Brasil, com o qual a UDN se apresenta 
para a luta pela conquista do poder. 

Antes de fazê-lo, Sr. Presidente, cumpro grato dever: o de 
incluir no meu discurso dois substanciosos editoriais da valorosa 
imprensa de São Paulo: um, de franco aplauso e estímulo à 
conduta da UDN, sob o título "A Grande Lição da Convenção 
Udenista", inserido como principal editorial da Folha da Manhã 
de hoje; outro, de franca e cordial crítica ao meu partido, 
também como principal editorial do grande jornal O Estado de 
São Paulo, desta data. 

O editorial da Folha da Manhã está concebido nos seguintes 
termos: 

"A GRANDE LIÇÃO DA CONVENÇÃO UDENIST A 
Não é possível emitir uma apreciação de conjunto sobre 

o mérito do novo programa da UDN, aprovado em sua 
recém-encerrada convenção extraordinária. Isso porque al
guma das teses aí enunciadas se apresentam sob fórmulas 
muito vagas, podendo servir de rótulo para posições con-
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eretas para a coletividade (sirva de exemplo a 'reforma 
cambial'). Outras vezes as medidas preconizadas revelam 
inequívoca incompatibilidade com a realidade dos fatos e as 
peculiaridades da vida brasileira (é o caso da 'escala móvel 
de salários'). Deve-se ainda lamentar a exclusão da tese 
parlamentarista, reduzida a simples 'recomendação' - o 
que, porém, a par de seus efeitos práticos imediatos, já 
evidencia um progresso da agremiação nesse sentido e pre
nuncia, a continuar a intensificar-se essa torrente nas hostes 
udenistas, como tudo indica, franca definição do Partido em 
favor do regime de gabinete. 

No entanto, mesmo deixando-se de lado um juízo sobre 
o mérito do novo programa da UDN - que apresenta defi
nições acertadas, teses discutíveis, recomendações inconve
nientes e omissões graves - deve-se destacar a importância 
transcendental, dentro do panorama político nacional, das 
decisões tomadas pelos convencionais da agremiação da 
'eterna vigilância'. Elas evidenciam, em primeiro lugar, que 
o Partido tenta decididamente aproximar-se do povo, pro
curando fazer eco ao que julga constituir as aspirações 
maiores da coletividade. Essa tendência, que se esboçara 
claramente com a ascensão aos seus postos de comando de 
elementos da chamada 'ala realista', parece ter encontrado 
agora seu pleno coroamento sem que, no entanto, o desejo 
de conquistar a confiança e o apoio das massas se confunda 
com a demagogia barata e a agremiação se proclame 'popu
lar e não populista' e apresente à consideração do eleitorado 
um conjunto de fórmulas que - certas ou erradas - traem 
pelo menos a preocupação de manter-se dentro dos limites 
do razoável e do realizável. 

O que, porém, se afigura como a maior lição e o maior 
mérito da UDN, após a sua convenção extraordinária, é a 
preocupação pela valorização dos programas partidários. 
Com efeito, freqüentemente e com razão se afirma que no 
Brasil os Partidos 'não têm programas', porque os ignoram e 
não se preocupam em difundi-los e pô-los em prática. A 
atitude dos udenistas, porém, vem representar um espetá
culo quase inédito em nossa vida política: o Partido, em seus 
esforços para chegar legalmente ao poder, deseja estabelecer 
com o povo um diálogo baseado não nas simples promessas e 
na verborragia fácil dos comícios, mas numa plataforma de 



governo consagrada em seu próprio programa. Por outras 
palavras: a 'popularização' que a UDN deseja não se limita 
aos aspectos puramente formais dos contatos diretos com o 
povo, mas vai até a democratização de fundo, procurando 
fazer com que no acervo ideológico que deve inspirar seus 
correligionários estejam refletidos os principais problemas e 
as aspirações da coletividade. Isso pode ser tomado como 
prova de sinceridade de propósitos, mas - acima de tudo 
- mostra a preocupação de fazer com que programa de 
partido deixe de ser uma simples formalidade, para incrus
tar-se de forma dinâmica e fecunda na própria vida". 

O editorial de O Estado de São Paulo é o seguinte: 

"O CAMINHO DA PERDIÇÃO 

Para a reforma dos seus estatutos e do seu programa, 
reuniu-se no Rio a convenção nacional da UDN. Não nega
mos a oportunidade do tema que vem empolgando os líderes 
do grande Partido da Oposição: crescer para vencer. Essa 
deve ser, efetivamente, a máxima preocupação de uma 
entidade política, como a União Democrática Nacional, que 
tem postulados a defender, programas a executar, deveres a 
cumprir. Foi, portanto, com um profundo sentimento de 
apreensão que tomamos conhecimento, pelo noticiário que a 
respeito publicamos em nossa edição de domingo, da orien
tação inicial dada aos . trabalhadores dessa importante 
assembléia partidária. Orientação? Diríamos que o que nos 
entristeceu, e mesmo nos compungiu, foi o desnorteamento 
revelado pela UDN no início das atividades convencionais, 
principalmente pelo sentido que os seus líderes vêm ultima
mente emprestando à luta pela conquista do poder. 

O poder é necessariamente, nas democracias, o objetivo 
essencial dos partidos políticos. Nada mais legítimo, pois, 
que o empenho posto por uma agremiação partidária como 
o procura fazer agora a União Democrática Nacional na 
adaptação ou· readaptação de sua luta pelo poder, às 'con
tingências e exigências de uma profícua e idônea atividade 
partidária'. Desde que no aprimoramento dos seus métodos 
de propaganda os partidos não renunciem à dignidade e à 
nobreza, e desde que a ampliação de suas bases eleitorais se 
faça com vistas na vitória de seus princípios e ideais, só se 
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pode ver nesse trabalho uma demonstração de vitalidade 
democrática. Mas se a 'popularização' das legendas se faz à 
custa de deserções à fé jurada, tudo já não passa de opor
tunismo e então se passa a aspirar ao poder pelo poder em 
si, e não como a uma força indispensável à realização de um 
ideal ou à execução de um programa. 

E é para este caminho que a UDN se desvia, a julgar 
pelos projetos que seus líderes submeteram ao exame desta 
convenção. Mostraram-se os seus dirigentes muito orgulho
sos das glórias partidárias, alcançãdas na rude batalha 
movida contra os exploradores da boa fé popular, mas já 
não se sentem amparados pela força da convicção que 
permitiu até aqui ao Partido sustentar, em meio a todas as 
adversidades, os princípios basilares da agremiação, os pos
tulados que justificaram sua fundação, a plataforma infati
gavelmente defendida nos comícios cívicos, nos combates 
contra a usurpação do poder, nas lutas parlamentares pela 
pureza das instituições e pelas convenções da comunidade. 
Criticam como astuciosos, e portanto indignos, os equívocos 
urdidos pelos adversários para im popularizá -los junto às 
massas eleitorais, mas já lhes desmaia a energia para lutar 
contra esses processos demagógicos responsáveis pelo enfra
quecimento da confiança popular na democracia. Renun
ciam, assim, ao apostolado que se impuseram ao se fundar o 
Partido, desertam à missão evangelizadora que os ideais lhes 
cometeram, já desesperam de predicar ao povo, e quando se 
dispõem a marchar ao encontro das massas eleitorais não é 
mais para inspirar-lhes as boas doutrinas que as tradições e 
as conveniências nacionais aconselham mas para aparentar 
sua maleabilidade às mesmas doutrinas alienígenas com que 
os extremistas têm procurado hipnotizar o povo. Essa mu
dança de intenções não apresenta como imperativo somente 
a modificação dos métodos eleitorais mas também a reforma 
das idéias políticas. Mas, abjurando a velha fé, não encontra 
a UDN outra para substituí-la e, tendo por preocupação ir 
apenas para onde sopram as conveniências eleitorais, adota 
por diretriz a tergiversação e a sinuosidade, já não é nem 
bem presidencialista, nem parlamentarista convicta, torna
se incolor em face dos sistemas econômicos e inodora diante 
das tendências políticas que no mundo se defrontam. Ao 
mimetismo que pretende adotar por programa ao acender 



uma vela ao presidencialismo e outra ao parlamentarismo 
corresponde o dimorfismo da mistura que pretende fazer 
amassando na mesma bacia as conquistas do capitalismo 
liberal, do comunismo marxista e do socialismo reformista. 
Versatilidade e equilibrismo - eis as expressões que nos 
afloram ao espírito ao considerar os projetos de quem, já 
não sendo em nada peixe, nem carne, adota por método de 
luta política e eleitoral o jogo com pau de dois bicos ... 

Mas nem tudo foi assim constrangedor no noticiário 
que recebemos da reunião inaugural da convenção da UDN. 
Ao contrário, só dificilmente nos poderia uma oração polí
tica proporcionar maior satisfação cívica, do que a que nos 
dominou à leitura do discurso do Sr. Raul Fernandes ao 
saudar, em nome dos convencionais, o Sr. Mílton Campos. 
Uma longa vida de estudos, amparada por uma privilegiada 
inteligência, faz do Sr. Raul Fernandes um dos homens 
culminantes da cultura brasileira; e uma existência consa
grada aos interesses gerais do País dele faz não só um dos 
mais finos diplomatas e estadistas que a República já produ
ziu, como também uma das mais belas figuras que já milita
ram na política brasileira. É fácil, assim, avaliar a sensação 
de conforto que nos invadiu, ao verificar, à leitura do seu 
lúcido discurso, tal identidade entre as suas e as nossas con
vicções, que parecia estar ele interpretando o nosso pensa
mento, ou que nós é que temos traduzido o seu em nossos 
comentários políticos. O Sr. Raul Fernandes não falou, 
desta vez, à opinião pública. Nem se dirigiu, na oportuni
dade, aos partidos políticos em geral. Suas palavras, que 
foram tanto de advertência como de repreensão, foram 
dedicadas inteiramente aos seus correligionários e, dentre 
estes, em especial, aos líderes que agora assumem a respon
sabilidade de promover a reforma dos estatutos e do progra
ma da União Democrática Nacional. O País vem sendo asso
berbado - advertiu ele - por uma crise que é a maior da 
sua história, pois arde em todos setores da vida nacional. 
Sua origem é a mesma que nas suas duas pontas vem 
roendo, nos países da nossa civilização, os partidos liberais: 
os extremismos tanto da esquerda como de direita. Seu 
combate, só o poderão travar os partidos recrutados tradi
cionalmente na classe média, que têm o desinteresse, a 
imparcialidade e a liberdade de espírito para arbitrar o 
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conflito incessante entre as outras classes. E esses partidos 
são os que não têm vexames em chamar-lhes liberais. 'Não 
tenhamos, pois, vexame - aconselhou Raul Fernandes aos 
udenistas - em nos chamarmos liberais, pois que, efetiva
mente, outra coisa não somos'. E nisso não ficou a admoes
tação do grande brasileiro. Dissentindo fundamentalmente 
da orientação dominante entre os atuais líderes do seu par
tido, repreendeu-os pela necessidade em que eles perigosa
mente julgam sentir-se de vestir a roupagem populista, 
aconselhando-os, ao contrário, a evitar a infiltração, no 
Partido, de quaisquer propósitos estranhos à sua índole. 
Porque 'um socialista muito esticado vira comunista, um 
conservador muito retraído dá em totalitário'... O que os 
udenistas devem fazer é evitar a quebra do caráter funda
mental do agrupamento, tal como foi traçado com firmeza e 
com patriotismo desde a sua origem. 

Eis, num apanhado muito imperfeito, o essencial do 
belíssimo discurso do Sr. Raul Fernandes. Tememos não 
tenham sido, porém, suas palavras ouvidas com a necessá
ria atenção pelos que o eminente diplomata, estadista e 
político visou com suas exortações. Entretanto, elas indicam 
à UDN o único caminho da sobrevivência. Ou voltam atrás 
os udenistras ou se diluirão no populismo que sempre pro
curam combater. E com eles desaparecerá a única força 
freadora das tendências espúrias que arrastam o regime à 
dissolução e o País, ao desconhecido". 

Quanto a este último, creio que em outro lugar e em outra 
oportunidade teremos ocasião de debater as teses que O Estado 
de São Paulo sustenta, contrapondo-as àquelas que a UDN acaba 
de adotar. Veremos então que há um equívoco a desfazer - e 
um leal e cordialíssimo debate de idéias tão do agrado desse 
admirável órgão, dos melhores com que conta hoje a imprensa 
mundial. 

O ponto de partida para revisão e atualização do programa 
do nosso partido foi a consciência da realidade nacional, em que 
se fundamenta o chamado realismo político da UDN. Essa ex
pressão, o realismo, que tem servido às mais curiosas especula
ções, encontra agora plena justificação; pois, para melhor atingir 
os objetivos ideais que presidiram a sua formação, como Partido 
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nacional, a UDN assenta, e cada vez mais, num sólido realismo, a 
sua conduta política. 

Tem em vista, não um país ideal, um país de utopia, um 
país de teoria, um país de livros, mas um país vivo, a nação 
candente, a vivência dos nossos problemas, da nossa psicologia 
popular e da nossa acidentada e contraditória formação na
cional. 

Procuraremos formular um programa cuja primeira parte 
- esta que hoje venho aqui transmitir à Câmara - consiste 
numa série de tomadas de posições doutrinárias seguida das 
costumeiras reivindicações de caráter acidental ou periódico que 
costumam constituir todo o contexto dos programas partidários 
habituais. As tomadas de posições doutrinárias começam, como é 
natural, pela ordem política. 

Neste passo defende a UDN a reestruturação do princípio 
federativo no Brasil. Os abusos e deformações de um presiden
cialismo de tipo sul-americano, mal copiado e às pressas daquele 
presidencialismo norte- americano fundado em realidades tão di
versas e servido por instrumentos tão diferentes, tiveram no 
Brasil, mercê da ambiência latino-americana e das próprias vicis
situdes da formação brasileira, uma série de deformações, repito, 
diante das quais inevitavelmente sucumbiria o presidencialismo à 
tentação das ditaduras. A longa doença que foi o Estado Novo, 
em última análise outra coisa não tem sido, na história moderna, 
da República, senão a acentuação desfigurante, mas fiel às suas 
origens, daquele presidencialismo, sem freio e sem limites, que 
sucedeu, com a República, ao soçobro do Poder Moderador do 
Império e que garantira mais de 50 anos de relativa estabilidade 
e harmonia. 

A restauração da Federação é para nós condição precípua, 
inescapável da própria unidade nacional. Fundamo-nos, para 
isso, na certeza, que a história documenta e corrobora, de que 
todos os movimentos de absorção das franquias e autonomias 
estaduais têm no Brasil um destino, uma vocação ditatorial e 
tirânica. enquanto, ao contrário, mesmo aqueles movimentos na 
ocasião tidos ou havidos por separatistas, como a Revolução 
Farroupilha, como a República dos Praieiros, como o glorioso 
Movimento que foi a Revolução Constitucionalista de São Paulo, 
outra coisa não foram, nas suas conseqüências, senão melhores 
acentuações do princípio da autonomia dos Estados para garan
tir, salvar, restaurar e redimir a própria unidade nacional. 

463 



Partimos, também, do principiO de que a base da organi
zação nacional é o Município. Mas não nos deixamos iludir por 
uma certa aspiração municipalista que pode, se tomada ao pé da 
letra, converter o Brasil numa vasta cabeça central, unitária, 
centralizadora e absorvente, dominando parcelas infinitesimais 
em que se pulveriza a força econômica, política, moral e cultural 
do País. Assim como certas potências que dominam o mundo 
recusam-se, tantas vezes, a tratar coletivamente com outras na
ções ou preferem, quase sempre, insistir em acordos bilaterais, 
para melhor assegurar o seu domínio de centro forte contra 
extremidades enfraquecidas, assim também o poder central, o 
Governo da União, tratando exclusivamente município por mu
nicípio, terá sempre a sua hegemonia garantida e firmado o seu 
domínio sobre essas pobres unidades perdidas na vastidão do 
território político da Pátria. 

Os Estados afiguram-se-nos, portanto, instrumentos indis
pensáveis dessa articulação regional, que é para nós a melhor 
garantia de flexibilidade do sistema federativo e a base real em 
torno da qual giram, como uma constelação, os municípios e 
sobre a qual preside, coordenando e não dominando, servindo e 
não servindo-se, o Governo central da União brasileira. 

A outra afirmação doutrinária básica do programa da UDN, 
na ordem política, é esta que se nos afigura de uma singular 
coragem no quadro partidário brasileiro. 

Pela primeira vez, desde a revisão empreendida em sua 
luminosa campanha apostolar por Rui Barbosa, um Partido 
político no Brasil terá a coragem de afirmar que os três poderes 
da República são harmônicos, mas não independentes no sentido 
que se tem atribuído a esta expressão; pois eles são realmente 
interdependentes. Independentes um em relação aos outros, mas 
não, de nenhuma forma, indiferentes, cada um em relação ao 
regime democrático, ao caráter e ao funcionamento das institui
ções. 

Esta declaração de interdependência dos poderes abre cami
nho a uma revisão do processo de funcionamento dos três poderes 
da República para que sobretudo o Poder Judiciário não seja 
mais aquele grande ausente, aquele grande omisso, aquele gran
de desertor no julgamento e decisão final sobre a constitucionali
dade das leis que regem as instituições republicanas. 

A UDN sustenta que, no triângulo dos poderes da Re
pública, o Juiz é o vértice. Nada do que acontece nos demais 
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poderes lhe pode ser indiferente. A Suprema Corte no Brasil, 
formada sob o influxo da experiência e da tradição francesas, 
renegando, assim, a sua própria natureza de corte inspirada no 
modelo -americano, deu-nos uma justiça toda ela voltada para os 
problemas e especializações do Direito Privado, muito mais do 
que do Direito Constitucional e do Direito Administrativo. A 
chamada indústria dos mandados de segurança, por exemplo, 
que faz generais farmacêuticos ou que estoura por dentro a cada 
passo todo o mecanismo administrativo do País, outra coisa não é 
senão o resultado dessa especialização da Justiça fora do campo 
do Direito Administrativo, e dessa sua trágica indiferença pelo 
destino da incipiente e tumultuada democracia no Brasil. 

A outra afirmação básica é a da subordinação do Estado ao 
destino e natureza da pessoa humana, afirmação que, se não é 
nova, tem de ser, pelo menos, reativada, tem de ser, ao menos, 
repetida, para que não perca, entre as tentações das ideologias e 
os choques das doutrinas, essa razão fundamental de que o 
Estado se constitui para promover o bem-estar do homem e para 
permitir a cada personalidade a sua plena realização, integrada 
na coletividade a que pertence. 

A nossa indiferença pelo aspecto doutrinário desta questão 
explica barbaridades como temos por vezes ouvido. E cito para 
exemplo a afirmação aqui ontem feita por um nobre Deputado 
de que devíamos cuidar mais dos vivos e deixar os mortos para o 
lado, a propósito de um monumento à fé e à liberdade no Campo 
Santo, da FEB, em Pistóia; como se não vivessem as nações dos 
seus símbolos, da memória dos seus heróis, como se o conceito de 
nação, ele próprio um símbolo, não fosse um sinal dessa presença 
indispensável de umas quantas idéias, de uns quantos conceitos 
que, na ordem moral, fundamentam e justificam a estrutura 
material em que se assenta o caráter das nações. 

Aplicando tais princípios à organização política do Estado 
Brasileiro, foram as bancadas da UDN autorizadas a votar, já 
agora aberta e coletivamente, em favor da adoção do governo 
parlamentarista no Brasil. Respeitamos e continuamos a respei
tar, profundamente, a posição solidamente doutrinária e coeren
temente digna de tantos companheiros nossos favoráveis ao pre
sidencialismo. Mas, por sua vez, e graças à sua sinceridade e 
espírito público, compreenderam eles que o parlamentarismo não 
é uma panacéia, que o parlamentarismo não é sequer uma 
novidade, que o parlamentarismo não é a chave do paraíso 
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terrestre das instituições políticas, mas que é, sem dúvida, nesta 
altura da vida brasileira - para ·servir-me da expressão de um 
eminente publicista - o fusível na chave da eletricidade para 
garantir a Nação contra os curtos-circuitos que periodicamente 
lhe incendeiam a casa. 

Essa garantia é a que levou os presidencialistas do Partido a 
admitirem que os parlamentaristas votassem, em nome da UDN, 
a solução parlamentar. 

Por nosso lado também, não nos preparamos para votar 
qualquer tipo de governo parlamentar; delegamos a uma co
missão especial o estudo de uma fórmula parlamentarista capaz 
de atender até os escrúpulos do Sr. General Lott - que teme o 
parlamentarismo mas não teme os golpes militares. Creio - e 
estou mesmo convencido disso - que a adoção de uma fórmula, 
ao jeito daquela que permitiu à Itália republicana de após
guerra e à Alemanha desse grande Konrad Adenauer manterem 
no poder ministérios muito mais estáveis do que esses tristes 
ministeriozinhos do presidencialismo brasileiro, há de servir, há 
de convir, há de atender até mesmo aos escrúpulos daqueles que 
julgam que parlamentarismo é sinônimo de quedas freqüentes de 
gabinetes. Estes se esquecem de que, se isso ocorre amiudamente 
na França, deve-se, em primeiro lugar, como me dizia esse 
eminente homem de Estado que é o Sr. Georges Bidault, ao fato 
de que a queda de gabinetes é um esporte na França. Devemos 
atentar também para esta circunstância ponderável: quantas 
revoluções evita a França cada vez que faz cair um seu gabinete, 
quantas desordens, quantos tumultos; nesse país fecundamente 
tumultuoso, se previnem à custa de uma simples queda de 
gabinete! 

Nestor Duarte - V. Ex:'- permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Pois não. 

Nestor Duarte - Quetia ponderar a V. Ex:'-, nesta hora tão 
oportuna do seu admirável discurso, que há parlamentarismos e 
parlamentarismos. 

O sistema francês é dos mais imperfeitos e incorretos e não 
pode servir de paradigma a qualquer outro regime desse tipo, em 
qualquer outra nação que deseja adotar um sistema de governo 
que seja o melhor possível. 

Dagoberto Sales - V. Ex?- permite um aparte? 
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Carlos Lacerda - Com muito prazer. 

Dagoberto Sales - Sr. Deputado, V. Ex:'- está discorrendo, 
com seu conhecimento habitual, sobre matéria de grande rele
vância, qual seja a mudança da forma de governo a ser introdu
zida em nosso País e preconizada, agora, pelo Partido de V. Ex:'-. 
Para ilustrar-me, nobre Deputado, gostaria que V. Ex:'- esclare
cesse se o sistema parlamentar vai cingir-se ao âmbito federal ou 
será estendido, ipso facto, por força dessa mudança, mesmo ao 
sistema estadual. Teremos, também, primeiros-ministros esta
duais e municipais? Apreciaria saber de V. Ex:'- o modo de 
conciliar o regime federativo com o parlamentarismo. É esta uma 
das dúvidas que tenho sobre o assunto. 

Carlos Lacerda - Lamento não poder, no prosseguimento 
de meu discurso de hoje, satisfazer a curiosidade de V. Ex:'-. 
Creio que o tema parlamentarista, por si só, ocupa mais de um 
discurso e tenho todo o programa da UDN a expor. Apenas 
queria dizer que até hoje não entendi a incompatibilidade alega
da entre federação e parlamentarismo. 

Nestor Duarte - Muito bem. V. Ex:'- poderia acrescentar 
que várias federações do mundo adotam, sem a menor incompa
tibilidade, o regime parlamentarista, e as nações em forma de 
federação adotam o parlamentarismo, inclusive estendendo-o até 
a raia da autonomia estadual. 

Dagoberto Sales - E aos Municípios também? 

Rui Santos - Permite V. Ex:'- um aparte? 

Carlos Lacerda - Pois não. 

Rui Santos - A questão levantada pelo Sr. Deputado Da
goberto Sales está plenamente respondida no segundo avulso 
sobre a emenda parlamentarista. Foi motivo de grande debate 
entre os Srs. Deputados Afonso Arinos e Raul Pila. A meu ver, o 
Deputado Raul Pila esclareceu cabalmente ·a questão parlamen
tarismo e federação. 

Dagoberto Sales - Insisto no meu pedido de esclarecimen
to, porque, nesses contra-apartes todos, Sr. Deputado Carlos 
Lacerda, não tive ainda explicação cabal à minha dúvida. Tenho 
grande simpatia pelo sistema parlamentarista; honestamente, 
porém, devo confessar que, no meu espírito, não vi ainda uma 
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fórmula capaz de entrosar o regime federativo com o parlamen
tarismo. 

Nestor Duarte - A questão da simpatia é espancar as 
dúvidas. 

Dagoberto Sales - É o que estou procurando fazer, e conto 
com a boa vontade de V. Ex.as. 

Carlos Lacerda - Lamento não aceitar hoje um debate 
com V. Ex~ sobre parlamentarismo, porque esse é apenas um dos 
pontos do meu discurso. Rogo a V. Ex~ a paciência de manter 
sua dúvida por alguns dias - e creio que nem V. Ex~ nem o País 
perderão com isso - a fim de que enceteraos o debate noutra 
ocasião. 

Dagoberto Sales - Aguardarei a oportunidade. 

Carlos Lacerda - Mas agradeço, desvanecido, o interesse 
que V. Ex~ põe no meu discurso. 

Sr. Presidente, ainda, na ordem política, uma série de pro
vidências são preconizadas pela União Democrática Nacional. A 
chave, porém, de todas elas, o caminho para debatê-las é a plena, 
completa, absoluta igualdade de oportunidade e de meios para a 
informação, para a propaganda doutrinária e política acessível, 
que deve ser, e é, de todas as forças e de todos os cidadãos. 

Por isso, exigimos, com especial ênfase, em nosso programa, 
a liberdade do rádio, coirmã da liberdade de imprensa, sem a 
qual não existe liberdade, tout court, em nenhum país. 

Numa terra em que não há liberdade de rádio, não há 
liberdade. Tudo o mais que se diga é sofisma, o mais que se 

· sustente é chicana. 
No capítulo da ordem econômica e financeira, a União 

Democrática Nacional reconhece a existência, em pleno desen
volvimento, de uma revolução democrática no mundo, através da 
superação do capitalismo liberal, do comunismo marxista e do 
socialismo reformista. 

Superação do capitalismo liberal por quê? - Porque este já 
não mais existe em nenhuma parte do mundo, se é que alguma 
vez verdadeiramente existiu. Creio que ainda temos, no Brasil, 
liberais à moda de Manchester, muito mais manchesterianos do 
que jamais o foram os homens da escola que tomou o nome da 
cidade - matriz da indústria têxtil moderna -, precisamente a 
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cidade na qual Engels, ele próprio filho de um homem ligado a 
essa indústria, foi buscar os documentos do expressivo manifesto 
com o qual, na campanha de Karl Marx, acendeu-se no mundo a 
revolução social. O capitalismo liberal, que teria, segundo jul
gam muitos, sua sede nos Estados Unidos, recuariam horroriza
dos, em pânico, os seus epígonos, se lhes fosse dado contemplar a 
realidade da estrutura da vida americana atual. 

Não há hoje, nos Estados Unidos, poder mais forte, mais 
organziado e mais expressivo do que o dos sindicatos operários. 
Não há hoje, mais vivo e eficaz desmentido à pretensa ciência do 
marxismo do que a sobrevivência da democracia, inclusive na 
ordem econômica, através do crescente acesso das massas popula
res, notadamente do proletarismo, à direção da vida americana. 

Essa revolução democrática que se processa nos Estados 
Unidos, pela transformação do capitalismo que se previa capaz 
de cada vez mais concentrar-se em poucas mãos, aumentando 
cada vez mais a opulência de alguns e a desgraça da maioria, está 
hoje nos Estados Unidos em processo de superação. Ninguém 
teria a ingenuidade de cuidar que esse processo fosse manso e 
fosse uniforme e sempre invariável. Sofre ele handicaps, sofre 
recuos, deformações, combates mais ou menos velados e mais ou 
menos insidiosos; mas o sentido da marcha, a tendência da 
transformação, essa não pode negá-la quem quer que examine, 
objetivamente, a transformação da economia americana, na qual 
as grandes companhias, salvo um ou outro caso ainda a reduzir, 
são hoje cada vez mais a propriedade daqueles que nelas traba
lham e daqueles que lhes consomem os produtos e se utilizam de 
seus serviços. A civilização americana passa da base do dinheiro 
para a base do trabalho. Longe está, porém, a vida americana em 
geral de transportar para o plano político essa transformação. Ela 
ainda não teve acolhimento nas estruturas políticas que lhe corres
pondero. Mas isto não importa em negarmos que existe uma trans
formação em andamento, cujas lições devemos receber e aplicar, 
precisamente para negar razão e coerência à tese esconsa e 
abstrusa do chamado desenvolvimento econômico nacional, do 
Brasil, tese que, a rigor, consistiria em promover o enriqueci
mento de alguns em nome e a pretexto de promover o desen
volvimento nacional. 

A democratização da riqueza que ainda não foi atingida nos 
Estados Unidos pode, sim, ser alcançada no Brasil, desde que 
tenhamos a coragem de não pretender seguir, pari passu, metó-
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dica e passivamente, toda a evolução americana tal qual ela se 
fez desde os grandes surtos do século passado até o esplendor com 
que ela hoje se apresenta ao mundo. 

Alfredo Palerma - Nobre Líder Carlos Lacerda, sabe 
V. Ex:'- da simpatia que tenho para com seu Partido e para com 
V. Ex:'-. 

Carlos Lacerda - O que muito nos honra. 

Alfredo Palerma - No momento em que traz ao conheci
mento da Casa e da Nação as novas linhas da União Democrá
tica Nacional, quero, primeiro, congratular-me com V. Ex:'- por 
ter sido aclamado novamente Líder desse Partido. Isto é penhor 
seguro de que o debate político neste País continua dentro 
daquelas linhas de vibração cívica a que estamos acostumados a 
assistir. 

Carlos Lacerda - Grato a V. Ex:'-. 

Alfredo Palerma - Em segundo lugar, ao ouvir V. Ex:'
discorrer sobre as linhas gerais do programa da UDN, tive a 
impressão de que V. Ex:'- falava exatamente sobre princípios 
fundamentais do Partido Democrata Cristão. A União Democrá
tica Nacional se chegou de tal forma à democracia cristã, alcan
çando o bom senso, que não está nem com o capitalismo que 
aniquila o direito, nem com o marxismo que sufoca a liberdade, 
que me sinto no dever de trazer a V. Ex:'-, neste instante em que, 
com o calor da sua voz e a autoridade de sua pessoa, diz V. Ex:'
que o Brasil caminha para a verdadeira democracia cristã, a 
expressão do nosso aplauso e da nossa simpatia. 

Carlos Lacerda - Agradeço a V. Ex:'- o aparte, que parece 
abrir uma perspectiva de consolidação de forças democráticas no 
Brasil, pela fusão que tanto desejaríamos, de tão bravos, nobres e 
valoros pequenos Partidos, nesta grande corrente de opinião 
que quer ser, e há de ser cada vez mais, a União Democrática 
Nacional. 

Quanto ao comunismo marxista, Sr. Presidente, apenas 
reconhecemos os fatos, reconhecemos o avanço tecnológico e 
industrial da Rússia, conseguido à custa daquilo de que fre
qüentemente não se fala, conseguido à custa da abdicação dos 
direitos do homem, da sua renúncia a sua própria condição de 
homem; conseguido à custa da formação - e sirvo-me da 
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expressão feliz daquele pobre líder Djilas, que lá está purgando 
no cárcere a sua nobre dissenção do marxismo ortodoxo; conse
guido à custa da formação de uma nova classe, mais valerá dizer 
de uma nova casta, a casta da burocracia comunista que, através 
de um Partido essencialmente e obrigatoriamente minoritário 
que representa, na Rússia, menos de 2% da população, domina 
a máquina do Estado e, por intermédio desta, a consciência dos 
cidadãos. 

Os métodos modernos, quer os da propaganda política ele
vada à categoria de uma arte requintada, quer os das técnicas 
psicológicas para desmontar a consciência do homem, passá-la 
por um processo de lavagem, retirar-lhe tudo aquilo que nela é 
resíduo de gerações e gerações sedimentadas, para transformá-lo 
naquele espantoso homem do Admirável Mundo Novo, de que 
nos falava Aldous Huxley, um mundo deformado, em que o 
homem é apenas o espectro de si mesmo, o fantasma do seu 
próprio passado e o pigmeu diante do futuro que o assombra. 
Esse homem parafuso, esse homem reduzido a um verme da 
própria crosta da terra que ele devastou, essa minhoca ideológica 
a que se reduz o comunista em nossos dias, é, sem dúvida, a 
prova do estrondoso malogro dessa doutrina, precisamente no 
momento em que ela, à custa do avanço tecnológico, conquista 
almas inocentes e desesperos irremissíveis das massas, cujas ansie
dades são cientificamente exploradas. 

Por outro lado consideramos superada, sem embargo da 
estima e do apreço que nos inspiram tantos idealistas que ainda 
nela acreditam, aquela tentativa que de Karl Kautsky e outros 
tantos partiu sobre o mundo, de conciliar o socialismo ortodoxo 
com a liberdade imperecível porque verificamos que, à medida 
que se amplia a área de responsabilidade do Estado, a essa 
ampliação corresponde, sempre e necessariamente, uma acen
tuação de sua autoridade, que a liberdade desaparece em suas 
mãos como se se derretesse na chapa incandescente em que o 
Estado vai buscar a sua força. 

Essa conciliação se nos afigura impossível e, porque não 
somos socialistas, prezamos, acima de tudo, a conservação da 
liberdade e, porque não somos utópicos, desejamos fazer do 
mundo alguma coisa capaz de melhorar e não alguma coisa em 
cuja perfeição pereçam suas próprias possibilidades de melhoria 
verdadeira. 
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A UDN declara, na parte doutrinária de seu programa, que 
não se deixa prender pelas tenazes aguçadas com que se visa, 
neste momento, no Brasil - e com que anacronismo, e com que 
falta de senso da realidade mundial contemporânea! - escra
vizar homens e partidos ao falso dilema do estatismo ou iniciativa 
privada. Esse dilema é como um timbó doutrinário que se lança 
às águas para paralisar as vontades e a consciência política das 
forças políticas e dos seus homens decisivos. 

Aqui no Brasil, hoje, pretendem paralisar-nos, formulando 
perguntas de algibeira: se somos em favor da intervenção do 
Estado ou se somos em favor da livre iniciativa. Não conhecemos 
a livre iniciativa absoluta como não reconhecemos a intervenção 
do Estado que o seja em toda extensão da palavra, senão através 
de uma ditadura comunista. O que conhecemos, sim, o que 
proclamamos e em que acreditamos é numa objetiva posição 
que, em face de cada problema, toma a solução que lhe corres
ponde, tendo em vista uma constante, um fator comum a todos, 
que é o ponto de referência a regular a nossa posição diante de 
cada caso. É esse ponto de referência irredutível o bem comum. 

Dagoberto Sales - Permita-me mais uma vez abusar de sua 
paciência. 

Carlos Lacerda - Absolutamente. 

Dagoberto Sales - Penso que essa questão que hoje agita o 
debate do conflito entre a livre iniciativa e estatismo pode ser 
muito bem conciliada com uma frase: a iniciativa do Estado, a 
intervenção estatal é necessária em muitos setores econômicos 
justamente para proteger a livre iniciativa. Por exemplo, o setor 
da energia elétrica, no qual, sem a intervenção estatal, a iniciati
va privada seria cerceada, impedida de expandir-se normal
mente. Assim, devemos admitir a intervenção estatal justamente 
naqueles casos em que a iniciativa particular pode ser prejudi
cada pela ação de monopólios ou trustes que, intervindo em 
certos pontos da economia, sufocam a livre iniciativa. Mas, 
aproveito a oportunidade, nobre colega, para fazer apenas uma 
restrição literária ao discurso de V. Ex?-. O livro de Aldous 
Huxley - Brave New World - por V. Ex?- citado, eu o 
considero mais como uma sátira da democracia americana e dos 
seus métodos de produção em massa, do que propriamente do 
totalitarismo russo. V. Ex:'- faça um apelo à sua memória e verá 
que estou com a razão. 
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Carlos Lacerda - Sr. Deputado, V. Ex:' tem razão, e eu 
também a tenho, porque V. Ex:' sabe, tão bem quanto eu, que o 
que Aldous Huxley satirizava na civilização do babbitt, e da 
civilização materialista levada às suas extremas conseqüências, 
era precisamente o que Lenine admirava nos Estados Unidos. 
Não houve, até hoje, maior admirador da civilização humana do 
capitalismo, na sua fase mais terrível, do que aquele homem 
estranho, genial e contraditório que se chamou Vladimir Ilich 
Ulianov. 

Dagoberto Sales· - Mas V. Ex:' deve estar lembrado de que 
Aldous Huxley freqüentemente faz referência à divinização de 
Ford como simbolismo da produção em massa, introduzindo até 
inovações na procriação do gênero humano. 

Carlos Lacerda - Exatamene. E entre as empresas e técni
cos que primeiro pisaram na Rússia para dar-lhe sua feição 
atual, estavam os técnicos de Ford, que foram levar, por contrato 
com o Governo de Lenine, os sistemas da racionalização do 
trabalho, do pagamento por peça e outros tipos de mecanização, 
taylorização e racionalização da produção à Rússia por incum
bência e por força de contratos celebrados entre o Governo de 
Lenine e Henry Ford, nos Estados Unidos. A questão é que Ford 
expandira-se, humanizou-se, enquanto a Rússia retraiu-se, me
canizou a própria consciência. 

Portanto, vê V. Ex:' que é disto que a UDN quer livrar o 
Brasil, dessa coincidência, desta sim, coexistência de um propó
sito comum de destruição da liberdade e da criadora iniciativa do 
homem. 

Dagoberto Sales - De qualquer forma, Huxley satirizou o 
espírito coletivista presente também no americano. E faz, por 
contraposição, a apologia do espírito individualista inglês. Penso 
que é esse fator a que V. Ex:' se quer referir. 

Carlos Lacerda - V. Ex:' tem toda razão. 

Alfredo Palerma - V. Ex:' permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Com muito prazer. 

Presidente - Atenção. O tempo de V. Ex:' está esgotado. 

Carlos Lacerda - Vou concluir, Sr. Presidente. Antes, po-
rém, vou ouvir o aparte do nobre Deputado Alfredo Palermo. 
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Alfredo Palerma - Queria lembrar a V. Ex:'-, a título de 
colaboração, o princípio de filosofia -política moderna expressa 
pelo Padre Lebret, segundo o qual a política é a ciência, a arte e 
a virtude do bem comum. É exatamente isto o que o discurso de 
V. Ex:'- me inspira. Vejo, com simpatia, que esse princípio 
fundamental da democracia cristã é, também agora, e já com 
bastante prestígio, o da UDN, pelo que V. Ex:'- diz. 

Carlos Lacerda - Muito grato. 
Sr. Presidente, não me resta tempo para continuar esta 

prestação de contas sobre o programa da UDN, mas quero 
terminar com o compromisso de voltar à tribuna, pedindo per
dão aos Srs. Deputados pelo tempo que lhes tomei, porque além 
de ser esta a oportunidade de lhes expor os princípios doutri
nários em que fundamenta a UDN a sua atuação, também é a 
única que nos resta, de usarmos, através desta Câmara, o direito 
que nos foi negado, a regalia que nos foi arrebatada, a prerro
gativa que nos foi roubada de utilizar o rádio para comunicação 
dessas idéias, para disseminação dessas doutrinas, para o debate 
desses programas com a opinião popular brasileira, hoje sufocada 
pelo Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, que privou o povo do 
direito de ouvir a UDN. 
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25. Sessão de 26 de novembro de 1957 

Encaminha votação das emendas do Senado ao 
Orçamento do Ministério da Educação. Encami
nha votação do requerimento do líder da maz·oria 
em que pede a votação em globo dos recursos 
znterpostos da deczsão da Mesa que negou os 
destaques requeridos para as emendas do Senado 
aos Anexos do Orçamento. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, antes de mais nada, per
mita V. Ex~ que o tranqüilize e ao plenário, pois a minha 
presença na tribuna, para discutir o avulso do Orçamento da 
Educação, se deve unicamente a uma questão de tempo, a fim de 
deixar que os contactos entabulados entre a Maioria e a Minoria 
produzam os seus benéficos efeitos na votação a que nos dedi-
camos, do Orçamento Nacional. · 

Enquanto, Sr. Presidente, tais entendimentos têm curso, 
para evitar a violação frontal do Regimento, com a qual não 
poderíamos concordar, e, por outro lado, evitar também que o 
País fique privado de Orçamento, o que não desejamos, consinta 
V. Ex~ que faça breves referências à política educacional do País, 
vista através deste indescritível Orçamento com que aqui nos 
brindam à última hora e à luz dos princípios doutrinários que 
acabam de ser firmados sobre a matéria, na recente convenção 
extraordinária da União Democrática Nacional. 

Sr. Presidente, é do bom senso e do conhecimento geral que 
o Orçamento é uma relação de despesas e de receita que visam a 
provar e delimitar o custeio de uma política determinada. No 
caso da educaÇão, seria de esperar que o Orçamento refletisse um 
programa, programa de Governo, programa de ação e tivesse, na 
destinação de suas diferentes verbas, uma !fescrição financeira 
daquela política a ser adotada e seguida por um Governo verda
deiramente digno do nome de governo. " 

O Orçamento que temos em mão, porém, é exatamente o 
contrário da descrição financeira de uma política educacional. O 
que aí se evidencia é a inexistência de qualquer política, em 
matéria de educação, ou, mais precisamente dito, a existência de 
uma intencional deseducação do povo brasileiro. Quando vemos 
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sustentar-se a falência de qualquer esforço para educar o povo 
brasileiro, naquele significativo movimento em favor do voto do 
analfabeto, como tal considerado irredutível no Brasil, chegamos 
a perguntar-nos que faz no sistema administrativo brasileiro o 
Ministério da Educação, cujo nome constitui uma contradição 
nos próprios termos, com uma educação que inexiste e inexistên
cia proclamada por setores ponderáveis do próprio Governo, 
quando sustenta como inelutável a realidade do analfabetismo no 
Brasil. O que temos neste Orçamento não é outra coisa senão, Sr. 
Presidente, o custeio de uma série de repartições públicas para 
um sistema educacional burocratizado, do empreguismo, do 
pistolão e do bico, que a outra coisa não se reduz o chamado 
Ministério da Educação, cujo titular, ele próprio, de educação 
ouviu falar vagamente nos seus dias escolares, mas que ao 
Ministério ascendeu por uma única, exclusiva e definitiva razão 
- a de que era necessário entregar algum posto ao Partido 
Republicano, que contribuíra para a ascensão tão discutível do 
Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira ao poder volante da Presi
dência da República. 

Por outro lado, Sr. Presidente, as emendas que o Senado nos 
envia com a ressalva de serem algumas úteis e necessárias, outra 
coisa não são senão um prolongamento no plano orçamentário 
daqueles donativos que generosamente a Câmara e o Senado 
reservam aos Srs. Deputados e Senadores, para fazerem favores 
aos seus grupos eleitorais ou demonstrações de filantropia à conta 
e à custa do erário. 

A UDN sustenta que é necessário neste País proceder revolu
cionariamente no terreno da educação, se queremos, realmente, 
transformar o Brasil, modernizando-o para que se ponha, de 
acordo com as suas responsabilidades, na vanguarda das nações 
modernas. Sustentamos que somente uma educação primária, 
suficiente e eficiente, poderá libertar o brasileiro da miséria 
econômica e da tutela demagógica sob as quais ele é reduzido à 
condição de pária; sustentamos a necessidade de formar através 
da escola três ou quatro gerações que preparem em si mesmas e o 
País para o advento da automatização industrial, para o advento 
e a generalização da mecanização agrícola e para as aplicações 
da eletrônica e da energia atômica, instrumentos atuais com os 
quais o País poderá dar um salto sobre o grande vácuo aberto no 
seu caminho de nação entravada e asfixiada. 
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Se, no século XVIII, a Inglaterra se propôs e se adiantou em 
progresso às Nações do Continente Europeu à custa dos instru
mentos revolucionários de seu tempo, que foram o vapor e o 
carvão; se, no século XIX, os Estados Unidos, das savanas e das 
conquistas do Oeste pela agricultura, saltaram a ponto de con
verterem-se na extraordinária potência industrial de nossos dias, 
isto eles deveram à utilização adequada dos instrumentos revo
lucionários que a técnica de sua época pôs a sua disposição, a 
saber, o petróleo, a eletricidade e a ferrovia. 

Ora, não podemos hoje pretender equiparar-nos a esses 
expoentes da civilização contemporânea, senão utilizando-nos dos 
instrumentos revolucionários que a técnica dos nossos dias co
locou à disposição precisamente daquelas Nações cujo atraso lhes 
confere o privilégio singular de poder apropriar-se e utilizar-se 
imediatamente dos instrumentos, cujo emprego as Nações de 
arcabouço já definido e assegurado têm de retardar, para não 
prejudicar os imensos interesses devotados à utilização dos instru
mentos que a técnica ultrapassou. 

A eletrônica, a energia atômica, a automatização industrial 
e a intensiva e generalizada mecanização da agricultura são os 
instrumentos revolucionários de nosso tempo e são, por isso 
mesmos, aqueles de que o Brasil necessariamente terá de lançar 
mão, se quiser realmente desenvolver-se como nação moderna, 
rejeitando este falso conceito de desenvolvimento nacional que 
consiste única e exclusivamente em utilizar-se de recursos já 
superados, de meios já ultrapassados ou em vias de o serem, para 
refazer penosamente um atraso que jamais conseguiremos assim 

1compensar. Mas o fundamento indispensável para adoção e uso 
desses instrumentos revolucionários do nosso tempo é, sem dúvi
da, a revolução pela educação no Brasil; é, fora de qualquer 
dúvida, a utilização de um sistema educacional que faça o 
homem adequar-se a seu meio, que dê ao homem a possibilidade 
de explorar intensiva e profundamente todas as suas potenciali
dades, que renegue esse falso ensino enciclopédico, esse pseudo
humanismo - oposto ao humanismo autêntico - em que se 
comprazem os programas, em que se diluem os currículos, em 
que se degrada o sistema pedagógico adotado no Brasil. 

João Machado - Permita-me. V. Ex~ está aproveitando o 
ensejo da discussão das emendas oferecidas pelo Senado ao 
Orçamento do Ministério da Educação para focalizar assunto dos 
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mais senos, dos mais importantes da atualidade, qual seja a 
aplicação da moderna técnica da eletrônica e da automatização 
dos meios de produção em benefício de toda a humanidade. 
Expondo o ponto de vista do Partido Trabalhista Brasileiro -
que verifico corresponde inteiramente ao ponto de vista susten
tado por V. Ex:' como eminente Líder da União Democrática 
N acionai - eu tive oportunidade de pronunciar um discurso, ao 
regressar da Conferência Internacional do Trabalho, em que 
alertava a Casa sobre a revolução que se pode prever nos meios 
de produção pela aplicação da eletrônica e da automatização. 
Chamei principalmente a atenção da Casa naquela ocasião para 
aspecto muito salientado na XL Conferência Internacional do 
Trabalho - o da necessidade imediata de se elevar o nível 
cultural do trabalhador, alfabetizando-o e dando-lhe, em escala 
maior, aquelas noções de Matemática, de Geometria, de Física, 
de Química, que o habilitarão amanhã a enfrentar os dias que 
vão surgir, possivelmente com uma crise que poderá ser muito 
atenuada nos seus efeitos, se desde já os governos se dispuserem a 
enfrentar o problema com a seriedade que merece. Devo dizer, 
alongando um pouco mais o aparte e abusando da paciência de 
V. Ex:' ... 

Carlos Lacerda - Não apoiado. 

João Machado - ... que foi sem dúvida alguma o ponto 
alto da XL Conferência Internacional do Trabalho a questão da 
automatização da indústria. 

Todos os países estão desde já adotando medidas e procuran
do meios para evitar essa crise que se avizinha e que poderá ser 
de conseqüências muito graves. Mas saliento: o aspecto pri
mordial do problema é a elevação do nível cultural do traba
lhador. 

Carlos Lacerda - Agradeço o aparte de V. Ex:' e, pelo 
menos no que a mim se refere, tenho perfeita lembrança do seu 
discurso, que nos causou profunda impressão. 

João Machado - Obrigado a V. Ex:'. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, a União Democrática 
N acionai sustenta que o sistema nacional de ensino primário deve 
constituir-se à base da convocação da criança em idade escolar, 
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por ano de nascimento, por classe de nascimento, conforme se faz 
atualmente para o serviço militar. 

Ao atingir a idade escolar, todo menino brasileiro deve, 
obrigatoriamente, ter escola e comparecer a ela. Para tanto é 
necessário abolir o perempto e obsoleto sistema do exame no 
curso primário, pelo qual se faz marcar passo alguns desavisados 
ou desajustados, enquanto se obturam as vagas, impedindo 
acesso de novas classes às escolas de que a Nação parcamente 
dispõe. 

O curso primário de cinco anos, durante o qual o acesso será 
automático, somente ao fim desse qüinqüênio procedendo-se ao 
exame, a fim de entregar ou não o certificado de aprovação do 
curso primário, parece-nos a primeira providência para dar à 
educação na escola primária - educação essencialmente infor
madora, isto é, ._informação básica - a sua necessária univer
salidade. 

Já a educação secundária é preciso ter-se em vista que é a 
educação formadora por excelência. É aí que o caráter, o espírito 
da cidadania são modelados ou são, ao contrário, desprezados 
pela escola. 

A escola deve então e cada vez mais entrosar-se com a 
família e com o:; demais grupos sociais, como a Igreja, as asso
ciações profissionais, a fim de compor a sociedade como um 
todo, e não ser essa escola em que apenas sé vai aprender a fazer 
exame, apenas se vão decorar testes absurdos contraditórios nos 
seus próprios termos, em que se reduz hoje o sistema de apuração 
de conhecimentos na vida escolar nacional. 

Sustentamos que a Universidade deve realmente universali
zar-se, como seu nome indica. A Universidade deve ser ecumê
nica, humanitária, sem perder, no entanto, mas ao contrário 
adquirir, a capacidade de canalizar o maior número possível de 
vocações para as profissões técnicas, para a pesquisa, para o que 
se chama, com certa impropriedade, de cultura desinteressada, 
ou seja, a cultura superior, científica, capaz de dar nervos e 
músculos ao povo brasileiro. 

Aquela revolução industrial do século XVIII fundou, na 
libertação da energia muscular do homem, sua grande transfor
mação social. Hoje a eletrônica e a energia atômica visam 
libertar a energia nervosa do homem, as forças da inteligência, 
diminuindo o labor bruto, o contingente do trabalho braçal, 
para permitir ao trabalhador aquela suprema aspiração a que 
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aludiram as encíclicas papais - a desproletarização das classes 
trabalhadoras, para que elas possam, através do lazer e do salário 
alto, atingir a posição que lhes cabe no curso da sociedade 
humana. 

Isto, Sr. Presidente, em linhas muito pálidas, muito escassas, 
no escasso tempo de que dispomos, enquanto tratamos de pro
vocar o entendimento entre Maioria e Minoria, para que o 
Orçamento seja votado sem tumulto, mas também sem ilegali
dade, o que temos a dizer para começo da exposição sobre o 
problema educacional brasileiro, tal qual o encara a UDN, tal 
qual o mal encara o mal-encarado Ministério da Educação atual. 

Sr. Presidente, quanto ao Orçamento, queremos reiterar, 
numa só frase, o que aqui temos, obstinadamente, dito e repe
tido: queremos o Orçamento para o País, mas, acima do Orça
mento, está a lei. Com o descumprimento da lei não há Orça
mento que nos sirva. Queremos o Orçamento, mas queremos o 
Regimento. Queremos o Regimento, porque queremos a Consti
tuição. Queremos o Regimento, porque queremos o Parlamento. 
Queremos o Orçamento, portanto, com plena liberdade de cada 
um desistir de seus destaques, mas desistir e não ser compelido a 
fazê-lo. 

Só um dos Vice-Líderes da Maioria, o nobre colega Sr. 
Leoberto Leal, pediu de uma só assentada, em um só requeri
mento, cinqüenta e seis destaques, ou seja, mais do que todos os 
destaques apresentados pela Oposição. Desista S. Ex~ de todos os 
seus, reduza-os a Maioria ao mínimo e reduziremos ao mínimo os 
nossos, limitaremos o tempo dos nossos oradores, limitaremos ao 
mínimo dos mínimos nossa presença na tribuna. 

Propúnhamos, desde já, Sr. Presidente, como propusemos e 
V. Ex~ em boa hora aceitou, só discutíssemos e votássemos o 
Orçamento até sua conclusão. Que só se façam d'ora por diante, 
até o fim do prazo, sessões consecutivas para o Orçamento. Limi
taremos ao mínimo nossas aspirações neste Orçamento, mas com 
o que não poderíamos nunca concordar seria com a rejeição em 
globo dos destaques, rejeição que fere o Regimento, que fere a 
Constituição, que degrada o Parlamento à condição de rebanho 
irracional, incapaz de colaborar para melhorar um pouco este 
tumulto, esta desordem que é a proposta orçamentária enviada 
pelo Governo ao Congresso. (Muüo bem; muito bem. Palmas.) 
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26. Sessão de 27 de novembro de 1957 

Aniversário da Revolução Comunista de 1935. 
Nacionalismo. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, sabe V. Ex:'- e a Casa 
que, no dia de hoje, passa o 22? aniversário da Revolta Militar 
Comunista de 1935. 

Essa revolta teve origem no Grupo Militar Comunista, cor
respondente ao movimento político que se denominou Aliança 
Nacional Libertadora, gerado por uma fração comunista e, 
depois, por ela empolgado, nas alturas de 1935. 

Quando, finalmente, após certas colaborações escusas, o 
Governo de então decretou o fechamento da Aliança N acionai 
Libertadora, a fração comunista que lhe controlava a direção 
caiu em franca conspiração militar e, graças a certas precipi
tações, deu início ao movimento em Recife e em Natal, a 23 de 
novembro, conseguindo dominar, por breves dias, o Governo 
daqueles Estados, onde se constituiu o primeiro governo comu
nista no Brasil. 

A 27 de novembro, ante a ameaça do desmoronamento do 
controle comunista naquela região do Nordeste, precipitou-se a 
conspiração no Rio de Janeiro, e sob o comando do então 
Capitão Agildo Barata, do então Capitão Agliberto de Azevedo e 
outros, levantaram-se no Rio de Janeiro o 3? Regimento de 
Infantaria, à época sediado na Praia Vermelha, e um grupo de 
aviadores militares no Campo dos Afonsos. À frente o então 
General Eurico Gaspar Dutra, o combate foi travado na Praia 
Vermelha, enquanto na Escola dos Afonsos o Brigadeiro Eduardo 
Gomes, em companhia de oficiais hoje destituídos de comando, 
perseguidos e vilipendiados na Força Aérea Brasileira, derra
mavam o seu sangue em defesa da liberdade e da democracia no 
Brasil. 
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Com base naquele movimento, acentuaram-se repressões que 
logo degeneraram na mais atroz, cruel e bárbara perseguição 
policial, de que se tem notícia na história de nosso País. Operá
rios, estudantes, militares, parlamentares inclusive, escritores e 
artistas, homens de todas as profissões e de todas as origens foram 
barbaramente torturados durante cerca de dois anos na polícia 
então chefiada pelo hoje nobre Líder do PSD no Senado da 
República, o Sr. Senador Filinto Müller. Com base nessa perse
guição, os crimes cometidos na repressão ao comunismo foram de 
tal monta que se criou no País uma espécie de descrédito, 
quando nada uma desconfiança inata e muito justificada em 
relação a tudo que diga com a repressão ou a repulsa ao 
comunismo, pois desse pretexto se prevaleceu outro grupo mi
litar, com base e apoio numa facção política, para perpetuar no 
poder o governo então constituído. E, com fundamento num 
documento falso, cuja falsidade foi depois confessada pelos pró
prios militares que o forjaram, o chamado Documento Cohen, 
arrancaram-se Deputados desta Casa, meteram-se na prisão ho
mens da envergadura de João Mangabeira, para citar apenas 
este, e durante outros tantos anos o Brasil mergulhou numa 
ditadura de direita, a mais torpe, a mais sinistra, filiada àquelas 
forças então crescentes no Mundo, o nazismo alemão e o fascismo 
de Mussolini. 

Nestor Duarte - Muito bem. 

Carlos Lacerda - Com base naquela repressão e sob o 
pretexto de extinguir o comunismo no Brasil, adotou-se, em 
1937, uma constituição outorgada, copiada da Polônia doMare
chal Pilsudski, que aqui verdadeiramente nunca chegou a vigo
rar, e, durante oito anos, uma ditadura ominosa dominou este 
País. Em 1945, com a ascensão das forças aliadas na Europa, de 
que participaram tropas brasileiras, e com a incandescente opi
nião pública nacional em ebulição, foi possível manter aquele 
regime ditatorial a que se deu o nome grotesco de Estado Novo. 

Naquela altura, forças da oposição democrática, reunidas 
sob o comando daquele mesmo Brigadeiro Eduardo Gomes, 
lançaram no País a palavra da reconstitucionalização e democra
tização do Brasil. Foi então que, novamente, os comunistas, 
reorganizados, mudaram a sua tática e já não se apresentaram 
como forças em estado pré-revolucionário, mas, ao contrário, 
como forças que pregavam a união nacional para vencer a 

486 



guerra, tese invocada desde que no conflito a Rússia Soviética 
entrou, quando Hitler cometeu, nos seus interesses, o erro mortal 
em provocá-la e invadi-la. 

Naquela ocasião, Sr. Presidente, o líder comunista Luís 
Carlos Prestes, submetido a uma prisão que durou quase dez 
anos, sujeito a todas as humilhações e torturas morais e fisicas, 
inclusive aquela criminosa entrega de sua mulher aos carrascos 
dos campos de concentração nazista, na Alemanha, recebeu, na 
prisão em que jazia incomunicável, os emissários do Presidente de 
então. O Partido Comunista dividia-se, naquela altura, em dois 
grupos que se digladiavam no Brasil pela posse das diretivas. É 
como quem diz: pela posse do carimbo da Presidência ou da 
direção do movimento comunista no Brasil, segundo as instruções 
de Komintern. 

Um grupo chamava-se Comitê de Ação e tinha como tese de 
combate lutar contra a ditadura, a despeito de esta haver en
trado na guerra de que tinha participado a Rússia. O outro 
grupo, porém, gerava a tese nova de uma virada tática, de que 
hoje encontramos os inegáveis frutos nos êxitos crescentes da 
tática russa no Brasil. Esse outro grupo tomou, por infiltração, 
posse e controle da famosa e tradicional Liga de Defesa Nacio
nal, presidida pelo Sr. Cunha Melo, cujo nome dispensa apresen
tações. Tendo-se como fachada, como biombo protetor de suas 
atividades, esse segundo grupo iniciou, dentro da Liga de Defesa 
Nacional, um movimento de união contra a ditadura que, desde 
então, e com o seu apogeu em 1945, defendia não a convocação 
de eleições presidenciais, mas a simples convocação de uma 
Constituinte, com a manutenção do mesmo Presidente no poder. 

Estes fatos, Sr. Presidente, vale recordá-los para que a 
Nação tenha bem presente que, não fora o movimento militar de 
29 de outubro de 1945, algo de mais grave do que a quartelada 
comunista de novembro de 1935 teria ocorrido neste País, porque 
uma nova tática, com muito mais possibilidade de êxito, através 
do grupo civil da Liga da Defesa Nacional e do grupo militar 
remanescente do movimento de 1935, acresCido de outras forças 
novas, teria, sem dúvida, obtido, com a tese da Constituinte com 
Vargas, um êxito extraordinário, que o movimento de 29 de 
outubro veio frustrar e protelar. 

A vitória do Sr. Getúlio Vargas, em 1950, abriu - e 
acredito que à sua revelia - uma nova perspectiva de infiltração 
e colaboração com o poder que então se constituía. A ascensão 
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dos grupos comunistas, através de uma infiltração que a nova 
tática permitia e recomendava, deu-lhe a possibilidade de con
trolar certos setores atuantes do Governo, quer no Ministério do 
Trabalho, onde tinham, desde então, o mesmo instrumento que 
até hoje a eles serve, quer em outros setores sindicais, militares ou 
meramente políticos, a culminar, afinal, no Clube Militar, onde 
a fração comunista conseguira novamente um biombo, um nome 
protetor, uma espécie de patrono ou padroeiro desavisado, na 
pessoa daquele homem honrado que se chamou General Estillac 
Leal. 

Naquela altura, o Clube Militar constituiu-se no bastião 
ampliado, na cidadela acrescida, da antiga Liga da Defesa 
Nacional e passou a ser o trampolim da invasão comunista na 
vida política e militar das instituições nacionais. Foi então que 
um grupo de coronéis organizou e publicou o chamado Manifesto 
dos Coronéis, através do qual não somente reclamava provi
dências contra a infiltração comunista na direção sindical, ofi
cial, ministerial do Brasil, como se organizava através do que se 
convencionou chamar a Cruzada Democrática para reconquista e 
recuperação do Clube Militar, restituindo-o a seus deveres e 
tradições patrióticas, e tirando-lhe aquela máscara de um falso 
nacionalismo, de um falso patriotismo, através da qual pretendia 
o grupo comunista empolgar as forças militares, num clube que a 
todas as três congrega e associa. 

Em 1954, a infiltração prosseguia, e a tal ponto, e com 
tamanha profundidade, que não sei se seria ousar muito ou 
avançar demais dizer que, não fossem os acontecimentos de 
agosto, teríamos encontrado pela frente, de novo, e com grau 
crescente, acentuado, agravado, esse tipo de penetração nova 
que, através de novas táticas, implantava na América do Sul, no 
seu setor mais saliente, mais ponderável, mais responsável, mais 
numeroso, mais poderoso, que é o Brasil, a grande base da 
Rússia no hemisfério ocidental. 

Quando das eleições presidenciais de 1955, encontrou o 
Partido Comunista, que vinha de reunir-se em julho daquele 
ano, em seu congresso nacional, em sua conferência nacional, 
extraordinária oportunidade para aplicação, num plano cada vez 
mais adiantado, daquelas táticas antigas que haviam substituído 
as táticas errôneas recomendadas e postas em prática por ocasião 
da quartelada de 1935. Naquela época, isto é, em 1955, vinte 
anos depois do malogro da quartelada de novembro, constituiu-se, 
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no plano civil, o chamado MNPT (Movimento Nacional Popular 
Trabalhista), em que os comunistas, através de apelos, ora 
abertos ora velados, aos trabalhistas, na pessoa de seu líder vivo, 
explorando o mesmo documento, a chamada Carta-Testamento 
de Vargas, como lema para uma aliança tática, política e 
eleitoral, visavam colaborar decisivamente para a conquista do 
poder pelo grupo político então constituído. Por todo o País, 
ainda hoje, quem quer que lhe percorra as pequenas cidades do 
interior, encontrará, em quanto muro haja, as marcas do picha
mento, daqueles slogans, daqueles sinais: 'Votar com .U, pelo 
MNPT', siglas nada cabalísticas, que significam "O Partido 
Comunista recomenda a eleição de Juscelino Kubitschek e João 
Goulart". Enquanto isso se processava no plano eleitoral, no 
plano político, no plano militar, o correspondente do MNPT era 
outra sigla - MMC, que, com o nome por extenso de Movimen
to Militar Constitucionalista, arregimentava e fornecia os qua
dros do Estado-Maior e dava os planos de ação de que, afinal, 
assumiu o comando, à última hora, segundo sua já histórica 
confissão à revista Manchete, o Sr. General Henrique Lott, até 
hoje Ministro da Guerra. 

Sr. Presidente, hoje, convém que a essa comemoração não 
procuremos dar nem o tom funéreo das celebrações póstumas de 
sacrifícios recíprocos, nem o tom provocador com que habitual
mente vemos disfarçar em robô, em palavras grandes, mas ocas, 
mas vazias de conteúdo, de sentido e de sinceridade, uma hosti
lidade ao comunismo que mal disfarça sua colaboração real e 
objetiva no plano prático da política e do encaminhamento das 
soluções nacionais. 

Leio, hoje, nos jornais, esta página de duvidosa mas rebus
cada eloqüência da Ordem do Dia do Sr. Ministro da Guerra, 
celebrando o 27 de novembro. Diz S. Ex:'-: "Qual malfeitor que, 
na estrada deserta, assalta de emboscada o viajor confiante" ... -
dir-se-ia, Srs., trecho de Álvares de Azevedo, mas é apenas 
linguagem do Sr. Ministro da Guerra. 

Nestor Duarte - Poética ... 

Carlos Lacerda - Vamos repetir: "Qual malfeitor que, na 
estrada deserta, assalta de emboscada o viajor confiante, o braço 
comunista, certo da surpresa, desferiu o golpe na calada da 
noite", etc. E mais adiante: "Uma filosofia que omite o espírito, 
abandona Deus e considera o homem, apenas, como uma peça 
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da engrenagem destinada à produção de bens matena1s, orien
tado e dirigido em todos os seus atos como se fora um bruto, 
jamais poderia encontrar guarida na consciência do povo brasi
leiro." 

Assim, porque nosso povo, em sua maioria, é espiritualis
ta, o Sr. Ministro da Guerra acredita que jamais o comunismo 
poderá triunfar no Brasil. 

Gostaríamos de pedir-lhe fizesse algumas perguntas ao Car
deal Mindzenski, ao povo católico da Polônia, aos budistas da 
China, que perguntasse alguma coisa aos maometanos de certos 
países árabes que se encontram já na órbita de influência da 
Rússia: eles lhe diriam que religião só não basta, sobretudo 
quando mal pensada, mal sentida e mal praticada. 

Serve-se ainda o Sr. Ministro da Guerra destas palavras 
retumbantes: "A peçonhenta hidra" - isto é, aquilo que, em 
linguagem comum, chamamos comunismo - "não foi, entre
tanto, estirpada em definitivo, e continua a louca tentativa de 
inocular seu veneno na humanidade inteira". Que preconiza, 
afinal, como remédio? Aqui está sua farmácia portátil: ... "e 
para ficarmos imunes ao indesejável contágio basta-nos perma
necer decididamente fiéis aos sagrados princípios que constituem 
a divinização da sociedade: fidelidade à própria crença, amor à 
família e respeito à dignidade humana". 

Assim, para que o Brasil fique imune ao comunismo, basta 
que todos acreditem em Deus, Pátria e Família. É a panacéia do 
Sr. Ministro da Guerra, na Ordem do Dia da data de hoje. 

Ora, a esta altura, Sr. Presidente, convém abandonarmos 
expressões tais como 'hidra peçonhenta' e não nos consideremos, 
ao mesmo tempo, tão imunes a um veneno que sabemos - e 
quantos de nós por experiência própria! - nada tem de peço
nhento, nem de insidioso, porque apela para a razão, apela para 
o desânimo, apela para a decepção, apela para a inteligência, 
pelo menos tanto quanto apela para as paixões e os sentimentos. 

Gostaria de levar· ao conhecimento do Sr. Ministro da 
Guerra, já que esta Câmara, evidentemente, não precisa de 
quem lhe dê tais lições, que, desde 1928, o VI Congresso da 
Internacional Comunista considerou a América Latina - e passo 
a citar, entre aspas, sua resolução - "um dos mais importantes 
pontos de junção dos antagonismos do sistema imperialista colo
nial" e decidiu desenvolver nessa área intensa atividade revolu
cionária. 
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Naquela Conferência Internacional do Komintern, em 28, 
foi resolvido organizar, na América Latina, com base nos exér
citos existentes, os futuros exércitos de trabalhadores, conver
tendo em milícias camponesas e operárias os exércitos que ali ou 
aqui já existissem. 

No livro, nunca assaz publicado, de Eudócio Ravine, an
tigo membro do Komintem e, como tal, encarregado, primeiro, 
da organização da Frente Popular no Peru e, depois, com grande 
êxito, da Frente Popular no Chile, encontram-se estas expressivas 
rememorações, na página 145 da edição inglesa do The Yenan 
Way. 

Dagoberto Sales - Sr. Deputado, saiu há um mês da pri
são, onde cumpriu pena de dois anos, um oficial que não é 
comunista, filho do Marechal Edgar de Oliveira, condenado 
apenas porque havia feito propaganda da Petrobrás. Agora 
V. Ex?- vai merecer desta Casa um apelido: será Carlos Cuncta
tor. O nobre colega está seguindo as pegadas do famoso Fábio 
Cunctator, pois está sempre adiando as respostas às interrogações 
legítimas que lhe fazemos aqui. 

Carlos Lacerda - V. Ex?- disse que eu não responderia. 
Ouça, agora. 

Primeiro, vou resumir a pergunta do nobre colega. Deseja 
V. Ex?- saber se, de tudo que estou dizendo, deve concluir que 
não admito aliança com os comunistas ou com o comunismo. 
Sr. Deputado, se, para V. Ex?-, aliança com os comunistas é, 
num episódio eleitoral qualquer, receber um candidato nosso os 
votos dos comunistas, admito. 

Neste ínterim, o Komintern, que mantinha suas últimas 
reuniões das Conferências Comunistas Latino-Americanas sob a 
direção de Manuilsk - o antigo dirigente da Internacional 
Sindical Comunista, depois atingido por uma dessas vagas de 
expurgos habituais na Rússia - e Dimitrov - aquele antigo e 
heróico combatente comunista que sofreu o chamado processo do 
incêndio do Reichstag, na Alemanha, e que, depois, na Rússia, 
conheceu também seu apogeu, foi o epígono das táticas da Frente 
Popular, até que depois caiu em desgraça - com a supervisão de 
Gottwald, da Tchecoslováquia - veja a Câmara que cada um 
desses nomes evoca um nome hoje no poder ou decaído do poder, 
através de um expurgo. 
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Mas em todo caso aí estavam, nessa conferência, os Chefes 
dos Governos Comunistas ou Paracomunistas, num futuro próxi
mo, com a supervisão de Gottwald, da Tchecoslováquia; Kuüssi
nen, da Finlândia; Pieck, da Alemanha - o atual Chefe da 
Alemanha Oriental -; Kolarov, da Hungria; Togliatti, da Itá· 
lia; Van Minh, da China. 

Através de discussões, tornou-se evidente que havia profun
das diferenças nas posições de Dimitrov e Manuilsky. Dimitrov 
manifestava-se abertamente em favor das frentes populares em 
todos os países. Manuilsky, sem na realidade se opor terminan· 
temente, amontoava objeções contra a generalização dessa tática, 
apontava os seus perigos e manifestou o peso dos obstáculos que 
contra ela se levantariam. Concordou que, em países liberais, 
como a França, a Bélgica e a Espanha de então - estávamos em 
1955 -, as táticas da frente popular poderiam dar resultados. 
Mas dizia sentir que as possibilidades dessa tática deviam ser 
antes cuidadosamente analisadas. 

Em todo caso - prossegue o autor - dois pontos de vista 
permaneceram. Dimitrov favorecia as frentes populares por toda 
parte e Manuilsky pronunciou-se por insurreições armadas em 
alguns países. Luís Carlos Prestes e os seus delegados brasileiros, 
assim como os argentinos, concordaram com Manuilsky, Maurice 
Thorez, Raymond Guyot, Palmiro Togliatti, Gottwald, Küssi
nen, Mao Tsé-Tung, Ho Chi Minh, Guralsky e alguns outros 
importantes latino-americanos, também tinham algo a dizer. 
Stalin ainda não se decidira, e nisto consistia a dificuldade. 
Finalmente, a Conferência Comunista Latino-americana em 
Moscou atingiu uma solução de compromissos: frente popular em 
alguns países, especialmente na América do Sul, no Chile, e, 
para lá, foi enviado o autor deste livro; insurreição em outros, 
especialmente no Brasil. 

Foi assim, Sr. Presidente, que no Brasil uma tróica, ou seja, 
uma direção formada de quatro dirigentes, encarregou-se de 
organizar o desencadeamento do movimento militar. O belga 
Léon Jules Vallet, que foi, depois, posto pela polícia em liber
dade vigiada para tentar dar a pista de outro dirigente, e que se 
eclipsou, se não me engano, nas alturas do Lido, em Copaca
bana; o americano William Allan Baron, encontrado 'suicidado' 
no pátio da Polícia Central, então chefiada pelo nobre Líder do 
PSD no Senado, em nossos dias; o argentino Rodolfo Gioldo, 
torturado pela polícia; e o ex-Deputado comunista Harry Berger, 

492 



cujo verdadeiro nome é Arthur Ernst Ewert, teve um triste lugar 
no manicômio, para onde foi levado pelas torturas inenarráveis a 
que foi submetido, sendo sua mulher seviciada e violentada por 
homens do então Chefe da Polícia, na frente do seu próprio 
marido, naquele quartel do Morro de Santo Antônio, onde até 
hoje existe a Polícia Especial. 

Sr. Presidente, nesse debate entre duas táticas, naquele 
distante ano de 35, quando em Moscou se decidia desencadear o 
que viria a ser o movimento de 27 de novembro, na Praia 
Vermelha e nos Afonsos, eis o argumento que decidiu a maioria 
em favor da Frente Popular, em vez da insurreição imediata em 
todos os países. 

Mao Tse-Tung, sob certos aspectos o grande atualizador da 
tática leninista revolucionária, fez as seguintes observações que o 
autor transcreve entre aspas: 

"Se dermos apoio tático a um ditador, em vez de lutar 
com armas contra ele, ele nos dará cargos políticos em 
troca. Ele pode desencadear terríveis diatribes contra o 
comunismo; pode até mesmo colocar o nosso partido fora da 
lei e legislar contra ele; mas se tivermos sido seus amigos, ele 
não tocará num cabelo de nossa cabeça. Podemos trabalhar 
em paz. 

Ele nos usará contra seus inimigos e pedirá nosso apoio 
nos momentos críticos; ele poderá até desencadear uma 
greve, junto conosco, para ferir seus inimigos, e, se lhe 
formos úteis, por esses meios, ele nos dará novas posições e 
ao nosso partido. E que mais nos importa?" 

Perguntava Mao Tse-Tung. 
Sr. Presidente, há um homem hoje no mundo a quem se 

daria erradamente o nome de líder conservador, porque é um dos 
líderes que transcendem às idéias de seu partido e se torna, 
realmente, um dos porta-vozes da consciência universal. Este 
homem se chama Winston Spencer Chúrchill, e é ele quem 
define com aquela sua admirável precisão de linguagem o que é o 
comunismo: não é somente um credo; é um plano de campanha. 
O comunista não é apenas o homem que sustenta certas opiniões, 
ele é adepto de meios bem pensados para concretizá-los. Nisto o 
grande inglês nada mais fez do que trocar em língua ocidental 
corrente as expressões definidoras do próprio Lenine: o socialis-
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mo deixou de ser um dogma, da mesma forma como cessou de 
ser um problema. 

Então, o que é, Sr. Presidente? Que será esse socialismo 
revolucionário? - não a hidra venenosa das hipérboles da ordem 
do dia de hoje, mas o fato social concreto, o fato político 
ponderável, o fato militar inescapável que temos de analisar e 
enfrentar, no Brasil, como no mundo inteiro, que as forças 
conscientemente democráticas têm de enfrentar e vencer. 

Aqui está, Sr. Presidente, em outro livro extraordinário, 
A Century of Conjlict, do húngaro Stephan T. Possony. Nesse 
estudo das técnicas comunistas para revolução mundial desde 
1848 a 1950, estão expostas em suas linhas magras e fundamen
tais as novas táticas pelas quais se tornou responsável Mao 
Tsé-Tung, mas que já despontavam nos quartéis-generais do 
comunismo internacional desde o ano da 9>uartelada de novem
bro no Brasil. 

Mao Tse-Tung acredita que a revolução não pode ser bem 
sucedida de um só golpe. Ele o descreve no seu livro Nova 
Democracia, de 1940, edição de Nova Iorque, Editor Schuman, 
em 1950, pág. 183, a nova tática que assim se classifica: 
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"Em certos períodos, a burguesia nacional em países 
coloniais ou semicoloniais pode vir a apoiar o movimento 
revolucionário contra o imperialismo estrangeiro. Daí, os 
revolucionários deverem entrar em alianças temporárias 
com essa burguesia nacional. 

As revoluções coloniais têm lugar em três estágios, em 
vez de em dois, como usualmente nos países capitalistas. Na 
Rússia, a revolução democrático-burguesa, o movimento 
agrário como seu eixo, foi seguido pela tomada do poder 
pelo grupo comunista, em nome do proletariado. Na China, 
o primeiro estágio da revolução caracterizou-se pelo ataque 
de uma frente nacional unida contra o imperialismo estran
geiro. O segundo estágio foi a revolução democrático-bur
guesa desenvolvida a um tal ponto, a partir do qual a 
burguesia desertou, a revolução, o movimento agrário cres
ceu até transformar-se numa poderosa revolução. O terceiro 
estágio, finalmente, é a revolução soviética propriamente 
dita". 



Depois de um terceiro e de um quarto pontos que classifi
cam a sua tática, Mao Tse-Tung assim se refere ao trabalho 
militar: 

"A obra das células comunistas no Exército deve ser 
intensificada durante a primeira e segunda fases para desin
tegrar as divisões hostis, desorganizar a retaguarda e dar 
assistência aos levantes camponeses que se vão suscitando 
através do respectivo território nacional. Os comunistas 
devem armar os camponeses e estabelecer aos poucos seus 
quadros próprios e uma força própria". 

Mas, Sr. Presidente, como se isso não bastasse, esse parale
lismo das táticas recomendadas, com os resultados que aqui 
vimos serem apregoados cada dia mais, assim se espalha nesta 
curiosa evocação da situação das forças militares do Tzar, às 
vésperas da revolução de Kerenski e da superação pelas forças de 
Trotski e Lenine: 

"Existe - diz Possony - uma opinião muito difun
dida, segundo a qual o corpo de oficiais da Rússia tzarista 
compunha-se quase exclusivamente de oficiais reacionários e 
favoráveis ao imperador. Na realidade, isto não se deu 
assim. De modo crescente, havia grande número de elemen
tos chamados progressistas". 

Dagoberto Sales - Permite V. Ex~ um aparte? 

Carlos Lacerda - Pois não. 

Dagoberto Sales - Sr. Deputado, estou ouvindo com muita 
atenção o discurso de V. Ex~. Vejo que o nobre colega condena 
formalmente qualquer aproximação entre as forças democráticas 
e o Partido Comunista. É essa a tese que V. Ex:'- defende e 
preconiza? 

Carlos Lacerda - Quereria V. Ex~· dar-me a honra de 
ouvir um pouco mais, porque no final posso responder plena
mente à sua pergunta. 

Dagoberto Sales - Até agora, deduzi de sua exposição que 
V. Ex:'- não admite, de forma alguma, qualquer aproximação, 
por longínqua que seja, entre as forças democráticas e o Partido 
Comunista. Explicará V. Ex~ este ponto? 
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Carlos Lacerda - Vou. Muito grato a V. Ex?-. 
"O General Brussilov, Comandante-em-Chefe, na Campa

nha do verão de 17, das forças do Tzar, apoiou a revolução 
burguesa e, logo depois, aderiu ao regime vermelho". Assim 
também Serge Kamenyey, Boris Shaposhnihov e muitos oficiais 
tidos por tzaristas. Até oficiais como o General Mikhail V. 
Alexyev, por muito tempo Comandante~em-Chefe das Forças do 
Imperador, e o General Kornilov - o famoso Kornilov da 
Guerra Civil na Rússia - vieram mais tarde opor-se aos comu
nistas e tornaram-se chefes dos chamados Exércitos Brancos; não 
eram monarquistas e a princípio adotaram uma atitude de 
expectativa cordial em relação às forças comunistas. 

O General Alexandre V erkovsky, Ministro da Guerra do 
Quarto Governo Provisório daquele agitado período da história 
russa, que foi, em suas próprias expressões 'um socialista aparti
dário', começou como pajem na corte do Tzar, depois foi rebai
xado nas fileiras, por atividade política. Em 1919 juntou-se ao 
Exército Vermelho e tornou-se professor da Academia Militar. 

O Almirante Dimitre Verderevsky, Ministro da Marinha em 
outubro de 1917, no mês da revolução, também era um confesso 
socialista e colaborava com as forças de Trotski, o organizador do 
Exército Vermelho. E assim também o General Mikhail D. 
Bouch-Bruyevich e outros. Segundo o General Denikin, de 40 
generais e almirantes que tinham comando, apenas quatorze 
opunham-se ao que então, como hoje, se chamava 'a democrati
zação das Forças Armadas'; 15 aprovavam-na e 11 deixavam-na 
andar, 'ficavam no muro', como hoje se diz aqui na gíria militar. 
Manifestavam-se 65% a favor dos aspectos mais radicais da 
revolução ou a ela não se opunham, até mesmo a medidas 
intelectualmente destinadas a desfazer a disciplina, assim como a 
autoridade do comando no verão de 1917. 

Do grupo acima mencionado que aprovava em princípio o 
movimento, 6 depois juntaram-se aos bolchevistas, assim como 
um membro do grupo que lhes era adverso. Só 19 desses oficiais 
comandantes terminaram a sua atividade militar nos comandos 
dos exércitos brancos que reagiam a investidas comunistas. 

Tudo isto, Sr. Presidente, terminou pelas seguintes informa
ções. Naturalmente deve ser lembrado que entre março e abril de 
1917 nada menos de 150 oficiais superiores, de convicções mais 
ou menos conservadoras, foram transferidos para a reserva. Isto 
se encontra no livro do General Denikin, The Russian Turmoil, 
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Memories: Military, Social and Polz'tical, editado em Londres, 
por Hutchison, 1922, páginas 145 e seguinte. 

Sr. Presidente, já nos dias do fastígio de Stalin, o Marechal 
Bulganin nos dá uma curiosa demonstração desta tese, cuja 
conclusão será a resposta à pergunta do prezado colega por São 
Paulo. 

O Marechal Bulganin, que começou como banqueiro, antes 
de ser militar, no pequeno livro publicado em 1948, sustentava 
que o pensamento da guerra, como da revolução - que para o 
c-omunista é a mesma coisa - não deve limitar-se ao traçado de 
planos militares operacionais e, sim, levar em conta inteiramente 
os elementos econômicos e psicológicos. Bulganin favorece uma 
revisão do conceito alemão da guerra total, por um mais recente, 
mais atualizado, o da guerra político-militar. A guerra moderna, 
diz ele, é ao mesmo tempo um conflito nacional e social. A 
propaganda é uma arma tão eficaz quanto as medidas militares 
convencionais. Os técnicos políticos podem paralisar um exército 
através da propaganda desagregadora, visando à anulação mais 
do que ao aniquilamento das forças hostis. O procedimento da 
guerra psicológica pode ser um fator decisivo, levando à derru
bada as instituições da nação que se pretende subverter e à sua 
substituição paulatina por um novo regime social e, politica
mente, aceitável pelo vitorioso. 

Sr. Presidente, para melhor acentuar a perfeita continuida
de, a invariabilidade dessa tática, nada melhor do que a referên
cia àquele livro que originariamente se publicou em alemão sob o 
título - os que conhecem o alemão perdoem-me a pronúncia -
Der Weg zum Sz"eg (O Caminho para a Vitória) - discussão 
teórica do marxismo e de suas táticas revolucionárias para al
cançar o poder. 

O seu autor figura sob o pseudônimo de Alfred Lange. Há 
um segundo manual: Der bewaffnete Aujstand (Levantamento 
do Exército), que tem como signatário Neuberg. Esse Neuberg, 
cujo livro foi considerado por Dimitrov como o livro essencial à 
cabeceira de cada revolucionário para sua educação militar, não 
é outro senão o comunista alemão Heinz Neumann, que parti
cipou da guerra da Espanha, da guerra da China e de numerosas 
insurreições na Ásia e ultimamente caiu vítima de um desses 
expurgos sazonais pelos quais os grupos lutam pelo poder e 
asseguram-se sucessivamente o controle sobre o povo russo. 
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Ampliando as vistas táticas de Lenine e Sinovyev, Neuberg, 
o alemão, alinha quatro fatores que, diz ele, se ocorrerem 
simultaneamente, evidenciam uma situação revolucionária. 

Vejamos, Sr. Presidente, ainda que de passagem, quais são 
esses quatro fatores cuja convergência ou simultaneidade torna 
evidente o próximo surgimento de uma situação revolucionária, e 
assim dá às forças da revolução a sua grande possibilidade de 
aparecer, lutar e triunfar: primeiro, uma crise dentro da classe 
dirigente que já não possa manter o seu domínio e não possa 
continuar como no passado - é claro que me sirvo de expressões 
como 'classe dirigente e outras dentro do vocabulário comunista 
e, assim, dentro dessa semântica é que elas devem ser entendidas; 
segundo, uma deterioração anormal da situação econômica das 
classes oprimidas; terceiro, uma ansiedade das massas por que 
alguma ação se desencadeie que as tire do seu desespero; e 
quarto, desintegração moral e material das Forças Armadas e da 
Polícia. 

Na opinião de Neuberg, cujo pequeno tratado sobre Tática 
de Desintegração Militar para Revolução, traduzido, é um dos 
manuais de instrução militar da Escola de Estado-Maior do Brasil 
e da Escola Superior de Guerra - não é ignorado, portanto, 
por qualquer oficial que tenha feito tais cursos -, a infecção do 
Exército e das Forças de Defesa do Estado por um espírito 
revolucionário constitui o melhor instrumento para o desencadea
mento de uma situação revolucionária. 

São ainda de Possony estas observações: 

"Os soldados comunistas nunca podem ser leais ao 
exército burguês em que sirvam. Onde quer que fisicamente 
estejam recrutados, eles têm de ser leais ao exército do 
chamado proletariado internacional, ou seja, o Exército 
Vermelho. O seu objetivo não pode ser senão o da destrui
ção do exército do seu próprio País por dentro, por meio da 
agitação, da infiltração, da espionagem e, a partir de certa 
altura, da deserção e do motim. Mas quando chega essa 
ocasião eles têm de reforçar os poderes da revolução, juntar
se aos primeiros levantes que surgem e apoiar revoluções 
vindas de fora". 

Isto é, eventualmente, quando possível, as invasões pelo 
Exército Vermelho. Os exércitos atuais - observam estes autori
zados comentaristas da estratégia e tática comunistas de hoje 

498 



são extremamente vulneráveis. A sua vulnerabilidade - isto é, a 
vulnerabilidade das Forças Armadas atuais - deve-se, sobre
tudo, a essa confusão, a essa fusão da frente e da retaguarda das 
Forças Armadas; à dependência em que se encontram estas duas 
fontes industriais de seu abastecimento, eqlÍipamento, transporte 
e mão-de-obra; ao caráter de massa dos exércitos modernos, que 
têm de recrutar milhares de homens, ou milhões - na opinião 
dos comunistas, politicamente incapazes, muitos deles, de mere
cer confiança. A organização e a estrutura por si das Forças 
Armadas também é considerada vulnerável a um ataque por 
fissão. Os comunistas nas Forças Armadas têm de dedicar-se ao 
princípio geral e fundamental segundo o qual a obra revolucio
nária é um trabalho de tempo integral. Constitui - diz Neuberg 
- o seu dever revolucionário levar avante um trabalho de 
térmita - isto é, um trabalho de cupim por toda a parte e todo 
dia. Não pode haver desemprego entre os que trabalham por 
uma ditadura dessas. 

Sr. Presidente, a esta altura conviria que cotejássemos al
gumas dessas afirmações e conclusões com a ordem do dia, na 
qual o ilustrado General Henrique Lott proclama o melhor meio 
de evitarmos que a hidra peçonhenta - sirvo-me sempre das 
suas hipérboles - envenene este País, tão bem defendido pela 
trilogia Deus, Pátria e Família, na sua opinião. 

Que é que ele recomenda? Exatamente nada: a inércia, 
cruzar os braços. Quando se lhe diz que oficiais comunistas têm 
comando, qual sua resposta?. "Provem que eles são comunistas". 
Quando se insiste que não lhe dê comandos, qual sua observação? 
"Não posso negar esses comandos, porque a lei impede-me de 
negá-los a oficiais pelo fato de serem ou terem sido comunistas". 
Ele diz isso, e não dá comando a centenas de oficiais cujas 
convicções democráticas não estão por demonstrar. 

Dagoberto Sales - Permita-me. V. Ex:' admite como prova 
apenas sua afirmação. V. Ex:' quer mudar .todo o sistema legal 
brasileiro e instalar o macarthismo. 

Carlos Lacerda - Não. Quem está instalando o macarthis
mo de trás para diante é V. Ex~. 

Dagoberto Sales - V. Ex:' pretende que o Ministro da 
Guerra tome providências dessa ordem, cerceando a liberdade de 
oficiais, escoiceandó a liberdade de oficiais e cortando-lhes a 
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carreira apenas porque V. Ex~ os julga comunistas. Tenha 
paciência. Fiz uma pergunta e estou esperando a resposta até 
agora. 

Carlos Lacerda - Espere um pouco mais. 

Dagoberto Sales - Penso que vou esperar até o fim sem 
que V. Ex~ responda, porque não pode responder. 

Carlos Lacerda - V ou responder. Quanto à acusação de 
macarthista, V. Ex~ oportunamente terá resposta. V. Ex~s estão 
tentando fazer no Brasil o macarthismo ao contrário, o terror 
ideológico de trás para diante. Não macarthistas da esquerda. 
V. Ex~ pretende que é reacionário ou vendido ao imperialismo 
quem quer que se oponha a essas escusas alianças inconfessáveis, 
através das quais oficiais comunistas têm comando nas Forças 
Armadas do Brasil, enquanto oficiais democratas são perseguidos 
exilados ou, em todo o caso, desterrados, privados de comando e 
de promoção. E a esses nunca ouvi palavra sua a defendê-los ou 
justificá-los. 

Nestor Duarte - O nobre orador será, em vez de Carlos o 
Temerário, Carlos o Ponderado. (Risos.) 

Carlos Lacerda - O nobre Ministro da Guerra afirma que 
detesta, que não aprova, não admite o que constitui mesmo 
condição de defesa das instituições e da civilização a que perten
cemos, o caráter espiritualista desta civilização. E teve palavras e 
hipérboles, as mais torrenciais, em sua Ordem do Dia de hoje, a 
esse respeito. 

Para S. Ex~, tudo aquilo que considera problema do desen
volvimento nacional é exclusivamente de ordem material e econô
mica e está contribuindo para a desintegração moral e espiritual 
disso que ele julga ou que deseja defender. 

Pois bem, na revista do Clube Militar, nos números de junho 
e setembro do ano passado, encontramos não somente o quadro 
sobre o funcionamento do Instituto Superior de Estudos Brasilei
ros, como também todos seus cursos acessíveis a militares; neles 
estão matriculados dezesseis oficiais do Exército, doze bacharéis 
de Direito, sete economistas, quatro oficiais de Marinha, quatro 
Deputados Federais, doze professores de vários níveis, etc. Há 
inclusive um curso de relações exteriores do Brasil, dirigido 
pelo Sr. Cleanto de Paiva Leite que, na qualidade de Chefe do 
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Gabinete do Ministro da Viação, é o autor material da portaria 
que nos privou do rádio, hoje aberto ao Capitão Agildo Barata, 
chefe do movimento comunista de 35. Para este o rádio funcio
na, para ele existe liberdade de rádio, e nós não a condenamos, 
para ele. A UDN, sim, é a inimiga das instituições. A propósito da 
filha de Prestes, filha do monstruoso crime cometido pelos seus 
aliados de hoje, órfã daquela mulher entregue aos carrascos 

'nazistas pelo atual Líder do PSD no Senado, para a filha de 
Prestes existe liberdade de rádio no Brasil; para a UDN não, 
porque inimiga das instituições, da liberdade, da democracia é a 
UDN e não o Sr. Agildo Barata e não o Sr. Luís Carlos Prestes. 
Esses não; esses são, e vimos por que, são os que se associam, são 
os que se mancomunam ... 

Dagoberto Sales - Mas existe liberdade para a UDN fazer 
aliança com os comunistas. V. Ex:'- não condena essas alianças. 
V. Ex~ não condena essa liberdade. 

Carlos Lacerda - Antes de terminar o meu tempo respon
derei a V. Ex~. Quero, agora, apenas aludir ao estudo publicado 
na revista do Clube Militar, onde novamente o grupo comunista 
pôs os pés, graças à proteção que lhe é dispensada na alta direção 
do Ministério da Guerra. O estudo intitula-se "Ideologia e Desen
volvimento Nacional", do Sr. Álvaro Vieira Pinto, professor da 
Faculdade N acionai de Filosofia da Universidade do Brasil. 
Duvido, porém, haja nele alguma palavra sobre os valores morais 
do desenvolvimento nacional. Se o Sr. General' Ministro da 
Guerra considera serviço ao comunismo a negação dos valores 
éticos da Pátria, tem ele um exemplo na revista do Clube Militar. 

Não me permitiria prosseguir o tempo ou o cuidado que 
tenho, e que nem sempre consigo usar devidamente, em não 
abusar da paciência dos Srs. Deputados. Uso, pois, os últimos 
cinco minutos para dar a resposta que o Sr. Deputado Dagoberto 
Sales julga impossível, não sei se porque S. Ex:' padece daquele 
mal dos gênios, de não lidar devidamente com a lógica. O nobre 
colega não sabe como é fácil responder. .. 

Dagoberto Sales - V. Ex~ é estrategista. Deixou sem res
posta meu aparte, até o fim do seu discurso, para não me dar 
tempo de oferecer, talvez, refutação à suas considerações. 

Carlos Lacerda - Admito que os comunistas votem como 
cidadãos. V. Ex~ se engana julgando que somos daqueles que 
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querem exterminar o comunismo. Não! O que não queremos é 
que, através deles, o comunismo vença. Vou dizer mais: tenho 
menos medo da vitória do comunismo através do Partido Comu
nista, do que da vitória do comunismo através de Deputados 
como V. Ex~. Disto sim, tenho medo, porque V. Ex~s adotam 
todas as teses da Rússia no Brasil, e vestem-nas de um rótulo 
nacionalista que deforma, que falsifica, que adultera, que cor
rompe o nacionalismo autêntico. 

Esta a verdade dos fatos. Compare V. Ex~ a atuação destes 
de hoje com aqueles que outrora, há 22 anos, lutavam de armas 
nas mãos, trazendo abertas as bandeiras do seu programa revolu
cionário. O meu respeito pelos comunistas, os autênticos, os 
confessos, vem de tê-los conhecido, tantos deles, no longo martí
rio a que se submeteram, nas heróicas arrancadas noturnas e 
diurnas que exigem de cada um de nós um combate leal que eles 
não nos fazem lealmente, mas diante dos quais nós nos inclina
mos, /como homens que respeitam a luta e o heroísmo, onde quer 
que o encontremos. V. Ex~, Sr. Presidente, há de convir que 
esses fenômenos a que me refiro não é só do Brasil e não é só de 
hoje. Esse fenômeno é hoje universal; ao lado dos movimentos 
autênticos, desenvolve-se na periferia uma série de círculos con
cêntricos que, em ondas sucessivas, vão encontrar as ondas 
emanadas da central comunista de Moscou. Mas há que dis
tinguir - e nós distinguimos - entre o nacionalismo autêntico, 
entre o nacionalismo democrático, entre o nacionalismo brasi
leiro, vale dizer, entre o nacionalismo patriótico e esse naciona
lismo tático, oportunista, esse nacionalismo pela metade que se 
encontra não com as fontes do patriotismo autêntico, como há 
tantos exemplos nesta Casa, mas com esse tipo de convivência 
que, esta sim, não toleramos, esta sim, não admitimos, pois o 
voto d'os comunistas nós não o desprezaríamos; desprezamos, sim, 
o caminho e a tática dos comunistas para assumir o poder, 
através das suas alianças espúrias, das suas cumplicidade incon
cebíveis com o Ministro da Guerra e com o Banco do Brasil. 
(lviu.ito bem; muz'to bem. Palmas. O orador é cu.mprzmentado.) 
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27. Sessão de 29 de novembro de 1957 

Questão de Ordem para declarar que a OPosição 
se retz"ra do Plenário para não dar número para 
votação do projeto de trinta bz"lhões. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, porque assumimos com
promisso no sentido de dar urgência à Lei Orgânica da Previ
dência Social; porque o Sr. Presidente Ulisses Guimarães violou 
por duas vezes as praxes parlamentares adotadas e em vigor nesta 
Casa; porque o Sr. Presidente Ulisses Guimarães violou frontal
mente o Regimento; porque um projeto desta gravidade - que 
envolve empréstimo de 30 bilhões de cruzeiros, praticamente 
restaura a cláusula-ouro no Brasil e dá ao Ministro da Fazenda 
uma delegação de poderes, que este Congresso, pela Consti
tuição, está proibido de fazer - exige discussão pormenorizada, 
com o tempo necessário, para que a Nação se aperceba da 
gravidade da delegação de poderes que a Maioria pretende 
conferir ao Executivo; porque, Sr. Presidente, os compromissos 
que a União Democrática Nacional assume, assume-os plena e 
definitivamente, nós, o Líder da Minoria nesta Casa e o Líder da 
UDN, em nome da Bancada da Oposição, retiramo-nos do plená
rio, para não dar número a esta comédia que aqui se vai votar. 
(Muz"to bem; muito bem. Palmas.) 
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28. Sessão de 4 de dezembro de 1957 

Encaminha votação da Emenda n.0 2 do Senado ao 
ProJeto 2.158 I 56, que autoriza a emz'.ssão de títu
los do Tesouro no valor de trinta bz'lhões de 
cruzeiros. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, assim vai a Câmara, em 
conta-gotas, votando um projeto que compromete algumas suces
sivas gerações de brasileiros e cujos cometimentos financeiros 
amarram e condicionam vários Governos além daquele que feliz
mente já vai para a metade do seu mandato. 

Essas votações então a demonstrar, Sr. Presidente, de que 
escassa minoria catada dispõe o Governo para impor à Nação 
tamanho sacrifício. 

A Emenda n? 2, do Senado, dobrou de 15 para 30 bilhões a 
emissão pretendida. 

A Câmara votara 15, o Senado, sem qualquer pedido osten
sivo do Governo, sem qualquer justificação viável do Governo, 
dobrou, elevando, como disse há pouco, a emissão para impor
tância superior à terça parte do meio circulante no Brasil. 

Sr. Presidente, a dois Partidos, especialmente, dirige a UDN 
neste momento a sua palavra, já que há um outro, cuja posição 
doutrinária, ideológica e política se torna impenetrável a essa 
classe de argumentos. Aos dois partidos que desejamos parti
cularmente dirigir nossa palavra, sem esquecer alguns outros 
que, embora com representação numericamente menor, têm 
aqui extraordinária refulgência - o Partido Socialista Brasileiro 
e o Partido Trabalhista Nacional -, pedimos recebam estes 
argumentos que seus companheiros da União Democrâtica Na
cional lhes apresentam. Este projeto, nobres colegas do PTN e do 
PSB, representa o esmagamento das classes médias do Brasil e, 
por uma repercussão inevitável, o esfomeamento das classes tra
balhistas. Quem quer que neste País vive das suas pobres apólices 
ou títulos habituais e corriqueiros a 4, 5 ou 6% verá cair 
vertiginosamente o valor das suas pensões e das suas economias, 
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quando irromper no mercado essa massa de ................. . 
Cr$ 30.000.000.000,00, emitidos em nome do combate à inflação 
e da cobertura de déficit orçamentário, mas cujo serviço de juros 
se eleva a cerca de Cr$ 11.000.000.000,00 por ano, ou seja, a 
terça parte do montante da emissão, ou, ainda, representando 
um sacrifício quase igual ao montante do déficit orçamentário 
que alegadamente se quer cobrir. 

Assim, Sr. Presidente, para cobrir um déficit, emitem-se 
títulos com tais características, vantagens e favores, que o serviço 
de juros desse empréstimo representa quase tanto quanto o déficit 
que se quer cobrir com esta emissão. A cláusula-ouro, apelido 
razoável que se impõe a essa cláusula, a esse seguro dos ricaços e 
dos grupos econômicos contra a desvalorização da moeda, inevi
tavelmente estender-se-á a quantos contratados existam no País. 
Os das companhias concessionárias de serviço público, como a 
Light, e tantas outras, por extensão inevitável, irão beneficiar-se 
dessa cláusula, uma vez que quem a restaura no corpo da 
administração e das finanças brasileiras é o próprio Estado, é o 
próprio Governo, através do voto do Congresso. Os contratos de 
locação de imóveis sofrerão em conseqüência o adminículo desta 
cláusula contra a desvalorização da moeda no valor locativo dos 
prédios. 

Pergunto: como podem Partidos que para aqui vieram em 
nome de uma idéia progressista, em nome da democratização da 
economia, em nome dos sagrados interesses e direitos dos pobres 
e dos remediados, votar esta monstruosa emissão que vai do bolso 
do ricaço para o do ricaço? Tanto assim que vemos nela empe
nhados precisamente o grupo que espolia o povo brasileiro. 

Esta emissão não é senão a entronização, a consagração, a 
consumação legal da usura e da agiotagem; não é senão a 
confirmação de que realmente o País chegou a tal estado de 
decomposição moral, que já se tem a impressão de que o Brasil, a 
esta altura, é como aquele barco desgarrado, desarvorado, sobre 
os recifes, na história de Robinson Crusoe. 

Os homens do Governo, na sua jangada, partem todas as 
manhãs para os destroços do barco encalhado e dali retiram, às 
pressas, tudo que resta dos despojos da embarcação, para montar 
na praia a sua tenda e mascatear a economia popular no Brasil. 

À espera de quê, Sr. Presidente? À espera ou no temor ou na 
certeza mesmo, na premonição, na presunção, cada dia mais 
justamente fundada, de que de súbito a maré montante ou um 
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novo temporal faça despedaçar o desconjuntado arcabouço do 
que foi outrora uma nau triunfante e promissora nos mares do 
mundo. 

Sr. Presidente, é aos Partidos que para aqui vieram em 
nome e a serviço das classes médias e das classes trabalhadoras 
que a União Democrática Nacional neste momento apela, e apela 
responsabilizando-os pelo que vier a ocorrer no agravamento da 
miséria, no aprofundamento da necessidade, enquanto triunfa
rem, ovantes, cada vez mais ricos, cada vez mais impudentes, os 
impudentes ricaços que dominam esta Nação. (Muz"to bem; muz"to 
bem.) 
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29. Sessão de 5 de dezembro de 1957 

Encaminha votação de emenda do Senado ao 
projeto 2.158/56, que autorzza a emz"ssão de títu
los do Tesouro no valor de trz"nta bz"lhões de cru
zeiros. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, vou falar sobre o desta
que requerido para a Emenda n? 1. Quanto ao relativo à 
Emenda n? 4, julgo desnecessário usar da palavra depois dos 
esclarecimentos trazidos pelo nobre Deputado Joaquim Rondon, 
com os quais estamos inteiramente de acordo. 

A Emenda n? 1, Sr. Presidente, é aquela que destina uma 
verba de 2 milhões de cruzeiros para a construção de uma Capela 
dedicada a Nossa Senhora do Brasil, no Cemitério de Pistóia. 

Já justificamos há dias o destaque requerido, sendo agora 
ocioso tornar a fazê-lo. 

A minha presença na tribuna, pois, Sr. Presidente, ao 
encaminhar a votação dessa emenda, para a qual espero a 
aprovação do Plenário, é reiterar o nosso protesto contra a 
violação frontal ao Regimento desta Casa, e o desrespeito afron
toso aos direitos soberanos do plenário agora praticado. 

Não foi S. Ex:' capaz, nem mesmo com a assistência do seu 
consultor parlamentar, cuja retirada para casa se prepara através 
da emenda que lhe dará cerca de 100 mil cruzeiros por mês, não 
foi S. Ex:' capaz, nem mesmo nas vésperas de garantir a esse 
assessor uma tão vultosa sinecura, de explicar a esta Casa em que 
dispositivo regimental se fundamentou para inventar um novo 
tipo de votação - a votação em bloco de emendas destacadas, 
todas elas, por sinal, com parecer contrário da Comissão, o que 
bem demonstra sequer foi uma política do Governo o que aqui se 
defendeu, mas uma política de um grupo dentro do Governo, 
pms ... 

Armando Falcão - Permite um aparte? 
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Carlos Lacerda - ... votou-se contra o parecer da Co
missão, votou-se contra o Regimento, votou-se contra o Plenário, 
apenas para garantir um capricho. 

Presidente - Com a devida vênia, peço a sua atenção para 
a circunstância de que o Regimento só permite seja uma decisão 
da Mesa criticada na sessão seguinte. 

Carlos Lacerda - Exato. 

Presidente - Lembro outrossim que V. Ex:' dispõe de ape
nas um minuto. 

Carlos Lacerda - Mas o Regimento não dispõe que se 
possam votar em bloco emendas destacadas, o que foi feito ainda 
agora. O Regimento não autoriza essa violência, o Regimento 
não autoriza que se retire ao Plenário a sua soberania, pois a 
solicitação de um destaque significa que o Plenário deseja discutir 
e votar emenda por emenda. 

Armando Falcão - Permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Lamento não poder fazê-lo, porque Ja 
fui advertido de que só me resta um minuto. Além disto, no 
encaminhamento da votação não são permitidos apartes. 

Acresce que o Sr. Presidente da Câmara acabava de aceitar 
a sugestão da Oposição no desejo de que fosse votado imediata
mente o Orçamento. Sugeriríamos que se votasse Orçamento, só 
orçamento, nada além do Orçamento até que fosse todo o 
Orçamento votádo. Em boa hora, o Presidente desta Casa obteve 
a palavra da liderança da Maioria para esta última providência. 
Nós nos dispusemos a votar o Orçamento, o que estamos fazendo. 
Mas, porque queremos votar o Orçamento, não quer isto dizer 
que o votamos com erros palmares, como aquele lapso de máqui
na que ia levando 700 milhões de cruzeiros, numa simples 
manifestação de desleixo, de incúria, de desmazelo, de incom
petência e de -descuido com os dinheiros de uma nação exaurida. 

Armando Falcão - Permite-me V. Ex:' um aparte, para 
esclarecimento? 

Carlos Lacerda - Se o Sr. Presidente o permitir ... 
V. Ex :Os violam tantas vezes o Regimento que não vejo razão 

para não lhe conceder o aparte. 
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Presidente - Atenção! Pelo Regimento, não são permitidos 
apartes no encaminhamento de votação. Além disso, o prazo do 
orador já está esgotado, e temos ainda três destaques a serem 
votados nesta sessão. Apelo para os Srs. Deputados, a fim de 
ajudarem à Mesa a cumprir o Regimento. 

Armando Falcão - Desejo apenas lembrar ao nobre Líder 
da União Democrática Nacional que, porque queremos defender 
a política do Governo, na proposta enviada à Câmara para o 
Orçamento, votamos inclusive contra o parecer da Comissão de 
Orçamento, e exclusivamente na base do restabelecimento do 
que consta da proposta orçamentária a esta Casa, remetida pelo 
poder Executi~o. Portanto, V. Ex~ labora em equívoco quando 
nos quer apontar como contrários à política do Governo, ao 
derrotarmos o parecer daquele órgão técnico. Este, sim, era 
contrário àquela política consubstanciada na mensagem do Sr. 
Presidente da República, que acompanhou o projeto à Lei de 
Meios. 

Carlos Lacerda - De maneira que a liderança da Maioria 
aqui proclama que seus liderados estão contra o Governo. 

Armando Falcão ---:- Mas, Sr. Deputado ... 

Carlos Lacerda - V. Ex~ reserve-se para falar quando 
chegar a sua vez. Não lhe posso dar parte do meu tempo, uma 
vez que V. Ex~ dispõe do poder de votar, em bloco, emendas 
destacadas. 

Sr. Presidente, ficou demonstrado que a Comissão de Orça
mento está contra o Governo. Afirma o Líder da Maioria que o 
Governo aqui tem a sua política defendida, pois a tem combatida 
pela sua própria Maioria, na Comissão de Orçamento. 

Mas eu não sabia - creio ninguém sabia e acredito todos 
ignorassem - que a política do Governo, em matéria do Orça
mento da Guerra, está presa a erros de máquina, está presa a 
gastos errôneos, a gastos errados, ao gasto falso de Cr$ 5,00 de 
combustível para preparação de cada ração diária. 

E é de cerca de 700 milhões de cruzeiros a despesa que se 
acabaria de votar, se o Correio da Manhã não houvesse notado a 
falsidade e se a UDN e a Oposição aqui não &e houvessem batido 
a cada minuto contra esse inominável descuido. 

Sr. Presidente, ainda mais do que isso, neste momento, para 
que se votasse esse escândalo - a verba de 400 milhões de 
cruzeiros para cavalos que não existem em tal quantidade nem 
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consomem alimentos no valor de 400 milhões de cruzeiros 
envolveu-se essa emenda escandalosa com um grupo de emendas 
que desejaríamos votar, porque são justas e necessárias ao Exér
cito. 

Faz-se a mais censurável das intrigas contra a Oposição, 
pretende-se jogar contra ela o Exército, para melhor adular e 
incensar aquele que está à frente do Ministério da Guerra. 

Sr. Presidente, contra essa intriga hão de prevalecer a 
lealdade e a lisura com que aqui defendemos os interesses do 
País, documentados na defesa que fizemos dos 700 milhões de 
cruzeiros que dependiam de um erro de máquina para serem 
consumados. 

Agora, sim, agora queremos fazer economia. Economia de 
quê? De 2 milhões de cruzeiros destinados a perpetuar no campo 
de Pistóia a presença e a glória do soldado brasileiro. 

Por isso, Sr. Presidente, para que esta capela seja o símbolo 
da honradez dos brasileiros, diariamente desmentida por certos 
homens do Governo, é que a UDN requer destaque e ousa 
esperar da consciência da Maioria que não negue a fé a seus 
pequenos e modestos monumentos, que não negue à glória o seu 
preito, GJ.Ue não negue à liberdade o seu exemplo para todo o 
sempre, pelos séculos, no mundo inteiro. (Muito bem; muito bem. 
Palmas.) 

Sr. Presidente, a Emenda n? 3 do Senado Federal reveste-se, 
desde logo, de inconstitucionalidade, como tão oportuna e feliz
mente acentuou, em seu voto na Comissão de Justiça, o nobre 
Deputado por Minas Gerais, Sr. Rondou Pacheco. 

É que não tem o Senado iniciativa em lei financeira, consti
tuído como é de representação igual por Estado. Compete à 
chamada Câmara Alta uma série de poderes e prerrogativas que 
lhe são inerentes. Mas, precisamente por sua formação paritária 
por Estado, não lhe deu a Carta Magna outras iniciativas e 
prerrogativas que são privilégio desta Câmara. Cada vez que o 
Senado se arroga a iniciativa em matéria financeira, a Consti
tuição é violada. Tal é o caso desta emenda. Quanto ao mérito, 
determinar, num artigo de lei, que o lançamento dos títulos será 
sempre ao par, é estabelecer o óbvio. 

Há os que consideram esta emenda uma atenuação do des
calabro que é o projeto no seu todo. Outros, porém, consideram 
que ela virá a agravar as condições calamitosas de proposição. A 
nós, o que importa, nesta altura, é ainda uma vez salientar certas 
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verdades fundamentais que lastreiam a conduta da UDN no 
particular, a fim de oferecer definitiva e definida resposta a certo 
tipo de manobra política que se está pretendendo instaurar no 
País, à custa de projetos como este. 

Pretende-se esteja a UDN criando situação de agressividade 
e de provocação. Ainda hoje, prosseguindo em antiga e contumaz 
prática ou tática, o Sr. Líder da Maioria chegou a dizer ao jornal 
O Globo que será inviável qualquer pacificação, enquanto o 
orador for o Líder da UDN. 

Ora, a declaração tem grave inconveniente, a meus olhos: o 
de não constituir novidade alguma. S. Ex:'- já fez semelhante 
declaração por outras palavras, quando pretendeu entregar o 
Líder da UDN como traidor da Pátria à justiça Militar. 

Nestor Duarte - É o caso, então, de se desejar que V. Ex:'
não deixe a liderança da UDN, para que não se faça essa 
pacificação, desnecessária, inoportuna e suspeita. 

Foi um dos recentes presentes deste Papai Noel antecipado 
da Câmara de Vereadores; e, nós, eu e qualquer outro dos nossos 
companheiros, se quisermos ser candidatos às eleições para Pre
feito do Distrito Federal, não contaremos com os mesmos meios 
para concorrer com esse Prefeito nomeado, que dispõe do rádio e 
da televisão a seu bel-prazer? 

Rui Santos - E dos 13 bilhões? 

Carlos Lacerda - Ainda agora acaba de ser votado um 
aumento de imposto que dará ao Prefeito nomeado, segundo 
mensagem de S. Ex:'-, 13 bilhões para serem gerados fora de 
qualquer controle, quer da Câmara local, quer do Tribunal de 
Contas. 

Flores da Cunha - Permite-me? 

Carlos Lacerda - Pois não. 

Flores da Cunha - Mas o Prefeito, de nomeação do Presi
dente da República, para se candidatar à eleição direta, não 
deverá desincompatibilizar-se? 

Carlos Lacerda - Esse é outro problema, Sr. Deputado. 
São outros 13 bilhões ... O que estou focalizando é o problema da 
impossibilidade material e moral, política e social de uma 
disputa de eleição nessas condições. Aqui é materialmente ~ 
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moralmente impossível colaborar para coonestar uma farsa, qual 
seja, aquela de uma campanha eleitoral em que o candidato 
oficial tenha todas as rádios e todas as televisões a sua disposição, 
todos os dias e todas as noites, e o candidato não oficial, embora 
o seja de partidos regularmente registrados, de partidos exem
plarmente democráticos, contra os quais nada se possa opor na 
ordem das prevenções possíveis ou impossíveis, não disponha 
sequer de autorização para freqüentar essas emissoras. 

Isto que se dá no Distrito Federal, dá-se um pouco por toda 
parte. Ai de quem for candidato contra o nobre Líder Vieira de 
Melo na Bahia, ainda que leve o apoio do Governo do Estado, 
porque as emissoras da Bahia são concessões do Governo Federal 
e estas estão controladas pelo Presidente da República. De sorte 
que só terá rádio na Bahia aquele candidato que dispuser do 
apoio do Chefe do Governo Federal. 

No Rio Grande do Sul, nem naquela extraordinária Frente 
Democrática, que tem sabido manter o Rio Grande fora desta 
farsa, poderá sequer garantir ao seu candidato o livre acesso ao 
rádio, porque também lá, como por toda parte, as concessões são 
federais. 

Em São Paulo, a situação é a mesma, nesse regime de 
concessões feitas a fornecedores de Ministérios militares, como é o 
caso da Rádio Mairink Veiga, aos concessionários, como alguns 
colegas nossos que têm talvez a melhor das intenções, mas que 
não têm a sua situação regularizada. Que se pode esperar de um 
debate eleitoral, de um processo de formação da opinião pública, 
de uma campanha política na qual, enquanto alguns percorrem 
o vasto território nacional para dirigir-se, em horas determina
das, sob chuva e sob as naturais condições de um transporte 
difícil e penoso, a alguns milhares de pessoas, os candidatos 
oficiais, ao mesmo tempo, na mesma hora, através das cadeias de 
rádio e televisão, dirigem-se a mil vezes mais, a um milhão de 
vezes mais de auditores, de ouvintes, de possíveis eleitores. 

Imaginar, em tais condições, que fiquemos aqui a discutir 
pormenores, a discutir filigranas de elaboração legislativa é fugir 
ao dever de definir-se o Governo diante deste fato fundamental, e 
fundamental para a sua, não apenas para a nossa sobrevivência, 
pois o que está em ordem do dia é o destino da legitimidade do 
Governo Juscelino Kubitschek. Se é um Governo legítimo, o é 
porque cumpre a Constituição. Não pode a Constituição servir 
para empossá-lo e não servir para domá-lo. Não pode ele saltar 
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por cima da Constituição e negar de antemão a este ou aquele 
grupo de brasileiros que estejam dentro da lei, aos quais a lei não 
impute um crime determinado e definido, um direito cuja per
turbação é ainda mais grave, porque, ao mesmo passo que lhe é 
privado, a outros se assegura o seu abuso. 

Assim, Sr. Presidente, a alguns se subtrai um direito e a 
outros se acumula o direito que já tinham ao direito de que seus 
concidadãos foram privados. Cada vez que um desses homens 
fala através do rádio, fala por si e pelo silêncio que nos é 
imposto. Cada vez que um cidadão desses fala no rádio, fala por 
si e contra nós, porque é o nosso silêncio que lhe permite seu 
longo e fastidioso monólogo. 

Ainda agora, Sr. Presidente, vimos mobilizarem-se os ho
mens e as máquinas do Governo para levar à televisão e ao rádio 
o detentor da Pasta da Fazenda, que fez as demonstrações mais 
sutis, com aquela extraordinária capacidade de afirmar que têm 
os homens deste Governo, sobre a queda dos preços do custo de 
vida nos últimos meses, ocorrida graças às providências tomadas 
por S. Ex? na Pasta da Fazenda. 

Pergunto: se isso é incontestável, se isso é irretratável, defi
nitivo, por que não nos permitem freqüentar a mesma televisão e 
o mesmo rádio para lançarmos desafios a S. Ex? e convidá-lo a 
provar suas asserções inexatas? Quisesse o povo uma prova dessa 
inverdade flagrante e tê-la-ia na imposição do monólogo, no 
monopólio dos microfones, exercido pelos esfomeadores e explo
radores das angústias do povo brasileiro. 

O contraste não se faz; portanto, não se faz democracia. O 
diálogo está proibido; logo, não existe liberdade e, se não existe 
democracia e não existe liberdade, pergunto, que temos com esse 
nome, no Brasil? Um regime legítimo? Não pode ser. Um Gover
no legítimo? Muito menos, porque o que temos, na realidade, é 
um grupo de homens que se impôs pela força e pela fraude e 
que, agora, pela fraude e pela força, continua a dominar os 
canais, através dos quais a opinião pública se forma, a fim de 
deformá-la. O processo de deformação ·sistemática da opinião 
pública no Brasil prossegue implacavelmente; toda conversa que 
se tem ouvido sobre a lei do rádio não é senão a lenta, penosa e 
lamentável técnica, através da qual se pretende reduzir a uma 
farinha de falsa juridicidade, reduzir a uma poeira de espírito 
jurídico falsificando essa realidade, plena e meridiana: não existe 
liberdade de opinião no Brasil. 
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Tomou-se à Oposição não apenas o seu direito de falar. 
Tomou-se ao povo, como um todo, o seu direito de ouvir. O 
direito de falar não é um direito, apenas, mas um dever, que 
estamos impedidos de exercer. O direito de ouvir não é apenas 
um direito, mas a fonte de onde emana todo o princípio de 
legitimidade do poder. 

Rui Santos - Muito bem. 

Carlos Lacerda - Quando se sustenta que o poder conce
dente tem todos os direitos sobre o concessionário, esquecem esses 
juristas da rolha e do tacão um fato ou um fator preponderante, 
essencial e superior a este: existe, também, um contrato mais do 
que implícito, explicitado na constituição de um governo demo
crático. As cláusulas dessa concessão estão expressas na nossa Lei 
Magna e constituem, por assim dizer, a carta do poder concedente 
ao concessionário, que é o governo. Cada vez que o concessioná
rio frauda ou frustra a execução ou a plena obediência desse 
princípio que dá legitimidade e assegura a continuidade da 
concessão recebida, ele' nega-se a si mesmo, ele cancela por si 
mesmo a concessão de que desfruta. 

Hoje, no Brasil, a Constituição é diariamente violada cada 
vez que o Presidente Juscelino Kubitschek ocupa sozinho o micro
fone. Cada vez que seu Prefeito vai à televisão, está violando a 
Constituição, porque está impedindo seus opositores de discuti
rem seus pontos de vista. Cada vez que o Sr. José Maria Alkmim, 
nessa compreensiva sociedade com o concessionário Assis Cha
teaubriand, ocupa as televisões e as rádios para demonstrar o 
indemonstrável, para provar o nada provável, isto é, que o custo 
de vida baixou, S. Ex:' não está apenas afrontando as dificul
dades das donas-de-casa, não está apenas seguindo aquele curso 
irreprimível, aquela tendência incontida que, ao que parece, lhe 
é inata, da sua incompatibilidade com a verdade; ele está 
fazendo mais, porque está negando a seus concidadãos a possibi
lidade de desafiá-lo e, no debate, no diálogo democrático, ficar 
ou não comprovada a veracidade e a justeza das suas afirmações. 

No Brasil, o que já não existe não é apenas a liberdade de 
opinião, forma superior, ainda que indispensável, da preparação 
popular para a de democracia: e a simples liberdade de infor
mação, forma vestibular, primária, preliminar, que aqui se 
cancelou, pois, na palavra dos homens que não pertencem ao 
Governo, que não são deles concessionários, nem contratantes, a 
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palavra, em suma, dos homens que não pretendem, para fazer 
lucros, os contratos ou favores governamentais, está cancelada, 
está proibida no rádio, a não ser, sob censura da Mesa da 
Câmara e do Senado, em ocasionais discursos que, por exceção, 
são daqui irradiados. 

Ora, Sr. Presidente, pretender que isto assim é uma demo
cracia é como cuspir no rosto do povo, é como lançar no rosto do 
povo o epíteto de idiota, é julgar que o povo não entende o que se 
está passando no Brasil. Ao grupo que pilha, ao grupo que 
rouba, ao grupo que espolia, ao grupo que assalta, ao grupo que 
faz das grandes concessões, dos extraordinários financiamentos e 
das concorrências teleguiadas, a fonte de suas inconfessáveis 
fortunas, interessa o silêncio do rádio, para perpetuar-se no 
poder. 

Tal é o debate que aqui se vai travar e, para ele, não deseja 
o Líder da Maioria a mesma urgência que exigiu de sua maioria, 
por dois votos, para os 30 bilhões de cruzeiros que constituem 
parte dessa mobilização de dinheiro com a qual o Governo 
dominante nos dá a impressão daqueles homens que, nos últimos 
minutos de um baile, fazem a 'limpa' na chapelaria, antes que as 
senhoras se retirem. 

Sr. Presidente, temos a impressão de que este País é convi
dado pelo atual Governo a queimar a sua própria mobília, atirar 
ao fogo o que lhe resta de suas vestes, para fazer de tudo uma 
fogueira, a fim de alimentar, na combustão derradeira, o frio 
que enregela essas frias almas, esses caracteres gélidos que não 
reagem, que nem mais se exprimem senão pelo monólogo, por
que temem o diálogo democrático frente ao povo, diante do 
povo, em nome do qual se elegeram, em nome do qual entre
garam e lançaram às ruas os tanques do Exército Nacional, que 
visavam a garantir a Constituição. Pergunto a esse Exército, 
que se mobilizou a serviço de uma facção política, onde está e 
o que diz, quando o Governo que ele empossou, o Governo que ele 
entronizou, rasga a Constituição proibindo o acesso ao rádio e à 
televisão a uma parcela tão grande e tão ponderável da opinião 
pública brasileira? Escandaliza-se, por vezes, o Governo brasileiro 
de que a Oposição possa aqui paralisar os seus objetivos. Que isto 
indica? Que sinal é este senão o de que a Oposição é forte demais 
para que se possa ignorá-la? Esquece-se o Governo, às vezes, 
que a sua Maioria relativa é menor do que o total dos votos dados 
pelo povo contra ele; esquece-se o Governo que essa Maioria 
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balanceada, racionada, condicionada, refrigerada que ele, al
gumas vezes, consegue juntar num fim de sessão para seus 
esforços desesperados de brincar de rolo compressor, essa Maioria 
desfalece diante da presença de numerosos Deputados que a ela 
não pertencem ou que a ela apenas se agregam para determi
nados fins e por determinados momentos. 

A Oposição no Brasil é forte demais e está por demais 
presente para que um governo qualquer, se fora democrático, 
pudesse ignorá-la; não para adjudicá-la, não para incorporá-la à 
máquina política e administrativa do Governo, mas para saber 
que, em nenhum país democrático, pode uma tão escassa 
maioria ocasional justificar providências drásticas e supressões 
leoninas de todas as franquias e direitos democráticos. E isto em 
nome da Maioria então já formada, Deus sabe como, em que 
esconsos e escusos descaminhos e que realmente é uma pequena 
oligarquia tirânica que faz do Brasil um simulacro de democrá
cia, que faz do Brasil uma triste republiqueta, governada pelos 
tanques nas suas garagens e pelos homens de negócio nas suas 
espeluncas. 

Sr. Presidente, creio que não haverá justificativa de ordem 
moral ou política capaz de sustentar-se, por um minuto ao 
menos, diante desse fato concreto: desde a véspera da nossa 
chegada ao Brasil - por coincidência, quero crer, pois não 
pensaria nunca me prestassem tamanha homenagem os donos do 
rádio e da televisão - estamos, não somente eu, mas meus 
companheiros todos, salvo uma que outra exceção ou favor 
ocasional, impedidos de usar o rádio e a televisão. Tudo mais que 
se diga, discussões de júri de província, exame vago de escola do 
interior, tese acadêmica de grêmio literário, citações de autores 
dos subúrbios da jurisprudência, tudo isto, Sr. Presidente, cai, 
desfalece e se esvai diante desta realidade incontestável: enquanto 
o nobre Deputado Vieira de Melo pode fazer pelo rádio, desde já, 
a sua fulgurante campanha de futuro Governador da Bahia, não 
pode um companheiro nosso, candidatando-se, se for o caso, a 
qualquer posto equivalente ao seu, disputar-lhe nem o Governo 
da Bahia nem o de qualquer outro Estado. Mas S. Ex:'-, ao que 
parece, sente-se muito bem nesse regime, com a sua democracia, 
para seu uso exclusivo, a democracia portátil que leva em seu 
bolso. 

Vz"ez"ra de Melo - Permite V. Ex:'- um aparte? 
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Carlos Lacerda - Com muito prazer. 

Vieira de Melo - Grato a V. Ex?- pelo prematuro lança
mento de minha candidatura ao Governo da Bahia. Pelo que 
vejo, V. Ex?- me dispensa de formalizar essa candidatura, desde 
que V. Ex?- a proclamou desta maneira perante a Câmara dos 
Deputados. Mas quero dizer a V. Ex?- que, não apenas eu, mas 
qualquer dos meus eminentes companheiros, de qualquer Partido 
político, poderá desfrutar, no rádio e na televisão, das mesmas 
franquias que o eventual candidato a Governador da Bahia, 
lançado por V. Ex?-, vier a ter. 

Adauto Cardoso - O clima da Bahia é diferente ... 

Carlos Lacerda - Veja V. Ex?- em que situação me coloca. 
Quando poderia acreditar que V. Ex?- nos faria o favor de abrir 
uma portinhola na Constituição para que dela nos pudéssemos 
aproveitar? Porque V. Ex?-, agora, o que faz é construir uma 
espécie de rampa, através da qual a Constituição possa também 
estender-se aos seus concidadãos que não se sentam ao lado 
direito do Plenário. V. Ex?- nos concede o favor, a graça, a 
miraculosa graça, numa segunda-feira de bom humor, de per
mitir, como preliminar - naturalmente de modo acadêmico, 
examinando em tese o problema ..:_, que um candidato oposto a 
V. Ex?- e apoiado por nós possa usar o rádio. 

Pergunto agora a V. Ex?-: lembra-se do compromisso que 
assumiu comigo, aqui neste plenário, na companhia do Depu
tado Rubens Berardo, de juntos debatermos - não usar eu o 
rádio, mas ousar formular algumas perguntas ao menos - pelo 
prazer masoquista de me deixar vencer pela dialética de V. Ex?-? 
Lembra-se deste compromisso? Onde está ele, nobre Deputado? 

Viez'ra de Melo - V. Ex?- sabe perfeitamente que, antes de 
V. Ex?- o cobrar, cobrei-o eu ao nobre Deputado Rubens Be
rardo, que tinha tido a preocupação de procurar V. Ex?- pessoal
mente, como posteriormente a mim, para dar as suas explica
ções, apresentar as suas escusas por que não mantinha o com
promisso, digo melhor, o oferecimento que nos fez aqui. 

Carlos Lacerda O compromisso. 

Vz'eira de Melo V. Ex?- sabe que é com grande prazer 
que, dentro desta Casa ou fora dela, no rádio ou na televisão, 
arguo ou debato com V. Ex?- qualquer assunto, pois creio que é 
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nesse debate que está a força do regime democrático em que 
vivemos. Não pense V. Ex~ que partiu de mim, nem acredito que 
V. Ex~ me fizesse essa injúria, quanto à alternativa de ir ou não 
ao rádio para debatermos ambos. 

Carlos Lacerda - Até parece que a portaria já está funcio
nando no seu microfone. V. Ex~ vai falar a nosso favor e o 
microfone pára, e a portaria funciona ... 

Vieira de Melo - Veja V. Ex~ que ela não fere somente os 
homens da Oposição, fere também os homens do Governo, 
sobretudo o Líder do Governo nesta Casa. Mas creia V. Ex~ que 
não quis construir nenhuma rampa, porque a Constituição não 
anda em rampas e, sim, em linha plana, na linha da igualdade, 
do equilíbrio entre as forças políticas. Não quis fazer nenhum 
favor, nem conceder nenhuma franquia ou abrir qualquer privi
légio. O que afirmo é que, tanto quanto eu, o candidato do 
partido de V. Ex~ que, porventura, comigo venha a disputar o 
Governo da Bahia, gozará ali das facilidades nas estações de 
rádio, das mesmas franquias que eu, porque, felizmente para 
mim, essas estações de rádio não estão sob meu controle. 

Carlos Lacerda Quer V. Ex~ fazer uma experiência co-
migo? 

Vieira de Melo 

Carlos Lacerda 

Vz"eira de Melo 

Com prazer. 

Já me dei mal da primeira vez ... 

Mas não comigo. 

Carlos Lacerda ... mas aceitarei uma segunda. 
Vamos lançar a minha candidatura, suponhamos, a Prefeito 

do Distrito Federal. Vamos fazer uma subscrição para pagar um 
programa de televisão. 

Vieira de Melo - Vejo que, afinal de contas, V. Ex~ 

descobre sua candidatura. 

Carlos Lacerda - Não há perigo, Sr. Deputado. Sabe por 
quê, V. Ex~? Porque, enquanto estiver o Sr. Juscelino Kubits
check no Governo, não haverá eleições no Distrito Federal. 
V. Ex~ tome nota e depois vamos conferir. 

Vz"eira de Melo - V. Ex~ sabe que as eleições do Distrito 
Federal são hoje um problema de ordem constitucional e legal de 
intrincada solução. 
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As emendas constitucionais votadas pela Câmara, em con
fronto com as medidas legislativas neste momento em vigor, 
relacionadas com eleições da Câmara de Vereadores e de Pre
feito, geram uma situação que realmente não é muito fácil de 
resolver-se. Mas ou para Prefeito do Distrito Federal ou para 
Governador do futuro Estado da Guanabara, o que V. Ex~ 
acaba, neste momento, de desvendar é a sua candidatura, o que, 
aliás, recebemos com grande prazer porque, eventualmente, 
vamos ter oportunidade de assistir a um largo debate democrá
tico no Distrito Federal e dele sairá, naturalmente, pela escolha 
soberana do seu povo, um prefeito ou um governador. 

Carlos Lacerda - Não há a menor dúvida: um largo de
bate democrático! De um lado, o General Mendes de Morais, um 
dos prováveis candidatos; o Sr. Negrão de Lima, homem pessoal
mente honrado, mas já entregue à Câmara de Vereadores, 
doando o Distrito Federal a varejo, com Cr$ 13.000.000.000,00 
para toP-as as empreitadas que o Distrito Federal comportar, e o 
rádio e a televisão à sua disposição - porque esses embaixadores 
pára-quedistas, em geral, se entendem; de outro lado, candidato 
da UDN ou qualquer outro sem rádio, sem televisão, dispondo só 
desta triste tribuna a que se reduz nas limitações do Regimento, a 
derradeira oportunidade, eventual, ocasional, esporádica, de fa
zer ouvir a sua voz. 

Quer V. Ex~ saber, Sr. Deputado, se ainda ignora, como se 
realizam os comícios da UDN? Estamos voltando da barranca do 
Paraná, onde, por sinal, foi inaugurada, há dias, uma ponte 
monumental ligando Mato Grosso a São Paulo, na altura de 
Presidente Epitácio. A ponte é tão extraordinária - foi inaugu
rada pelo Presidente Kubitschek - que não existe! É uma obra 
de engenharia tão espantosa que, creio, depois de inaugurada, 
S. Ex~ a desarmou e a trouxe no bolso, no avião, porque o que lá 
vimos foi uma prancha lamentável caindo aos pedaços, sobre a 
qual diariamente resvalam caminhões carregados de mercado
rias, de reses aos milhares. Cada caminhão paga de quinhentos a 
mil cruzeiros para vadear o rio; cada rês paga 30 cruzeiros para 
vadear o rio. A sociedade autárquica ou de economia mista da 
bacia do Prata, atrasada no pagamento do pessoal, recolhe esse 
dinheiro para manter a máquina da chamada democracia do 
nobre Deputado Vieira de Melo. 

Presidente - Atenção! 
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Carlos Lacerda - Vou concluir, Sr. Presidente. 
Aqui está, por exemplo, o boletim de convocação do povo 

que o comício da caravana da liberdade da UDN lançou em 
Presidente Prudente. Não preciso dizer o que é esta espantosa e 
extraordinária cidade do oeste paulista. Essa metrópole, que se 
ergueu à custa do algodão, de que hoje não encontra preço, 
representa, realmente, naquelas avançadas linhas do território 
paulista, um sinal e um símbolo da sua capacidade criadora e da 
sua admirável confiança no progresso nacional. 

Pois bem, aquela população pode ouvir o nobre Deputado 
Vieira de Melo, pode ouvir a campanha governamental do nobre 
Deputado Ulisses Guimarães, Presidente desta Câmara. E quanto 
a nós, eis o que diz o boletim: "O comício será retransmitido por 
meio de alto-falantes, não sendo irradiado pela emissora, devido 
à proibição do Governo". 

Agora, em Guaratinguetá, quando lá estivemos há dois 
meses, a rádio local - parte de uma série de pequenas rádios do 
interior, de que é concessionário o nosso colega Miguel Leuzzi, 
Deputado paulista e não da Oposição - concordara em retrans
mitir o nosso comício. Já sabe a Casa, creio, a esta altura, o que 
ocorreu. Há seis anos estava essa emissora por cumprir um 
dispositivo regulamentar de menor importância. Não cumprira 
como descumpridos estão quase todos os dispositivos de menor 
importância desses contratos de concessão. Agora, porque re
transmitiu o nosso comício, fez-se reviver esse dispositivo que há 
seis anos estava em branco, sem protesto nem providência do 
Governo. Por isto, fechou-se esta emissora. E este o tratamento, é 
esta a democracia, são estas as eleições, é esta a campanha 
política, é este o conceito de legitimidade de um Governo, cuja 
permanência parece condicionada à imposição do silêncio aos 
adversários. É este o escândalo diante do qual não valem aquelas 
filigranas em que nós não nos vamos perder porque o problema 
que aqui vamos discutir, o problema para o qual convocamos a 
opinião pública e a consciência ou o que resta com esse nome no 
Governo que domina o País, terá de decidir-se. O Governo terá 
de opinar e resolver sobre esta questão: se existe ou não equiva
lência de direitos para informar o povo e para formar a opinião 
pública no Brasil; se existe ou não igualdade de ensejo no acesso 
ao rádio e à televisão arrendada, aquela ingência do Projeto Prado 
Kelly não colhe evidentemente aquela interpretação rendada, 
aquela valenciana interpretação feita pelo nobre Líder da 
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Maioria na sua habitual conversa com a reportagem política de 
O Globo, porque, se vem de lá do Senado um projeto sem 
urgência, aqui encontra sobre a matéria um projeto com urgên
cia. Essa urgência é irreversível. S. Ex:' quer agora desculpar-se, 
diante dos trabalhadores, pelo fato de ter posto o interesse do 
grupo do Sr. José Maria Alkmim à frente desta Lei Orgânica da 
Previdência Social. Então arma esse truque que não está de 
acordo com as tradições da maliciosa inteligência do nobre Líder 
da Maioria; arma esse truque de pretender que a UDN desista 
desta urgência, de que já não poderia desistir se assim quisesse, 
para substituí-la pela urgência que S. Ex:' pode dar e que não 
quis. Ora, Sr. Presidente, consideramos duas coisas, e com isto 
êoncluo, agradecendo a boa vontade da Mesa; primeiro, aos tra
balhadores, como a todos os cidadãos - é um problema funda
mental e preliminar - cabe o direito de ouvir todas as opiniões e 
de conhecer todos os fatos. O trabalhador não é um ser anômalo, 
não é um bicho fora da comunidade brasileira. Aquilo que 
interessa aos outros cidadãos interessa, pelo menos na mesma 
medida, se não ainda mais, ao humilde, ao fraco, ao desprote
gido, ao pobre. É este que tem interesse em saber, por exemplo, 
como se comportam aqui dentro os partidos que lá fora lhes 
pediram votos. Esta, portanto, mais que qualquer outra classe no 
Brasil, depende da liberdade do rádio para saber se os compro
missos para com ela assumidos vão sendo cumpridos ou não pelos 
eleitos. 

Sei que os trabalhadores também querem a liberdade do 
rádio e, por isto mesmo, não nos impressiona a alegação de que 
há providências cabalísticas, de que há providências espantosas, 
as quais ficarão em perigo se aqui colocamos o problema da 
liberdade do rádio em primeiro plano. COFAP, Lei do Inquili
nato, seja o que for, venha de onde vier, está agora amarrado a 
um problema decisivo sobre o qual queremos a opinião e a 
decisão definitiva do Governo. 

Queremos saber se este Governo é capaz ou não de justificar 
a sua legitimidade. Queremos saber se este Governo é capaz ou 
não de dizer que está cumprindo ou que está falsificando o 
cumprimento da Constituição. Nada mais tem importância, 
senão isto, pois isto é que amarra tudo mais. A COFAP que desa
pareça, se for nec;essário, a Lei do Inquilinato que não venha, se 
for preciso, enquanto não vier a liberdade do rádio, pela qual 
lutaremos até o último dia. (Muito bem; muito bem. Palmas.) 
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30. Sessão de 6 de dezembro de 1957 

Leitura do artz'go do jornalista Prudente de Mo
rais, intitulado "Operação de Descrédito", relatz.vo 
ao projeto de 30 bilhões. Criúcas ao Presidente 
Juscelino Kubitschek. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, a Câmara acaba de ouvir 
as impressionantes considerações do nosso ilustre colega por São 
Paulo, Sr. Deputado Lincoln Feliciano; imp:-essionantes, porque 
desde logo denotam o propósito de amesquinhamento do Con
gresso, a que desgraçadamente se submetem alguns dos nossos 
eminentes colegas. As informações são no sentido de que, pela 
madrugada de ontem, alguns membros da Maioria estavam na 
fila do pedido no Catete, à espera das rápidas e fáceis 'autori
zações' escritas no papel levado pelo Deputado, autorizações 
graciosas, jamais confirmadas pelo Sr. Ministro da Fazenda, 
imediatamente seguidas de instantes apelos aos solicitantes que 
viessem votar nesta Casa o monstruoso projeto da emissão de 
títulos. 

Da votação desse projeto, ontem à noite, ficou a impressão 
de que a Câmara hoje estará numa espécie de ressaca cívica; 
começa a entender, hoje, ainda que tarde, a significação - que 
o tempo só agravará - do crime esta madrugada cometido 
contra interesses fundamentais do povo brasileiro. 

Ainda hoje, esse jornalista que usa o pseudônimo de Pedro 
Dantas, mas que honra o ilustre nome de Prudente de Morais, no 
Diárz"o de Notícias, publica um artigo sob o título "Operação de 
Descrédito" que, para edificação dos vindouros, tomo a liberdade 
de ler a fim de que fique incluído no meu discurso: 

"OPERAÇÃO DE DESCRÉDITO 
Pedro Dantas 

Por mais vigorosa ou violenta que tenha sido a crítica 
da Oposição ao governo, tanto nas tribunas parlamentares 
quanto na imprensa, nunca terá ela atingido seus objetivos 
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com segurança e eficácia superiores às do próprio Governo, 
em sua sanha de autodesmoralização, consubstanciada no 
projeto do empréstimo de 30 bilhões. 

Nenhuma palavra oposicionista poderia ser tão mordaz 
e contundente para o Governo quanto a cláusula de 'garan
tias contra a desvalorização', pela qual o empréstimo se 
caracteriza como a procura súplice de uma operação de 
agiotagem, por um necessitado, com a corda no pescoço. A 
agiotagem costuma ser imposta pelo onzenário, explorando 
o estado de necessidade dos que o procuram. O devedor 
submete-se, porque não tem outro remédio. Seu crédito não 
dá para obter o empréstimo por menos. 

Na melhor das hipóteses - bem o salientou o Sr. Alio
mar Baleeiro - que é a que exclui a idéia de um tacho de 
marmelada, a iniciativa do Tesouro, isto é, da União, ao 
propor, ela própria, a usura para obter o milho dos papa
gaios, revela a consciência que o Governo tem do descrédito 
que granjeou. 

Por isso, espontaneamente, oferece garantias contra as 
depreciações futuras. É uma caricatura da cláusula-ouro, é 
a cláusula-ouro degradada e aviltada, ou seja, trazida ao 
atual valor do cruzeiro, tomado como padrão fixo. É, em 
suma, coisa que nunca se fez, coisa que nunca se viu: 
obrigação-papel, que o papel não libera senão a uma taxa 
determinada. Esta operação de crédito é a operação do 
descrédito inapelável e total. 

O Código Civil em dispositivo, revogado por sucessivos 
decretos-lei do Governo revolucionário instituído em 1930 e 
da ditadura, assegurava a faculdade de se estipular o paga
mento das obrigações em determinada espécie de moeda, 
nacional ou estrangeira. Era uma forma de garantir o 
credor contra a desvalorização eventual da nossa moeda. 
Mas uma forma razoável e aceitável, uma vez que se esti
pulava pagamento em moeda diferente. 

Era possível aplicar uma cláusula desse gênero à liqui
dade de um contrato, sem caução de um contrato forçado 
da moeda-papel, que lhe assegura pleno poder liberatório. 
Se o contrato previa pagamento em dólar, libra, franco, 
escudo, florim ou que moeda fosse, ou ainda em ouro, a 
obrigação monetária convertia-se numa forma de obrigação 
de dar coisa incerta mas determinada pela espécie e quanti-



dade. Esta é que vinha a ser a obrigação ongmana. Um 
dispositivo especial permitia aos contratantes concertarem o 
pagamento do equivalente em moeda corrente. 

Mesmo no regime da plena vigência do Código Civil, 
nessa parte, não era lícito contratar direta e expressamente 
compensações pela desvalorização da moeda no mercado 
interno. Não se poderia estipular obrigação monetária a 
uma taxa prefixada e inalterável na vigência do contrato, ou 
estabelecer o aumento do principal, pelo decurso de certos 
prazos, tendo em vista a desvalorização da moeda, porque 
isto importaria em recusar à moeda corrente o poder libe
ratório que lhe é reconhecido por lei, deixando ao critério 
dos interessados aceitá-la ou não. Seria a derrocada, a 
bancarrota. 

Pois bem, é isto que agora se vai fazer. É isto que o 
governo quer estipular, em favor dos seus futuros credores. 
Os 30 bilhões de emissão não se pagam com 30 bilhões mais 
juros e sim com 30 bilhões, mais juros, mais a taxa de 
desvalorização. Daqui a três anos, 30 bilhões de hoje valem 
no máximo 48 bilhões. O devedor, além dos juros, paga 
também esse encarecimento do 'cruzeiro-1957'. Como será 
possível, depois disso, manter, para os outros, um poder 
liberatório que o Governo reconhece iníquo e insustentável, 
tanto que se oferece para pagar a diferença? 

Nunca houve nada mais vergonhoso. Mas a questão da 
falta de vergonha já não é nada. Nunca houve nada de mais 
grave e mais anarquizador. É a balbúrdia. É o caos. É o 
fim ou, pelo menos, o princípio do fim". 

Sr. Presidente, aproveito a sessão matutina para certas consi
derações que, à tarde, e ainda mesmo à noite, tornam-se por 
vezes inoportunas, porque facilitam distúrbios que não nos inte
ressa provocar. Esta manhã, Sr. Presidente, inscrevi-me para 
formular algumas considerações sobre uma situação de que o 
episódio que acaba de mencionar o nobre Deputado por São 
Paulo e o projeto que a Câmara votou há pouco constituem 
meros pormenores. 

Último de Carvalho - Permite V. Ex~ um aparte? 

Carlos Lacerda - Com muito prazer. 
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Último de Carvalho - Feliz de um país que tem à frente da 
sua administração um Presidente que madruga para trabalhar. O 
Sr. Juscelino Kubitschek deve merecer os aplausos de todos pela 
sua disposição de ânimo, pelo seu interesse em atender os repre
sentantes do povo. Calcula V. Ex:': a Maioria é composta de 
duzentos e tantos Deputados. Evidentemente, ela não se mani
festa neste plenário com este número naquelas votações de que o 
Governo precisa. Mas esta Maioria se manifesta no Palácio do 
Catete (Risos), em número ... 

Carlos Lacerda - ... gênero e grau. 

Último de Carvalho - . . . que excede de 226. Calcule 
V. Ex:' se o Sr. Presidente não se dispusesse a levantar cedo, a 
madrugar, para atender àqueles que o apóiam e àqueles que 
dizem apoiar o seu Governo, mas que fazem mais oposição que 
V. Ex:', porque a oposição de certos elementos da Maioria é na 
moita, na calada! Assim, vê V. Ex:' que o Sr. Presidente da 
República tem de se desdobrar. .. 

Aliomar Baleeiro - Qual, na opinião de V. Ex:', a oposi
ção mais eficaz: a da moita ou a descoberto? 

Último de Carvalho - ... para atender àqueles que aplau
dem, ou dizem aplaudir o seu Governo. 

Carlos Lacerda - Permita-me V. Ex:' continuar o meu 
discurso. 

Odüon Braga É curioso que isso ocorra justamente no dia 
em que se discutia na Câmara projeto no qual o Governo estava 
empenhadíssimo. 

Último de Carvalho - Eminente Deputado Odilon Braga, 
conheço o Sr. Juscelino Kubitschek, desde a época em que era 
Governador de Minas Gerais. S. Ex:' começa as suas audiências 
pela manhã. 

Carlos Lacerda - Permite o nobre colega um aparte? ... 

A liomar Baleeiro - Às 6 horas da manhã de ontem havia 6 
Senadores ... 

Últz.mo de Carvalho - Porque V. Ex:' nunca se dignou 
procurar o Sr. Presidente da República é que não sabe a hora em 
que S. Ex:' começa a trabalhar. 
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Carlos Lacerda - Posso continuar meu discurso? .. . 

Odilon Braga - Geralmente S. Ex:' está ausente .. . 

Último de Carvalho - O nobre orador está pouco esclare
cendo. V. Ex:' não está sendo muito feliz. 

Carlos Lacerda - Não estou muito 'feliciano'; V. Ex:' está 
impressionado com as palavras do Deputado Lincoln Feliciano. 

Últz"mo de Carvalho - Quero assinalar que, entre as quali
dades que não se podem negar ao Sr. Juscelino Kubitschek, 
figura a de ser um homem de trabalho. 

Carlos Lacerda - Creio, Sr. Presidente, que tanto o nobre 
Deputado Último de Carvalho como a Câmara inteira conhecem 
as expressões de Santo Agostinho sobre o inconveniente de co
locar uma virtude a serviço do vício. É o que se dá quando, por 
exemplo, um homem é pontual no botequim e a virtude da 
pontualidade agrava o inconveniente do vício; homem que faz 
ponto-de-honra em pagar suas dívidas de jogo, e agrava o vício 
de jogar com essa assiduidade, essa consciência e essa exação na 
prática do vício; o homem que arquiteta o crime perfeito, a fim 
de evitar a punição e, com isso, também evita a necessidade do 
arrependimento, única forma que se conhece de salvação para 
um CriminOSO. 

Assim, Sr. Presidente, eu estimaria que o Sr. Juscelino 
Kubitschek fosse menos madrugador. Se S. Ex:' dormisse até 
tarde, quanto lucraria o País! 

Últz"mo de Carvalho - Então V. Ex:' acusaria o Chefe da 
Nação por não trabalhar. V. Ex:' iria à tribuna dizer: "Vejam só: 
o Presidente da República acorda ao meio-dia e só atende os 
Deputados à noite!" 

Carlos Lacerda - Note V. Ex:' a diferença: há um Presi
dente, no Brasil, que acorda cedo, e o Brasil está na situação que 
todos sabem. Enquanto isso, um homem de Estado, um homem 
que, evidentemente, não se pode comparar ao Sr. Juscelino 
Kubitschek, com suas excelsas virtudes de estadista, um senhor 
chamado Winston Churchill, durante toda a Guerra, levantava
se da cama por volta de 1 O ou ll horas da manhã - e ganhou a 
Guerra. 
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Último de Carvalho - Não compreendi bem. Que tem a 
ver Winston Churchill com Juscelino Kubitschek? Que tem a ver 
a Guerra com os 30 bilhões? 

Carlos Lacerda - Apenas isto: acordar cedo para chefiar 
um governo desonesto é pior do que dormir até tarde. Eu 
estimaria que o Sr. Juscelino Kubitschek dormisse e pusesse os 
ladrões na cadeia; estimaria que dormisse e não obrigasse o 
Congresso a votar projetos ruinosos como aquele que votamos 
ontem aqui. Quanto mais dormisse o Sr. Juscelino Kubitschek, 
mais esta nação viveria em paz. 

Último de Carvalho - V. Ex:' é injusto. Acusa o Sr. Jusce
lino Kubitschek por um projeto que foi enviado a esta casa pelo 
Sr. Eugênio Gudin, correligionário de V. Ex:'. 

Carlos Lacerda - Nem é Gudin - é 'Guden' - nem é 
correligionário de 'minha' excelência. 

Último de Carvalho - Como falou? Correligionário meu? 
V. Ex:' não sabe que ele é Café Filho? 

Carlos Lacerda - O mal é que V. Ex:' quer dar apartes e 
não quer dar-se o trabalho de ouvir. V. Ex:' está respondendo 
ao que eu não disse. 

Último de Carvalho - É para refrescar a memona de 
V. Ex:'. O projeto que redundou nos 30 bilhões veio a esta Casa 
com mensagem do Presidente Café Filho, ratificada pelo então 
Ministro da Fazenda, Eugênio Gudin, Guden ou Gudan, depen
dendo do afrancesamento que V. Ex:' queira dar ao termo. Mas 
o fato é que Gudin, Guden ou Gudan foi o autor da mensagem 
dos 15 bilhões. A iniciativa partiu assim do governo que V. Ex~s 
apoiaram e quiseram eternizar através de um golpe. O pior para 
V. Ex~s foi isto: prepararam os 15 bilhões para se eternizaren;J. no 
poder, mas perderam o Governo e os 15 bilhões, em 11 de 
novembro, quando o patriotismo das Forças Armadas fez retor
nar o País aos moldes democráticos. Por isso gritam. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, encerrada a parte humo
rística do meu discurso, com a inestimável colaboração do Depu
tado Último de Carvalho ... 

Último de Carvalho - Não leve o assunto para o terreno 
humorístico. Estou falando sério. Quando se revive o passado 
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para com ele presentear V. Ex~ e modificar seus argumentos, 
V. Ex~ diz que sou humorista e até alegre. 

Carlos Lacerda - Mas não é outra coisa. 

Último de Carvalho - Prefiro ser alegre a ser triste como 
V. Ex~, um cidadão que vive chorando coisas que não merecem 
lamentação de qualquer cidadão que pense sem a paixão de 
V. Ex~. 

Carlos Lacerda - Obrigado a V. Ex~. 

Raimundo Padilha - É equívoco evidente do Deputado 
Último de Carvalho. Realmente, há muito tempo, todos os 
Governos pretendem que as letras do tesouro tenham prazo mais 
longo. Todos os Governos aspiraram à elevação do prazo de 
vencimento dessas letras, que, como sabe V. Ex~, era de um ano 
e deveriam ser resgatadas dentro do exercício. Esse inconveniente 
tinha de ser removido através de um projeto de simples alteração 
dos prazos de vencimento dos títulos. O que fez o atual e 
madrugador Governo do Sr. Juscelino Kubitschek? Madrugou 
logo: "Qual o proveito que vou tirar de um projeto honesto?" E 
tirou esse proveito dos 30 bilhões, da depreciação da moeda e de 
tudo isso que votamos atabalhoadamente, coisa na cauda, no 
foguete desse projeto, e imediatamente se colocou a Maioria para 
prejudicar a Nação, conforme ficou demonstrado à saciedade. 

Último de Carvalho - Permite-me? 

Carlos Lacerda - Pediria a V. Ex~ me deixasse fazer al-
gum discurso. Depois, então, aparteie. 

Último de Carvalho - É um aparte pequeno. 

Carlos Lacerda - Mas sério, porque já rimos demais. 

Último de Carvalho - No combate ao projeto, V. Ex~s se 
concentram na cláusula-ouro. Meu parecer foi também contra. 
Todavia, essa medida estava nas entranhas do primitivo projeto 

I 

do Governo Café Filho. Foi o Governo de V. Ex~s que propôs tal 
cláusula. Concedendo-a, a primeira voz que se levantou na 
Comissão de Finanças foi a minha. Aliás, convoquei o Deputado 
Aliomar Baleeiro para me dar a honra de ouvir o parecer que eu 
ia prestar naquela ocasião. Divergi da cláusula-ouro que V. Ex~s 
mandaram para a Câmara com a Mensagem do Poder Executivo. 
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Carlos Lacerda - A esta altura, sou obrigado a dizer ao 
nobre aparteante, para poder continuar a viagem do meu discur
so: o Governo Café Filho não foi nosso; se fosse, não teria 
acabado como acabou, com a restauração da oligarquia por meio 
da traição contra a qual o advertimos. A iniciativa não foi nossa. 
E a melhor prova de que a Maioria estava de acordo com este 
projeto é que o votou depois sobretudo que ele piorou. Na 
medida em que ele piorou, obteve o voto da Maioria. 

Mas queria agora ferir outro aspecto da situação nacional. 
Temos verificado, nos últimos dias, que a Oposição está, ao 
menos numa mínima parte, atingindo seus objetivos. 

Já não vemos o Governo tão tranqüilo na série de providên
cias calamitosas com que caminha para o impasse a crise brasi
leira. Por isso mesmo, redobram neste momento os esforços para 
dividir a UDN, a Oposição, para lançar-nos uns contra os outros, 
no ímpeto, no afã de destruir as derradeiras forças civis que se 
opõem à marcha incoercível desta Nação para o caos. 

Não é de hoje a t.ática de certos Governos que procuraram 
dividir as forças democráticas, primeiro, entre os grandes grupa
mentos em que eles naturalmente classificam e depois, interna
mente, em cada um deles. 

Uma das mais velhas táticas nesse sentido contra a UDN 
sempre foi, e há de ser ainda, a de procurar lançar contra a sua 
bancada aqueles Governos udenistas, cujas duras necessidades 
orçamentárias o Governo' da União procura explorar, reduzindo
os à penúria, para lhes obter, senão a adesão, pelo menos a 
eapitulação diante de seus ímpetos vorazes. 

Creio, Sr. Presidente, ser inútil, mesmo desnecessário, acen
tuar aqui que pressão de nenhum gênero poderá prevalecer 
contra o dever da UDN de cumprir a sua missão de vigilância e 
de resistência, para preparar a sua ida para o Poder; esse dever 
impõe-nos a tarefa de nos opormos com todas as nossas forças, 
todos os dias e todas as horas a um governo desonesto e incapaz, 
incompetente e voraz. (Muito bem. Palmas.) 

Compreendemos o drama dos nossos eminentes companhei
ros que têm o dever e a missão de governar unidades da Fede
ração, num sistema federativo que já não existe. Compreendemos 
a tragédia de governar Estado cuja autonomia é violada todos os 
dias pela brutal pressão do Ministério da Fazenda, o único, além 
do da Guerra, a existir e a funcionar hoje no Brasil. 
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Mário Martins - . E contra o Brasil. 

Carlos Lacerda - E contra o Brasil, diz muito bem o 
Deputado Mário Martins. Compreendemos que, enquanto não se 
restaurar neste País a Federação, e o Governo Central não for a 
expressão dela, em vez de ser o instrumento da sua destruição, 
não será possível evitar certas contradições e prementes pressões, 
através das quais se visa pôr de joelhos os Estados que eram 
outrora as expressões vivas, atuantes, da unidade nacional. 

Mas não cuide o Governo que nos intimida ou que nos põe 
contra a parede. A cada pressão que se tente exercer responderá 
um recrudescimento na veemência do combate ·que lhe ofere
cemos. (Palmas.) 

Por outro lado, não faltam as tentativas de intrigar-nos uns 
com os outros, servindo-se ora das expressões mais ou menos 
extremadas de pontos de vista doutrinários, como no caso do 
nacionalismo, ora de pontos de vista particulares, sobre táticas 
determinadas, de lutas num determinado momento do nosso 
esforço. 

Ainda hoje, o Correio da Manhã, que, em editorial, acha 
que a UDN ainda não está fazendo tudo que devia, tudo que 
poderia fazer contra as imoralidades e desonestidades deste Go
verno, na sua seção de informações, depois de durante vários dias 
ocultar ao conhecimento do povo que a UDN já requereu urgên
cia para o Projeto da Previdência Social, atribui ao Sr. Deputado 
José Afonso, com a aquiescência com que também atribui a 
outros dos meus nobres colegas de bancada declarações que, a 
serem exatas, representariam uma censura à bancada da UDN, 
quando ela precisamente se conduziu com bravura e honra em 
sua longa história de lutas e de resistência neste Parlamento. 

Frota Aguiar - A ser verdadeira, uma repulsa nossa. 

Carlos Lacerda - Que erro teria cometido a bancada da 
UDN? Não usar suficientemente a tribuna no combate ao projeto 
monstruoso votado esta madrugada? Não houve oportunidade 
regimental que não usássemos, não houve possibilidade legal de 
que não nos utilizássemos. Saímos deste recinto como derradeira 
forma de protesto, para que não ficasse sombra de dúvida, quer 
entre os nossos companheiros, quer entre os adversários, da 
disposição da UDN de se manter unida, para unida ao menos 
representar, nesta lama em que se transforma o País, neste 
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atoleiro em que se afunda, aquele palmo de terra limpa a que se 
referiu o maior dos nossos fundadores, Virgílio de Melo Franco. 

Sr. Presidente, é natural e compreensível que o Governo se 
empenhe em revolver por dentro a UDN. 

Armando Falcão - V. Ex:' permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Com muito prazer. 

Armando Falcão - Sr. Líder, o Correio da Manhã não 
pertence ao Governo. Ao contrário, o Correio da Manhã faz 
oposição ao Governo. Portanto, culpa alguma, interferência 
alguma tem o Governo nas críticas à situação da bancada da 
nobre União Democrática Nacional. O Governo não tem rela
ções de espécie alguma com o Correio da Manhã. Portanto, a 
crítica de V. Ex:', pelo menos nesta parte, é injusta. 

Carlos Lacerda - V. Ex:' verá daqui a pouco. 
Sr. Presidente, ressuscita-se agora aquela velha e cansada 

tese da pacificação. Já o Sr. Deputado Magalhães Pinto deixou 
claro aquilo que está na consciência de todos nós. Em face da 
crise brasileira, o ideal seria que se pudesse encontrar um terreno 
comum dentro do qual Oposição e Governo pudessem ao menos 
respeitar-se. Nunca na idéia de pacificação entrou o propósito de 
fusão ou de cessação das funções de cada uma das partes em que 
se divide a opinião nacional, mas a intenção de que pudesse ela 
realmente realizar-se no sentido de permitir o diálogo democrá
tico não pode entrar na cabeça daqueles que vivem precisamente 
na tentativa de implantação de uma ditadura em nome da lei, de 
uma tirania em nome de uma escassa e precária maioria. 

Adauto Cardoso - Permite V. Ex:' um aparte? 

Carlos Lacerda - Pois não. 

Adauto Cardoso - Fala V. Ex:' na possibilidade da exis
tência de um terreno em que a Oposição e o Governo pudessem 
ao menos respeitar-se. Mas lembre-se V. Ex:' de que, ainda há 
poucas horas, ainda no debate desse nefando projeto dos 30 
bilhões, se repetiu aquele sumo desentendimento no terreno 
parlamentar em que as forças do Governo e da Oposição nesta 
Casa não podem encontrar sequer o terreno do dicionário, o 
terreno da semântica para se entenderem. Viu V. Ex:' que a 
Mesa, conduzida pela Maioria governamental, pressionada pela 
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maioria governamental, chegou ao ponto de cometer, contra o 
dicionário, contra a semântica, aquele supremo delito de consi
derar, em globo, emendas destacadas. Quando os homens não se 
podem mais entender a respeito de noções elementares de língua
gem, Sr. Deputado, é porque não resta mais esperança de 
nenhuma conciliação. 

Carlos Lacerda - Muito bem! 
Sr. Presidente, ainda hoje o Presidente do meu Partido, o 

Senador Juraci Magalhães, em entrevista à imprensa, declarou: 
"primeiro, a convenção do meu Partido determinou uma linha de 
oposição que será fiel e complementarmente seguida até o fim; 
segundo, somente a convenção do meu Partido poderia modifi
cá-la; terceiro, se se reunisse para modificá-la, teria o Partido de 
escolher ortro Presidente, no mesmo instante." 

Sr. Presidente, creio ser desnecessário acrescentar qualquer 
palavra a estas do Senador Juraci Magalhães senão para que se 
saiba que a convenção teria de escolher não apenas um novo 
Presidente, mas toda uma nova direção, pois foi eleita e esco
lhida para cumprir uma linha de oposição e esta linha de oposi
ção será cumprida até o fim, sem embargo da cortina de confisco 
e de boatos que a propaganda governamental espalha na im
prensa. 

E, aqui, venho responder ao aparte do nobre Vice-Líder do 
PSD. É da tática, é da técnica do Sr. Juscelino Kubitschek, não 
somente fazer favores a determinados jornais e a determinados 
donos de jornais, como corromper jornalistas. Foi essa a técnica 
que S. Ex?- empregou em Minas Gerais, a tal ponto que, durante 
o seu Governo, a certa altura, nem como matéria paga pôde a 
bancada da Oposição mineira publicar declaração sobre nego
ciatas do Governo de Minas Gerais. 

A mesma técnica, aos poucos, aqui se vai insinuando. São 
infelizmente uns poucos repórteres políticos a quem se concede 
uma série de favores governamentais. E Jaz-se, então, as guerras 
das manchetes, para envenenar a opinião pública, dando-lhe a 
impressão de que a UDN faz um combate pro forma, faz um 
combate na aparência, enquanto, na realidade, se entende, por 
debaixo do pano, com aqueles mesmos a quem combate. 

E mais: aqueles entendimentos, que nada têm a ver com 
pacificação, entendimentos que em qualquer parlamento civili
zado do mundo são indispensáveis a<;> próprio funcionamento da 
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institmçao, entendimentos em torno de pontos concretos de 
projetos, como no caso do Orçamento, como no caso do rádio, 
como no caso deste próprio projeto de lançamento de títulos, são 
promovidos a entendimentos de caráter político nacional, para 
que possam depois torpedeá-los e apontá-los como cambalachos 
ou imoralidades. 

Sr. Presidente, a história desses entendimentos meramente 
da praxe parlamentar, sem os quais os parlamentos nem fun
cionam, é a história de uma longa série de felonias, uma infin
dável série de descumprimento da palavra empenhada, na afron
tosa conduta com que aqui se tem pretendido negar o que fora 
antes objeto de compromisso formal. 

Ainda agora, a emenda que votamos ao Orçamento, cuja 
constitucionalidade foi posta em dúvida por eminentes compa
nheiros nossos, mas cuja virtualidade decorreu de entendimento 
firmado pelo Líder da Maioria na Câmara e pelo seu colega no 
Senado, não decorreu de iniciativa nossa, mas do nobre Depu
tado Tarso Dutra, honrado membro do PSD. 

Foi também por S. Ex~ assinada e teve ainda a chancela de 
outros Senadores e outros Deputados. E nós, que queríamos dar o 
Orçamento, em vez de dá-lo sem qualquer compromisso do 
Governo, obtivemos para o Congresso o respeito às suas prerro
gativas diariamente violadas pelo Ministro da Fazenda e pelo seu 
chefe. Pois bem, descumpriu-se o compromisso. Não é surpresa. 
Mas é uma nova demonstração da indignidade. Faltou-se à 
palavra empenhada: o Presidente da República veta o artigo que 
leva o nome e a assinatura de seus Líderes no Congresso. E o que 
vemos? Vemos o Líder da Maioria imediatamente desdizer-se, 
voltar atrás, renunciar ao que antes afirmara e descumprir a sua 
palavra com aquela ênfase com que agrava as afrontas na 
medida em que perde a razão. 

Armando Falcão - Sr. Líder, o eminente Sr. Deputado 
Vieira de Melo já declarou desta tribuna anteontem que, assim 
que tivesse oportunidade regimental, responderia às acusações 
que nesse particular lhe foram feitas pelo ilustre Deputado 
Herbert Levy. Pode V. Ex~ e a Casa, entretanto, ficarem desde 
logo esclarecidos de que o Sr. Presidente da República não foi 
sequer ouvido no tocante a este caso. 

Mário Martins - Afinal que Líder é esse do Governo? 
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Armando Falcão - E o Líder Vieira de Melo talvez ainda 
hqje preste esclarecimentos completos sobre este assunto, ressal
vando também a sua própria responsabilidade no problema. 

Carlos Lacerda - Em resumo: vai dizer que não disse o 
que disse e que não fez o que fez. 

Frota Aguiar - Em outro país o Líder teria sido exone
rado. 

Rui Santos - O Deputado João Agripino está de posse da 
contraproposta que o Governo fez, redação dada pelo Sr. José 
Maria Alkmim. O Governo participou do entendimento, e não 
quer cumprir a palavra. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, nós estamos em um ter
reno em que não sabemos mais o que dizer e o que fazer, porque 
não há, na linguagem parlamentar, expressões capazes de definir 
dentro dos cânones da censura da Casa o procedimento de líderes 
políticos que tomam uma proposta de companheiros do seu 
próprio Partido, levam-na ao Ministro da Fazenda, voltam com 
uma contraproposta, negociam modificações dessa proposta, tele
fonam ao Ministro da Fazenda, falam com o Presidente da 
República, assinam a fórmula final, pedem a rubrica de seus 
colegas do Senado e, depois de tudo, negam, a começar, os fatos; 
em seguida, as circunstâncias, para depois negar as próprias 
intenções. 

Não há quem subscreva, de modo a poder sair no Dz'ário do 
Congresso, semelhante procedimento. O que vemos, o que salta 
aos olhos, o que é necessário que a Nação conheça, para que se 
acabem essa farsa e essa impostura, é sem dúvida o seguinte fato: 
o País está sendo controlado. O Governo é liderado por homens 
cujas qualidades morais e intelectuais jamais lhes permitiriam 
essa posição de relevo e de comando no Governo, se não fosse o 
grau de decadência moral, intelectual e funcional a que chega
ram os homens de governo no Brasil. 

Nunca um homem incapaz de cumprir seus compromissos 
mais elementares teria função dominante neste País, não fora o 
grau de degradação a que chegou o Governo que tanto desgraça 
a Nação. 

Armando Falcão - Permite-me V. Ex:'- um aparte? 

Carlos Lacerda - Pois não. 
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Armando Falcão - Peço a V. Ex:' que, na ausência do 
Líder da Maioria, Deputado Vieira de Melo, não faça acusações 
tão injuriosas, tão candentes, pois S. Ex:' não está presente. 

Em meio a toda a divergência existente nesta Casa, V. Ex:' 
tem sempre merecido do Deputado Vieira de Melo um trata
mento à altura da boa educação parlamentar. Peço, portanto, 
aguarde um momento - e haverá muitas oportunidades, até o 
dia 15 - em que o Deputado Vieira de Melo esteja presente para 
prestar os esclarecimentos necessários e defender-se das acusações 
formuladas por V. Ex:' à sua pessoa. 

Carlos Lacerda - Em primeiro lugar, as acusações não são 
apenas ao Sr. Vieira de Melo, mas a V. Ex:' também. Defen
da-se. 

Armando Falcão - Defendo-me. Concretize V. Ex:' suas 
acusações. Não fui parte nesse assunto. 

Carlos Lacerda - É V. Ex:' ou não Vice- Líder da Maioria 
nesta Casa? Sabe ou não que houve compromisso do Governo em 
torno do assunto? 

Armando Falcão - Estou declarando que, pelo menos, não 
houve participação do Presidente da República. 

Carlos Lacerda - Não fuja V. Ex:' ao debate. Houve ou 
não compromisso do Governo em votar aqui, como votou, aque
les artigos? 

Armando Falcão - Estou informando a V. Ex:' e à Casa, 
com toda a lealdade, que não participei, em nenhum passo, dos 
entendimentos havidos determinada noite, para efeito de encami
nhamento de votação do Orçamento. 

Fui testemunha, porém, quando da sanção do Orçamento 
pelo Chefe da Nação, há três ou quatro dias, da declaração de 
S. Ex:', presente também o Sr. Deputado Vieira de Melo, de que 
não tinha sido absolutamente parte nesse entendimento a que V. 
Ex:' se reporta. Estou dizendo a verdade e agindo com toda a 
sinceridade, para esclarecer, no caso, a posição do Presidente da 
República. Quanto ao líder da Maioria, não tenho dúvida de que 
ele virá para a tribuna esclarecer devidamente o fato. Peço, 
portanto, a V. Ex:' não continue a atacá-lo veementemente na 
sua ausência, porque ele aqui não se acha para defender-se, em 
assunto do qual não estou plenamente a par em seus detalhes. 
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Tenho certeza, repito, de que S. Ex:' colocará o problema nos 
devidos termos. 

Carlos Lacerda - Atendo ao apelo de V. Ex:', não porque 
deva ao Líder da Maioria qualquer reciprocidade nesse terreno, 
pois ainda ontem S. Ex:' se referia a uma questão de ordem 
minha como se fora um embuste; ainda ontem S. Ex:' condicio
nava qualquer idéia de entendimento nacional ao meu afasta
mento da liderança da UDN. E, não faz senão poucos meses, 
S. Ex:' me denunciava à Nação como traidor da Pátria. De sorte 
que é S. Ex:' quem me deve, e não eu a S. Ex:'. 

Mas o problema pessoal nunca me interessa. Portanto, aten
do ao pregão de V. Ex:', para repetir o que estou dizendo, 
quando aqui se encontrar o Sr. Vieira de Melo. Lamento, entre
tanto, não esteja ele quando nós estamos. 

(A Maioria protesta contra expressão usada pelo orador.) 

Presidente - Atenção! A Mesa expungirá do discurso do 
Sr. Deputado Carlos Lacerda as expressões anti-regimentais. O 
prazo do orador está esgotado há mais de cinco minutos. Faço, 
pois, um apelo a S. Ex:' para que encerre seu discurso. 

Carlos Lacerda - Vou terminar, Sr. Presidente. 
Há uma famosa página de Afrânio Peixoto, na qual ele 

analisa e examina a contribuição que palavras de diferentes 
profissões e atividades dão ao conjunto do idioma. Expressões 
tiradas da Matemática, como, por exemplo, 'pôr em questão um 
problema'; expressões da Medicina, tal como 'essa questão é um 
parto difícil'; expressões das letras jurídicas, enfim, de diferentes 
profissões, que passam a entrosar-se e a serem correntemente 
utilizadas como metáforas, ou não, no linguajar de cada dia. 

Estranho, pois, que V. Ex:' expunja do meu discurso ex
pressão que se encontra a cada passo nos discursos de Rui 
Barbosa, palavra que não desmereceu a eloqüência do Padre 
Vieira ... 

Pereira da Silva Mas não são com as mesmas intenções. 

Carlos Lacerda Acho curioso que V. Ex:' queira cortar 
do vocabulário político brasileiro uma das expressões mais cor
remias, mais usadas, mais freqüentes, como a que usei, empre
gada para designar os que atuam passivamente, em massa. 
Cortar esta palavra seria reduzir o alcance, já de si limitado, do 
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vocabulário político brasileiro, seria o mesmo que supor que se 
insulta um Deputado chamando-o de mulher, por exemplo, 
quando se diz que ele está com trabalho de um parto difícil; seria 
condenar o orador a não usar aqui hipérboles e metáforas; seria 
um empobrecimento tal de imaginação e da língua portuguesa, 
que levaria realmente muito longe o poder de censura da Mesa. 

Sr. Presidente, quando disse que uma parte da Maioria atua 
assim como classifiquei, afirmei o que toda gente sabe e foi 
confirmado pelo Sr. Deputado Lincoln Feliciano. Na verdade, 
como poderia eu qualificar o modo de conduzir-se de alguns 
Srs. Deputados que madrugam nó Catete, em fila, à espera de 
um favor do Presidente da República para, em seguida, aqui 
votarem de acordo com o desejo do Presidente, cujo favor, 
madrugado, lhe havia sido concedido? 

.Jefferson Aguiar - Tenho a impressão de que V. Ex:'- se 
excedeu, e se excedeu demasiadamente ao referir-se não só ao 
Governo como à Maioria, despertando no plenário a aglutinação 
dessa mesma Maioria. Nenhum de nós, sem dúvida, poderá 
apreciar argumentação lógica ou jurídica através desses métodos 
instaurados na Câmara dos Deputados, em que ninguém se 
entende e todos votam politicamente, porque politicamente tam
bém a Minoria se decide e se afasta do plenário. Todos temos 
responsabilidade na instauração desse processo e V. Ex:'-, como 
o tenho dito pes.soalmente na qualidade de seu particular amigo, 
tem influenciado o plenário na tramitação dos projetos e nas 
soluções políticas aqui adotadas. Ainda há pouco, com relação ao 
projeto dos 30 bilhões de cruzeiros, que alguns entendem ser 
pernicioso ao País e prejudicial à economia brasileira, o Depu
tado Último de Carvalho teve ensejo de demonstrar que se 
tratava de proposição do Governo anterior, apresentada com 
alteração pelo Senado Federal. 

Carlos Lacerda - Acontece que isso não é exato. 

Último de Carvalho - Como não é exato? Está aqui; é a 
mensagem n? 711, de 4 de março de 1955. 

Carlos Lacerda - Compare os dois projetos e verá que os 
projetos são completamente diferentes e até opostos. 

Oltimo de Carvalho - V. Ex~s mandaram a proposta para 
aqm, mas não podendo aproveitá-la, votam, por isso, contra. 
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Carlos Lacerda - São duas cmsas completamente dife
rentes. 

Presidente - Atenção! Lembro ao nobre orador que o 
prazo de que dispõe está findo. Daí o meu apelo para que não 
aparteiem mais o orador, a fim de que possa concluir o seu 
discurso . 

.Jefferson Aguiar - Peço perm1ssao para concluir o meu 
aparte, fazendo apelo veemente e cordial para que a divagação 
que faz da tribuna, a dissertação que encetou e ora conclui se 
desenvolva num tom cordial e cavalheiresco no trato com seus 
colegas, que o admiram e, por isso mesmo, não podem permitir 
que V. Ex:' os trate com adjetivação inadea_uada, impertinente e 
incapaz de propiciar o clima de cordialidade e cavalheirismo que 
deve ser mantido neste plenário. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, agradeço a advertência 
do nobre amigo Sr. Depútado Jefferson Aguiar. Pediria a S. Ex~, 
porém, que a encaminhasse a seus nobres colegas, a começar 
pelo Líder da Maioria, pois eu prefiro ser classificado com a 
expressão que usei do que chamado de traidor da Pátria, ex
pressão que V. Ex:', Sr. Presidente, não mandou expungir dos 
Anais. 

Aqui, todos os dias trocam-se os mais graves doestos entre 
alguns Srs. Deputados. E a metáfora, a expressão que usei, 
consagrada em linguagem política, visa designar todo grupo que 
age maciçamente, sob o comando de um só, sem tugir nem 
mugir. Sr. Presidente, espero que V. Ex:' não mande cortar de 
meu discurso esta expressão idiomática 'nem tugir nem mugir' -
expressão consagradíssima que qualquer dos Srs. Deputados, se a 
procurar na Biblioteca, neste momento, encontrará em cada 
volume das obras de Rui Barbosa, no Senado e na Câmara dos 
Deputados, quando as duas Casas não eram o que são hoje. 

Pereira da Silva - Não eram melhores nem piores, porque 
então cassavam até diplomas. 

Carlos Lacerda - V. Ex:' não está sendo hoje o que se 
denomina propriamente um Deputado modesto. 

Mas, Sr. Presidente, V. Ex:' já me advertiu de que devo 
concluir e concluo por um último exemplo - o do rádio. 
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Há vários dias, usando de um direito que nem a Mesa põe 
em dúvida, o do rodízio, que aqui foi inventado pela própria 
Mesa, embora não me tenha dado sempre cumprimento, reque
remos urgência - e temos o direito de fazê-lo para o Projeto da 
Lei Orgânica da Previdência Social. Este requerimento se en
contra na Mesa há pelo menos quatro dias e até hoje não foi 
submetido ao Plenário. 

Por outro lado, já está na Casa, pronto para entrar em 
ordem do dia, o Projeto Cunha Melo, do Senado, sobre o rádio e 
se encontra também na Casa, em regime de urgência, o Projeto 
Prado Kelly, sobre o rádio. Houve dúvida por parte da Mesa, 
suscitada em questão de ordem do Líder da Maioria, refutada 
pelo nobre Deputado Prado Kelly, acerca da caducidade ou não 
da urgência para o projeto Prado Kelly. A decisão se impõe e o 
Regimento obriga seja ela tomada tão logo formulada, ou dentro 
de um prazo razoável. Pois bem: a questão de ordem foi aqui 
levantada e contraditada, há quatro ou cinco dias, e até hoje não 
teve solução. Resultado: não sabemos até agora por que um 
projeto em,. urgência não está em urgência; não sabemos, até 
agora, se poderemos ou não anexar projeto do Senado a um da 
Câmara em regime de urgência, consoante a tradição consa
grada nesta Casa em precedentes que mencionamos. 

Por outro lado, não sabemos por que razão a Mesa se negou 
a colocar em votação requerimento de urgência que, na forma da 
praxe aqui adotada e de acordo com a interpretação da própria 
Mesa, cabe neste momento à UDN suscitar. E o resultado é que 
aqui estamos reunidos para votar o que não está em urgência, 
enquanto uma urgência concedida é postergada e outro requeri
mento não é objeto de consideração. 

Pergunto se esse procedimento merece outra qualificação 
que não aquela que V. Ex:', um pouco agindo em causa própria, 
quer riscar dos Anais. 

Pergunto que expressões poderemos usar e que atitude pode
remos adotar quando vemos esse propósito ... 

Presidente - Faço a V. Ex:' um apelo para que conclua o 
discurso, porque V. Ex:' já esgotou de 20 minutos o prazo de que 
dispunha. Não é possível darmos desempenho aos numerosos 
encargos que estão dependendo da deliberação da Câmara, se 
não forem observados os passos regimentais. 
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Carlos Lacerda - Vou observar, Sr. Presidente, e espero 
que V. Ex:'- também observe o Regimento. 

Temos uma urgência concedida. Onde está ela? Temos um 
requerimento de urgência. Onde está ele? Se a Mesa usa o 
Regimento para tolher-nos, então use o Regimento para permitir 
que a Câmara decida das urgências que deseja e das urgências 
que não deseja. O que não é possível é esta sonegação dos deveres 
elementares da Mesa. E isto, Sr. Presidente, enquanto se isola a 
Oposição, que é numerosa demais para ser ignorada, que é forte 
demais para ser destruída, mas que, ao mesmo tempo, aqui se 
procura isolar, enquanto se fazem agir pressões laterais para ver 
se se consegue desintegrá-la ou diminuí-la. 

Sr. Presidente, enquanto a direção da UDN, aqui dentro ou 
no Partido, dentro da Nação, corresponder à intenção, a linha de 
conduta firme, decidida, até agora mantida pela bancada e pelo 
Partido, de acordo com as decisões da Convenção Nacional 
partidária e com as tendências evidentes, cada dia mais marcan
tes, da opinião pública que nos honra com a sua confiança, esta 
será a linha de conduta da UDN. 

É preciso que os Líderes da Maioria saibam e comuniquem ao 
Governo esta intenção. Não há boato de pacificação e não há 
intriga de desagregação e não há ·violência contra o Regimento 
ou intimidação pessoal ou coletiva que nos faça recuar deste 
propósito. 

Nós criaremos para o Governo uma situação de constrangi
mento permanente. Ele arrancará dessa Maioria irreverente, 
independente, audaciosa, individualista, brava, generosa, ilus
trada, honrada, incapaz de pedir votos em troca de favores, 
incapaz de dar votos em troca de favores, digna e altiva, que 
honra as tradições e as responsabilidades do Congresso, jamais se 
sujeitando à humilhação de enfileirar-se na porta do Catete, alta 
madrugada, para obter favores em troca do seu comparecimento 
a este plenário; essa Maioria admirável, essa Maioria generosa, 
honrada e culta ... 

Presidente - Atenção. 

Carlos Lacerda - ... que é incapaz -de admitir sequer o 
descumprimento da palavra que empenha e dos compromissos 
que assume, essa Maioria que tem timbrado ... 

Presz"dente - Sr. Deputado Carlos Lacerda, faÇo um apelo 
a V. Ex:'- para que atenda à solicitação da Mesa. V. Ex:" já 
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ultrapassou de mais de 20 minutos o seu prazo. Temos matéria a 
debater. É o apelo derradeiro. 

Carlos Lacerda - Vou atender a V. Ex:'-. 
Fez muito bem V. Ex:'-, Sr. Presidente, em ser generoso 

comigo, porque, quando ia terminar, as minhas palavras foram 
tumultuadas por um equívoco ou por um exagero de purismo, e 
não desejaria encerrar o meu discurso por uma espécie de 
injustiça dupla, porque me atribuíam unia injustiça à Maioria e 
atribuíam à Maioria uma injustiça contra mim, supondo que eu 
a queria insultar. Ao contrário. 

Tenho a impressão de que seria a paz do Senhor se conse
guíssemos imolar uma vítima propiciatória, cada dia, aos impul
sos do Sr. Juscelino Kubitschek. Teríamos nesta ara em que ele 
oficia toda madrugada uma série de intenções orçamentaristas, 
evidentemente exalçadas pela fidelidade devota com que esses 
fiéis servidores da causa, para não dizer da mística presidencial, 
sujeitam-se a ser, supondo que eu a queria insultar, como os 
oficiantes desse rito estranho que se celebra, de madrugada, no 
Palácio presidencial. 

Sr. Presidente, tenho a impressão de que a Maioria não 
sofrerá de nós qualquer ofensa, porque, ao contrário, nós a 
vemos aqui respeitar sua palavra, cumprir seus compromissos 
com exação admirável... Tudo aquilo que assinam, cumprem ... 
E até creio que o nobre Deputado Armando Falcão deixará 
crescer a barba, para arrancar-lhe fios que compensem e dispen
sem certidões de cartório ... 

Sr. Presidente, a fidelidade com que os Líderes da Maioria 
respeitam os compromissos é qualquer coisa de admirável, é, 
realmente, um exemplo para as escolas primárias do País ... 
Acredito mesmo que se deva trazer para aqui os meninos das 
escolas públicas, para verem como cumprem sua palavra os 
homens públicos do Brasil. .. Para que vejam, assistam ao modelo 
de comedimento, de compostura vocabular, a perfeita inteligên
cia com que, por exemplo, o Sr. Deputado Arnaldo Cerdeira 
defende os mais profundos interesses nacionais ... 

Arnaldo Cerdeira - V. Ex:'- está transgredindo o Regimen
to, e eu eswu aqui há meia hora pedindo um aparte. 

Carlos Lacerda - Nunca por aqui perpassou sombra agou
renta do Sr. Sanchez Galdeano; nunca por aqui se conseguiu 
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documentar a exatidão das denúncias do pobre funcionário 
Leonardo Guimarães, único até agora punido por ter desafiado o 
poder daquela proficiente e dinâmica sociedade armada entre o 
Ministério da Fazenda e este extraordinário homem público que 
se chama Antônio Sanchez Galdeano! ... 

Nunca neste país conseguimos sequer despistar ou encontrar 
a marca, as pegadas desses homens que negociam o seu voto em 
troca de favores a grupos econômicos. Não. A Câmara é incapaz 
disto; a Câmara tem sido de uma extraordinária compostura! 

Presidente - Atenção! 

Arnaldo Cerdez'ra - Por que o orador nega o aparte? 
Certamente porque está com medo. 

Carlos Lacerda 
prolixo. 

Nego o aparte, porque V. Ex~ é muito 

Arnaldo Cerdeira - Prolixo é V. Ex~, que há 30 minutos 
transgride o Regulamento. V. Ex~ agride, ofende, injuria e nega 
a defesa. 

Carlos Lacerda - Darei o aparte com muito prazer, mas o 
Deputado José Afonso, que já me pediu há muito, tem algo sério 
a dizer. 

Arnaldo Cerdeira - Também tenho; mais sério do que o 
que V. Ex~ diz. 

]os é Afonso - Citado nominalmente por V. Ex~, ilustre 
Líder, face a declarações publicadas hoje pelo Correz'o da Manhã 
e a mim atribuídas, quero dizer que, realmente - realmente -
manifestei, em conversa com os Deputados Seixas Dória e New
ton Carneiro, o meu desgosto pela obstrução indiscriminada que 
o meu Partido vem realizando. Integralmente assumo a responsa
bilidade daquilo que o Correio da Manhã publicou. Não que eu 
tivesse dado entrevista a respeito. Tratava-se de conversa parti
cular que mantive com dois colegas meus. No que se refere 
àquela possibilidade ou àquele juízo que me atribui aquele 
matutino, de que o meu Partido abandone a tribuna e os 
projetos, isto não. Sei que o Partido tem grandes líderes, Depu
tados ilustres, grandes oradores e caustica sempre, indiscrimina
damente, todos os projetos .ciue não considera de boa fonte. 
Assim, quero dizer a V. Ex~ que foi injusto o juízo que o Correio 
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da Manhã me atribui, com relação a isso. Mas, com referência ao 
desgosto pela obstrução, tenho revelado em várias oportunidades. 
É questão de temperamento. Gostaria de vir dar o meu voto, não 
como tenho feito sempre, com o meu Partido. Não. Com essas 
explicações, quero dar como terminada a minha intervenção 
nesse incidente, e espero que V. Ex:', meu ilustre Líder, me 
compreenda. 

Carlos Lacerda - Compreendo e recebo com o maior pra
zer os esclarecimentos de V. Ex:'. De outra feita, tenho a certeza 
de que V. Ex:', com a experiência amarga que lhe dá a má 
interpretação de suas palavras, manifestará o seu ponto de vista 
em reunião de bancada, perante os seus companheiros e líderes, 
a fim de que não se faça o jogo de tentar dividir-nos o que, 
felizmente, não conseguiram e não conseguirão. 

Tenho por V. Ex:' grande apreço e sei que o nobre colega 
não mo negaria também. V. Ex:', que tem sido solidário com a 
bancada, sabe que não há vez em que, tendo possibilidade de 
intervir no debate, tenhamos deixado de fazê-lo. E, quando 
saímos do recinto, é ainda uma forma de intervir no debate, e o 
fazemos ainda por decisão da bancada e não por impulso emo
cional de qualquer dos seus membros. 

Recebo, com a maior atenção e desvanecido, os esclareci
mentos de V. Ex:', para mim pessoalmente desnecessários, mas 
muito oportunos, por virem pôr termo a mais uma intriga, ou 
tentativa disso, dentro da UDN, por forças a ela estranhas. 

Sr. Presidente, devo concluir - e peço perdão a V. Ex:' por 
ter abusado de sua generosidade - dizendo simplesmente aquilo 
que de início vim sustentar e de que não quero me afastar. 

Não podemos confiar num Governo sem palavra. Não temos 
confiança num Governo que não pune os ladrões. 

Não podemos fazer paz com quem prejudica a Nação. Não 
podemos pacificar a Nação e, em nome da paz, consolidar o 
triunfo dos homens que lhe declaram guerra - porque é uma 
guerra permanente ao povo a do Governo que o esfomeia. 

Não podemos concordar em ceder um milímetro, diante de 
um Governo que não cede nas sua incoercível, inevitável e ine
lutável marcha para o caos. 

A crise brasileira é muito grave e, quantas vezes, ponderan
do sobre ela, temos o ímpeto irreprimível de nos esquivarmos 
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para não sucumbirmos diante das responsabilidades que nos 
conferiram o povo e os nossos companheiros. 

Não é esta a primeria nem será a última vez em que eu 
declaro, desta tribuna, que sinto as tarefas da liderança de uma 
bancada, tão valorosa quanto numerosa, superiores às minhas 
forças, aos meus méritos e às minhas possibilidades. Cada dia, ao 
voltar para casa, tenho a impressão de que o dia inteiro carre
gamos água em cestos. Somos, Sr. Presidente, as pobres Penélo
pes de um Ulisses sem Ítaca, como viajor que não encontra rumo 
nem porto onde se abrigue. 

Somos, neste País, aquele quadrado de resistência, cujo 
valor talvez seja hoje unicamente moral. Mas, moral que o seja, 
por isso mesmo não podemos desertar nem ceder. 

Quando vemos neste País um ímpeto furioso, a marcha 
crescente para a desordem, para o vácuo da autoridade, que é, 
antes de tudo, uma crise de autoridade moral; quando vemos, 
neste País, a impotência ovante e triunfante, a impudência, a 
impostura, o singular e inexcedível cinismo com que se descum
prem os compromissos mais solenes; quando vemos esta farsa de 
uma legalidade que se baseia no uso da lei pelo mais forte e na 
negativa do direito aos fracos; quando vemos, neste País, cha
mar-se de democracia o fato de uma maioria preponderar, como 
se não fosse, por vezes, a pior das tiranias aquela que se exerce em 
nome das maiorias inermes; quando vemos, neste País, assaltos à 
economia do povo, com repercussões no futuro desta Nação; 
quando vemos comprometer-se, pelo quorum de um ou dois 
Deputados, o futuro das sucessivas gerações de brasileiros e o 
êxito de governos que virão quando este já estiver na poeira da 
sua própria desagregação moral e material; quando assistimos a 
este espetáculo de uma Câmara reunir-se três vezes ao dia, numa 
confissão da sua impossibilidade de estudar os projetos, pois 
duvido que alguém possa fazê-lo, com estas sessões de manhã, à 
tarde e à noite, como estamos fazendo neste momento; quando 
vemos uma Mesa sonegar ao conhecimento dos Deputados, que 
dele precisam tomar conhecimento para decidi-lo, requerimento 
de urgência regimental, regular, oportuno e inevitavelmente 
destinado a ser submetido ao plenário; quando vemos tergiversar
se, procrastinar, protelar, adiar indefinidamente uma decisão da 
qual depende a organização da Ordem do Dia, enquanto se trata 
de organizá-la unicamente com projetos de interesse do Catete, 
em vez de projetos de interesse da Câmara, manifestado em 
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urgências por ela decididas; quando vemos tudo isso ocorrer, 
Sr. Presidente, que podemos dizer senão isto? Que continuaremos 
nossa luta no plenário ou retirando-nos dele, mas continuaremos 
sobretudo unidos porque, se o golpe do Governo não nos desuniu, 
não nos desunirão a intriga e a corrupção do Governo. (Muito 
bem; muz"to bem. Palmas. O orador é cumprimentado.) 
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31. Sessão de 11 de agosto de 1958 

Comentários sobre fotografia do Sr. Juscelino 
Kubitschek quando da conferência com o Sr. Fos
ter Dulles, Secretário de Estado dos EUA. Política 
exterior do Brasil. Liberdade do rádio. Definição 
do momento brasileiro. ExPlosão em paióis de 
munições do Exército, em Deodoro. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, agradeço ao nobre co
lega, Deputado Mário Guimarães, a cessão do seu tempo no 
Expediente da sessão de hoje. 

Inicialmente gostaria de comentar uma fotografia cujas le
gendas têm variado nos últimos dias, desde a condenação aos 
gestos e aos personagens, à posição de cada qual no grupo, já 
agora guardado para a História na relativa imortalidade a que se 
destinam certos políticos, até as revisões e retratações - se assim 
posso dizer - desse retrato. Segundo a versão mais recente, a que 
provavelmente hão de seguir-se outras, o Sr. Presidente da Repú
blica, quando abanava, pouco abaixo da cintura, as duas mãos 
espalmadas - em direção ao Secretário de Estado americano, 
visivelmente contrafeito, de olhos baixos sobre o papelório que 
lhe haviam dado a ler; segundo essa última mas não derradeira 
versão, e o testemunho do meu amigo e competente fotógrafo 
internacional Jean Manzon - por coincidência o mesmo que 
fotografou o Sr. Barreto Pinto em trajes menores -, o Sr. Presi
dente da República estaria, naquela altura, de pé, numa reunião 
de subordinados, apenas para apertar a mão do Secretário de 
Estado Americano, numa reencenação digna dos serviços de 
publicidade de algum estúdio de Hollywood. Agora procura-se 
tachar de exploração a interpretação que a opinião pública, 
quase toda, deu a essa infeliz cena e a seus personagens. 

A_fotografia, na sua melancólica e ao mesmo tempo dramá
tica significação, tem o valor simbólico de cena-síntese, do re· 
sumo gráfico de uma situação moral e política determinada. 

Aqui temos, diante de nossos olhos - e V. Ex:'-, Sr. Presi
dente, pelo fato ocasional de estar de costas voltadas para a cena, 
não estará deslembrado dela -, aqui temos nós uma cena de 
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Constituinte Republicana. Ninguém dirá que Epitácio Pessoa ali 
estava numa extremidade, exatamente naquela posição, em al-

. gum momento da Constituinte; nem que Rui Barbosa, ao lado 
do Presidente, compulsava papéis no exato momento em que 
alguém ia gravar a cena para a posteridade; nem que Pinheiro 
Machado apoiaria a sua mão poderosa de caudilho sobre as 
costas daquela exata cadeira, naquele preciso momento. E assim, 
de um a um dos homens da Constituinte Republicana, ninguém 
afirmará que desempenhav.a exatamente aquele papel na cena 
que o Eliseu Visconti, mais tarde, trouxe para a nossa lembrança 
e para a inspiração dos Srs. Deputados. O que está ali, portanto, 
é uma síntese em que avultam, na primeira plana, os persona
gens de prol; é uma transposição, para o plano da arte, do 
momento que resume o espírito e visa a significar a colaboração 
pessoal de cada um na obra da Primeira República. 

Assim, também aquela fotografia em primeira mão divul
gada pelo jornal do Brasil não significa, necessariamente, um 
gesto determinado no momento preciso de um presente definido, 
para uma situação específica. 

Significa, isto sim, na síntese gráfica, todo o espírito, toda a 
moral da história, toda a conclusão dessa fábula, em que fi
guram, como estranhos personagens, os substitutos da raposa e o 
daquele pássaro meu homônimo, segundo alguns jornais, que, 
por vaidade, deixou cair do bico o queijo apetecido ... 

Sr. Presidente, essa fotografia é a síntese do que se passou no 
Brasil, nestes últimos dias, em lições memoráveis que aqui certa
mente buscará tirar, em nosso nome, o meu eminente líder e 
colega, o Deputado Afonso Arinos. 

Mas o que nos importa, sobretudo, registrar é a leviandade 
de que aquela fotografia é o retrato fiel e a síntese magnífica, 
irrecusável, e, já agora, se me permitem o jogo de palavras, 
irretratável. Que melhor cena se poderia ter dessa subordinação 
senão aquela em que o Presidente da República aparece súplice, 
a implorar dinheiro para continuar o espetáculo de irreflexão e 
esbanjamento que é o do Brasil de nossos dias? 

Não há silêncio do rádio nem da televisão que possa evitar a 
conclusão inevitável a que o povo vai chegando: a de que falta 
compostura no Governo da República, o comedimento necessá
rio, a indispensável austeridade para compreender que uma 
nação decide, primeiro, pôr sua casa em ordem para, depois, 
recorrer a fórmulas e soluções com o exterior. 
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Não participo de todas as opmwes aqui há pouco expendi
das, com vigor, entusiasmo e ímpeto, pelo nobre colega por São 
Paulo. Não participo da idéia de que um governo legítimo, como 
é o caso do Governo americano, não represente o povo do seu 
país. Não participo nem mesmo da idéia de que possamos ou 
devamos prescindir de colaboração estrangeira para o desenvol
vimento nacional. Mas, está na consciência de todos os homens 
de bem, que não é possível entregar a homens de Estado de 
outros países as soluções que o Brasil tem de encontrar por si 
mesmo e para as quais, conforme as circunstâncias, pedirá ou 
não a colaboração do exterior. 

Quanto ao petróleo, a fórmula do monopólio de Estado, 
sugerida pelo meu Partido, continua a encontrar, em nossa 
agremiação política, um defensor leal, tão leal que distribui com 
os demais a tarefa de defendê-la, e não faz dela bandeira de sua 
campanha eleitoral. 

Mas, Sr. Presidente, neste País de tantos nacionalismos e tão 
escasso patriotismo, é tempo de verificarmos se o Governo da 
República tem o direito de expor o Brasil a esse movimento de 
subversão das linhas de uma política exterior que em meio a 
todas as vicissitudes, através de todas as contradições da política 
interna, jamais prevaricara, jamais faltara aos seus compromissos 
iniciais; porque não fora uma política exterior inventada, ao 
acaso das improvisações. Como certamente aqui demonstrará o 

_ Sr. Deputado Afonso Arinos, a política exterior do Brasil vem dos 
interesses permanentes desta Nação, antes mesmo da sua for
mação como entidade soberana no concerto internacional. Hoje, 
improvisa-se; hoje, salta-se por cima do mecanismo adequado, 
que é o da representação diplomática brasileira, e alguns rapazes 
de alegre temperamento e impetuosas ambições, tendo à frente 
esse Sr. de Brasília, que eventualmente ocupa a Presidência da 
República, nos dias úteis, descontando feriados, dias santificados 
e fins de semana, podem, afinal, improvisar, inventar uma 
política exterior, cujo único resultado, se resultado algum produ
zisse, seria o de levar o Brasil - se me permitem a comparação 
esportiva - para uma 'segunda divisão' das nações. E então, 
saindo da primeira, onde temos a legítima ambição e o direito 
inconcusso de ganhar a promoção, à medida que nos desenvol
vermos como nação e prosperarmos como povo, iríamos disputar 
ao Egito, ao Iraque, ao Irã, à própria Índia, constituída de mais 
de cinqüenta diferentes nações, com dezenas de dialetos diversos, 
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com religiões irreconciliáveis, a duvidosa permanência, a indese
jável hegemonia nesse segundo grupo de nações que apenas 
alvorecem para a sua vida soberana, enquanto a nossa já des
cansa nos alicerces de mais de um século de vida autônoma, 
organizada e soberana. 

Desconhece talvez esses fatos o Sr. Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, ainda que custe a crê-lo que os desconheça um homem 
que, mal ou bem, tem passado por tantos cargos públicos. Mas 
parece desconhecê-los, quando se atira a uma aventura cujo 
resultado foi este, Sr. Presidente, o de receber este País a visita do 
Sr. Foster Dulles para aqui nos dar lições que a nós não cabem, 
porque delas já sabíamos ou tínhamos ouvido notícias, mas que, 
parece, estouraram como novidade para aqueles assessores presi
denciais que esperavam trazer o Sr. Foster Dulles a uma visita, 
deixando à parte uma bandeja na qual S. Ex:'- depositasse a 
espórtula do turista, como nas portas dos museus ou das cata
cumbas. 

Um triste empréstimo - mais um nesse tratamento opiático 
a que se condena o Brasil, de empréstimo em empréstimo, 
estiolando as nossas possibilidades de criação de soluções próprias 
e autônomas - sagrou a partida do Secretário Dulles de Was
hington para a sua breve visita ao Rio de Janeiro e à Novacap do 
eminente Sr. Israel Pinheiro. Mas, de todas as conversações, o 
que realmente ficou foram alguns discursos e uma entrevista do 
Sr. Dulles, que encerra algumas afirmações: queiramos ou não, 
memoráveis, isto é, dignas de memória para a mente distraída, 
apressada e até, às vezes, convulsa dos nossos governantes. 

Lembrou o Sr. Foster Dulles que não é apenas uma questão 
de subdesenvolvimento a resposta à ameaça comunista. Lem
brou, ainda, que o Brasil não pode condicionar ao auxílio 
financeiro dos Estados Unidos a sua posição nacional em relação 
à ameaça russa contra o mundo. 

Seríamos, realmente, a mais abjecta das nações, teríamos 
degradado a uma condição inferior à daquelas tribos impropria
mente chamada nações em algumas regiões do mundo, se já 
tivéssemos de condicionar a nossa posição internacional, em face 
dos inimigos da liberdade e dos agressores dos povos fracos, a 
empréstimos americanos, a intervenções americanas, a esmolas 
americanas. Essa posição o Brasil reivindica por si só e para si 
mesmo, sem ódio a ninguém, sem hostilidade a ninguém, mas 
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por igual, sem complacência e sem humilhação diante de mn
guém. 

Não há humilhação maior do que essa que nos quiseram 
impor os nossos governantes: a de colocarmos o Sr. Foster Dulles 
no Rio de Janeiro, como professor de nossa soberania, como 
assistente de nossa independência, como mestre-escola a nos dizer 
aquilo que sabemos, aquilo que todo dia proclamamos, mas que, 
pelo visto, o Presidente da República ignora, pois a ignorância é, 
de fato, a única coisa enciclopédica no atual Governo da Repú
blica. 

Sr. Presidente, não sei como poderia uma nação justificar a 
sua posição em defesa da liberdade de outras nações, enquanto 
tivesse dentro do seu próprio território zonas tão escuras, áreas 
tão densas de negação da liberdade. Já outro dia aqui lamentei a 
ausência ocasional do nobre Líder da Maioria. Hoje, rejubilo-me 
pela presença de S. Ex?-. 

Mas, quer na ausência, quer na presença, creia, não poderei 
congratular-me com a nitidez e a limpidez da sua palavra, pois 
S. Ex:'- está condenado ao silêncio a que nos condenou no rádio. 
Lá fora do rádio não falamos nós; aqui dentro, na tribuna, 
infelizmente para quantos apreciam o encanto da sua eloqüência, 
quem não fala é ele. 

E não fala, porque se condenou voluntariamente ao silêncio, 
para não renegar no seu passado as palavras que pronunciou, e 
poder ser fiel no presente ao silêncio a que fomos condenados. 

S. Ex:'- tem diante de si esta contradição, a do Líder da 
Maioria como Deputado do Ceará, deste Ceará primeiro a abolir 
a escravidão no Brasil, deste Líder da Maioria primeiro a justi
ficar o silêncio da Oposição no rádio brasileiro. Esta contra
dição condenou ao silêncio a voz do Governo nesta Casa, porque, 
se falasse, não traria o esclarecimento, mas o sofisma; se falasse, 
não traria a verdade, mas a hipocrisia. Bom é, portanto, que se 
cale. 

Louvado seja por calar-se, porque o seu silêncio ao menos é 
digno do nosso respeito e da nossa comiseração. Bendito este 
silêncio que traduz as palavras que a custo ele sufoca na alma; 
bendito este silêncio que condena a si próprio, não mais ao 
Governo que a tal silêncio o condenou. Que melhores resultados 
poderíamos ter do que este, a Oposição calada, lá fora, faz aqui 
dentro com que o Governo se cale, também. 
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Lá fora, porém, calados não ficaremos. Durante todo este 
tempo, as decepções - e por que escondê-lo? - as amarguras, as 
inevitáveis desilusões da vida pública, haviam-me até agora, 
como a tantos outros eminentes homens públicos neste País, 
provocado hesitações - também não tenho por que escondê-lo 
-, vacilações, diante do que seria mais adequado a quem 
quisesse até o fim cumprir duros deveres. 

Candidatar-me a uma reeleição ou apenas, como um protes
to, o último ao meu alcance, o último permitido pelas minhas 
parcas forças, retirar-me da vida pública, para não assistir, ao 
menos de corpo presente, à desagregação moral do meu País. 

Mas o silêncio que nos impõem no rádio é por tal modo um 
desafio; esse silêncio a que nos condenam é de tal modo um 
acinte e uma humilhação, que recolhemos do chão a luva que o 
Governo lança e iremos levar para a rua, de porta em porta, o 
bando precatório pelo voto livre, pelo voto digno, pelo voto 
decente, pelo voto honrado contra a corrupção monstruosa que 
devora, como lepra moral, este País. 

Se queriam esse resultado, aí o têm os que o provocaram. 
Vamos para a rua, mas não nas quatro praças apenas a que nos 
condenam, é de tal modo que nos restringe a polícia, porque 
iremos a todas as esquinas, em cima de um caminhão, o Depu
tado Afonso Arinos, o Vereador Raul Brunini, os meus bravos 
companheiros de chapa, candidatos a Deputados e Vereadores da 
UDN, clamar ao povo contra o seu Governo que o priva do 
direito de ouvir todas as palavras, para formar, por conta 
própria, o próprio julgamento. 

Neste País, Sr. Presidente, o Governo não tem outra coisa a 
dizer senão sofismas; aqui, quando fala, é para dizer que todos 
podem falar no rádio. Esconde que todos, para ele, significa 
alguns. Significa, por exemplo, um grupo de comunistas que já é 
dono de uma emissora de rádio numa cidade do Triângulo 
Mineiro. 

Os comunistas já podem ter rádio no Brasil, e nós não 
podemos falar através do rádio, no Brasil. E não só os comunis
tas, mas aqueles que visam a dividir as religiões, a lançar uns 
contra os outros, os adeptos das diferentes igrejas cristãs, no 
Brasil. Esses têm também seu canal, esses têm também sua 
oportunidade. A luta religiosa, a luta social, a própria luta 
política nos termos e nas condições que convém ao Governo, são 
por ele acarinhadas e tratadas, de acordo, digamos, com a inter-
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pretação dessa cômica, dessa caricata legalidade, que aqui dentro 
se cala e lá fora age. 

Mas, quanto a nós, na suposição de plano, na suposíção 
prévia, na suposição antecipada de que iríamos derrubar gover
nos, de que iríamos atroar os ares atirando pelo chão com esses 
ídolos, que aqui se levantam e adoram todos os sábados o bezerro 
de ouro, em Brasília iríamos derrubá-los, iríamos desmoralizá
los, iríamos lançar uns contra os outros os cúmplices acaso desa
vindos, vedam-nos o acesso ao rádio, acuando os cessionários da 
União. 

Mas, Sr. Presidente, a única vez em que me utilizei do rádio 
para o que se poderia, com exagero, chamar a derrubada de um 
governo, tive a meu lado - e com que eficiência, com que 
assiduidade! - o nobre Líder da Maioria de hoje em dia. Fomos 
juntos os cúmplices do mesmo crime, se crime houve, se, portan
to, cumplicidade houvesse. Então, por que fala ele hoje ao rádio 
e eu não, se no passado fizemos um dueto de que, parece, só ele 
anda arrependido?! 

Parece, Sr. Presidente, que S. Ex~ não tem mais o que dizer 
pelo rá"dio e por isto julga que o seu 'cúmplice' de outras 
empreitadas também já esgotou o repertório. Engana-se S. Ex~, e 
há de se ver nas ruas quanto se engana o meu antigo interlo
cutor, do tempo em que o rádio era livre. S. Ex~ sabe, como eu, 
que o governo que então caiu não caiu pela sua, nem pela 
minha palavra; não caiu pela minha, nem pela sua voz. 

O Governo que então caiu, se caiu, foi precisamente por não 
tê-las ouvido, precisamente por tê-las esquecido ou menospre
zado, enquanto ao redor de si cresciam as forças horrendas de 
corrupção, da adulação e da traição que, afinal, a ele e a nós, 
porque ao Brasil, vitimaram. 

Hoje, a corrupção é a que aí está e a cada passo se retrata e 
já extravasa dos apelos e protestos da Oposição, e constitui, hoje, 
bandeira do antigo Líder da Maioria, o Sr. Vieira de Melo. Creio 
não tardará o dia em que o atual o substitua nesse honroso e 
duro mister, o de denunciar, hoje, ·os crimes que antes defendera. 

A adulação, Sr. Presidente, quem não a vê, quem não a 
sente, nesse passo metódico, infiltrante; quem não a vê nesse 
passo macio de urubu malandro, que é o passo adulão, nos salões 
presidenciais? Quem não a sente na imprensa que não se vende, 
mas que põe abafadores na voz e, subitamente, se torna respei
tosa, como a personagem de Sartre; quem não a vê nos adulões 
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que cobrem o Presidente da República dessa espec1e de curioso 
apodo, que é o excesso de elogios despropositados e que deno
minam 'Doutrina Kubitschek' ao que não é doutrina e foi feita à 
revelia desse sobrenome?! 

Corrupção e adulação - que mais faltaria, Sr. Presidente? 
Creio faltar apenas a consciência da gravidade do momento que 
vive o Brasil e o mundo, pois a traição, esta, também já está 
presente. 

Estamos aqui, prontos a disputar eleições que não resolverão 
a crise brasileira. Estamos aqui, numa dilaceração interpartidá
ria, em que os partidos afluem e refluem nas marés de uma 
espécie de cio eleitoral a que todos se entregam num desvario, 
cuja gradação não ouso aqui descrever. 

A crise brasileira em sua profundidade, crise econômica, 
sim, crise financeira incomensurável, crise administrativa retra
tada a cada passo, crise política pela ausência de liderança, mas, 
sobretudo, crise moral, porque crise de autoridade moral tal qual 
a prevíramos, quando esse Governo se constituiu nos alagadiços 
do mar de lama. Logo depois daquele maremoto e sem recons
truir coisa alguma, pretenderam transformar a lama, pelo simples 
fato de que ela endurecera, em adobe dessa construção de 
escravos para escravos com escravos, para perpetuar a escra
vidão. 

Sr. Presidente, se este é o momento brasileiro, assim em 
rápidas linhas definido, qual não será a dificuldade a vencer 
quando vemos que o momento mundial é o da expansão de um 
novo imperialismo sangrento, atuante, dinâmico, jovem, impe
tuoso e que conta, mais do que o antigo - hoje decadente e em 
plena fase de superação - com aquelas quinta-colunas maciças, 
que, dentro de cada país, aliciam tantas consciências bem for
madas e tantas inteligências bem equipadas, para colocar a 
serviço dos seus propósitos e de sua política a lenta obra de 
penetração, que atinge agora a fase acelerada dos preparativos 
finais, para desencadear o movimento que visa a lançar a Amé
rica Latina naquele torvelinho de lutas através do qual a Rússia 
objetiva assumir a liderança do mundo. 

Antes que tais coisas aconteçam neste País, é preciso que nos 
levantemos para dizer essas coisas ao povo. E, porque não 
querem que digamos essas coisas ao povo, trancam-nos o rádio, 
para que falem apenas aqueles que vivem da confusão, aqueles 
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que vivem da ignorância do povo, explorando a sua ignorância, 
depois de provocar a sua miséria. 

Empobrece-se o povo e, depois, à custa de sua pobreza, 
vai-se acenar com as miríficas promessas da demagogia. Desta 
forma, condena-se cada vez mais o povo a ser a mísera massa da 
manobra da politicagem infrene e da corrupção mais deslavada 
que pode devorar um País desprevenido, mal defendido - é 
preciso dizer - por Forças Armadas que lhe custam mais do que 
a educação, a saúde e a agricultura reunidas e que, no entanto, 
não têm sequer eficiência bastante para impedir seis explosões 
consecutivas no mesmo depósito de suas munições num centro 
povoado, na própria Capital da República. 

, Esse desleixo, esse trágico abandono, essa indiferença crimi
nosa de um Exército - e quando digo Exército, digo o seu 
Chefe, e não ele como um todo, pois não se poderia culpar uma 
corporação inteira pelos deslizes, pelos erros, pela incompetência, 
pela incapacidade de alguns dos seus ocasionais comandantes -, 
esse Exército que custa mais do que o Brasil pode pagar por ele, 
tem que ser aquela corporação de que o Brasil a vida toda se 
orgulhou, em penhor do sacrifício que este povo bom e generoso 
faz para manter as forças de sua defesa nacional. 

Quando, porém, essa defesa espoca e é transformada numa 
espécie de festa junina o depósito dos seus projetis, os paióis em 
que estão armazenados, que poderíamos dizer mais, em respeito 
ao Exército e em defesa de nosso País, senão que é preciso mudar 
aqueles que se mostram incapazes de vigiar e de prever? Esta 
última explosão foi a sexta que em Deodoro ocorreu. E, já agora, 
pela circunstância episódica, ocasional, de não haver vítimas 
pessoais, o Ministério da Guerra mantém os depósitos no mesmo 
local e se congratula com a população ... Apenas se esquece de 
dizer, porque até hoje não o disse oficialmente, a quanto mon
tam os prejuízos, os quais, a julgar pelas primeiras informações, 
vão a mais do que aquilo que se gasta com educação primária no 
Brasil! 

Creio não ser propriamente caso para congratulações, mas 
para pêsames. 

Sr. Presidente, o meu tempo terminou; mas, graças a Deus, 
os trabalhos eleitorais dos Estados permitem aos Deputados do 
Distrito Federal ocupar estes dias, todos os dias, a tribuna, na 
medida do possível. E por isso aqui voltarei, Sr. Presidente, 
felicitando o Líder da Maioria pelo seu silêncio, que é um recibo 

567 



daquela consciência residual a que outro dia me referi, conscren
cia que afinal lhe faz honra, pois é a de um homem que cala 
para não ter que dizer o que ele condena. (Muito bem; muz'to bem. 
Palmas.) 
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32. Sessão de 21 de agosto de 1958 

Dz'.scussão do Projeto 2.552-D/57, que concede dez 
milhões de cruzeiros para auxiliar a Federação 
Universitária Paulista de EsPortes na construção de 
um estádz·o unz·versitárz·o. Conceito e papel das 
unzversz"dades. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, perdoe V. Ex:' a voz de 
cana rachada, com que ocupo esta tribuna, mas o Governo que 
neste momento domina o Brasil não é propriamente o que se 
possa chamar um otorrinolaringologista, pois não há garganta 
que resista à garganta do Governo, que é realmente um Governo 
de garganta. Além disso, relativamente aos otorrinolaringologistas 
do Brasil, um deles especializou-se agora em crédito agrícola 
industrial e deixa seu consultório para ocupar essa Carteira, 
onde, naturalmente, poderá não dar ouvidos à lavoura nem à 
indústria, mas, em compensação, tem garganta melhor do que a 
nossa, depois de uma série de excursões com caminhões do povo. 

Continua, Sr. Presidente, neste País, o escândalo de - em 
plena campanha eleitoral, sob a vigência de uma Lei Eleitoral, 
num regime que se diz legal, tão legal que teve até um suple
mento de tanques para endossar-lhe a legalidade - alguns 
candidatos disporem do rádio e da televisão, enquanto outros 
têm que tomar o bordão dos peregrinos para bater de porta em 
porta., a fim de compensar, com os restos de sua saúde, transfor
mando numa espécie de circo a sua campanha eleitoral, circo no 
qual seremos talvez os palhaços que rimos para não chorar da 
situação do nosso País. Pois quanto ao mais tlesse circo, isto é, 
quanto às feras, estas não se encontram em jaulas, mas em 
palácios. 

Sr. Presidente, o projeto que ora se põe à discussão da 
Câmara é daqueles que despertam em nossa ilustre Assembléia 
uma simpatia de primeira vista, pois ninguém recusaria apoio à 
construção de um estádio universitário. Pede o projeto ........ . 
Cr$ 10.000.000,00 para auxiliar a Federação Universitária Pau
lista -de Esportes, na construção de um estádio universitário. 
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O Senado, destoando da sua costumeira cautela e atuando 
no caso um pouco como Câmara Municipal, emendou esse 
projeto e, onde se diz: "Art. 1? É o Poder Executivo autorizado 
a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) para auxiliar a 
Federação Universitária Paulista de Esportes, na construção de 
um estádio universitário", passar-se-ia, se aprovadas as emendas 
do Senado, a dizer: "Autoriza o Poder Executivo a abrir pelos 
Ministérios da Educação e da Agricultura créditos especiais para 
construção de estádios universitários". 

Sr. Presidente, no primeiro momento, não entendi bem o 
que tem a ver a agricultura com o futebol. Mas, na Emenda 
n? 2, o Senado explicou, como fazia o garoto do falecido carica
turista Calixto: "Art. 1? É o Poder Executivo autorizado a abrir 
os créditos especiais de Cr$ 10.000.000,00 e de .............. . 
Cr$ 2.000.000,00, o primeiro pelo Minsitério da Agricultura, 
destinados a auxiliar, respectivamente, a Federação Universitária 
Paulista de Esportes e a Universidade Rural de Pernambuco, na 
construção de seus estádios universitários". 

Sr. Presidente, o relatório e o parecer da Comissão são 
contrários, porque cada crédito, reza o Art. 179 do Regimento: 
"Cada crédito será objeto de artigo distinto, não se admitindo 
emenda que autorize outro crédito não pedido pelo Poder Exe
cutivo, ou, se destinado ao Congresso Nacional, que não tenha 
sido solicitado pela Mesa da Câmara ou do Senado". 

Sr. Presidente, creio que, infelizmente, tem razão a Co
missão e igualmente o Deputado Lino Braun, Relator, nesta 
observação de natureza regimental que invalida a emenda do 
Senado. Poderíamos, neste caso, parar aí. Mas, Sr. Presidente, 
não sei se é imprudente, do ponto de vista eleitoral, continuar 
além daí, mas, do ponto de vista do interesse público, certamente 
o é e, para nós, a eleição ou se confunde com o interesse público 
permanente ou é uma contrafação, uma mistificação. Não acre
dito seja esta a hora de pulverizar o Orçamento da República 
com subvenções para construção de obras adiáveis, mesmo aque
las que nos despertam simpatia, como esta. 

Em princípio, esta era a hora de interromper todas as 
construções adiáveis e concentrar-se naquelas de caráter reprodu
tivo. 

No Brasil, o sistema universitário foi frustrado, foi mesmo 
desnaturado quando, na administração do eminente Sr. Ma-
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rechal Dutra, federalizaram-se as faculdades estaduais, retiran
do-lhes, na realidade, a autonomia e, por assim dizer, a sua 
prÓJ?ria natureza, para colocá-las, todas, sob o pálio federal, 
transferindo para o plano da educação aquele nefasto e esterili
zante centralismo que, já na economia, asfixia o desenvolvimento 
nacional. 

Se isto é nefasto à economia, ainda mais o é à educação, que 
carece desses impulsos autonômicos dessas profundas, inescapá
veis realidades nacionais que se refletem, mais do que tudo, na 
sua existência e na própria estrutura das suas universidades. 

O que existe, realmente, no Brasil, com raras, notórias e 
notáveis exceções, não são universidades. As exceções, não me 
permito mencioná-las, para não esquecer alguma e, pois, não 
cometer injustiças. 

Lembraria, no Rio, alguns casos; em São Paulo, outros 
tantos; em Belo Horizonte, no Paraná, em Pernambuco e, por aí 
a fora, algumas exceções. Mas, no seu conjunto, feita essa res
salva, as escolas superiores no Brasil, quando poderiam tomar 
realmente um caráter de universidade, foram reduzidas a meras 
fábricas de diplomas que ou fabricam mal o seu produto ou o 
fazem limitando-se a dar um ofício onde deveriam dar uma 
missão. 

A missão da universidade não é, positivamente, esta. A 
universidade é o centro de preparação dos comandos da vida de 
uma nação. A universidade é onde se formam as elites no 
verdadeiro sentido da palavra, isto é, não aquela elite a que sé 
pode chegar ganhando na loteria, ou ganhando o direito de ter o 
Ministro da Fazenda à sua mesa, mas, sim, aquela outra que se 
constitui dos mais aptos, dos mais bem dotados, dos mais capazes 
de esforço, vindos de onde vierem, saídos de qualquer camada da 
estrutura de uma coletividade. A universidade deve tomar, para 
ter o direito a esse nome, o comando da preparação do, por assim 
dizer, oficialato de uma coletividade nacional. É ali que se 
preparam os homens destinados não somente a exercer u'm ofício, 
o ofício de advogado, o ofício de médico, o ofício de engenheiro, 
e assim por diante, como se preparam outros estudantes para 
ofícios de caráter manual, em meras escolas profissionais, para 
representarem, através desse mero ofício, um pensamento na
cional, uma diretriz. Esta é, por definição, a função das univer
sidades, cujas origens, como sabem V. Ex:' e a Câmara, remon
tam aos mosteiros, em que a fecunda Idade Média, como que fer-
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mentando os seus germes de cultura, preparou a estupenda 
eclosão renascentista. O Renascimento, que a muitos se afigura 
um milagre de improvisação, como os descobrimentos em qu~ os 
portugueses se notabilizaram, mas que não foi senão o resultado 
da entrada em ação daquele pensamento gerado e amamentado 
no seio generoso da Igreja, na vida monacal, monasterial, da 
Idade Média. 

Tristão da Cunha - V. Ex~ abriu algumas exceções com as 
quais não estou muito de acordo. Acho que o mal é geral. Não 
há no Brasil universidades, como V. Ex~ acabou de citar. A 
universidade, para ser profícua, precisa ser autônoma, dirigir-se 
por si. O que há, neste País, são escolas de burocratas. Os 
próprios professores são nomeados pelo Governo vitaliciamente. 
Assim, no Brasil - repito -, não há universidades, mas uns 
centros onde se diz que se ensina; não sei se se ensina mesmo. Em 
nossa terra, o ensino público acabou justamente porque o Gover
no oficializou tudo, e tudo aquilo em que o Governo entra tende 
à deteriorização. 

Carlos Lacerda - Naturalmente, é por isso que meu emi
nente mestre e colega, que traz longa experiência como pro
fessor universitário, acaba de sair do Governo, e nós aguardamos 
a sua matdcula nos quadros do estado-maior da Oposição. 

Sr. Presidente, encerrada a breve e, como sempre, oportuna 
interrupção do meu ilustre amigo e colega, Deputado por Minas 
Gerais, retomo o fio daquelas pálidas considerações que ia fa
zendo. 

A Universidade de Paris sirva-nos de exemplo, entre tantos 
outros que poderiam aqui nos ocorrer. 

Naquela sacada da pequena rua fronteira à velha igrejinha 
de Saint-Julien-des-Pauvres, pregou são Tomás de Aquino e, com 
isso, lançou as bases do que seria não propriamente, ou não 
exclusivamente, ou não somente, a Universidade de Paris, mas 
seria o luminoso pensamento da França. Pode-se mesmo dizer 
que até Descartes, que até a lógica cartesiana saiu da lógica 

· aquiniana, enfim da Suma Teológica. Pode-se dizer que daquela 
Universidade saiu o fulgor da França e o seu gênio para as suas 
sucessivas ressurreições. A Universidade de Bolonha, que até hoje 
resplandece na Itália como uma flama permanente a lhe alimen
tar a capacidade constante de rejuvenescimento dessa velha 
nação sempre amanhecida, não é outra coisa senão o fulcro, o 
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centro, o núcleo, o ninho de onde libraram asas os gemos da 
cultura jurídica, da cultura política, da cultura, em suma, da pe
nínsula mediterrânea. 

Da Inglaterra nem há que dizer, Sr. Presidente, pois que 
seria ela sem as suas universidades? Um fenômeno dos tempos 
modernos, como o Sr. Winston Churchill, não é senão, como se 
diz da grama inglesa - produto de uma semente e de 400 anos 
de cultivo -, produto da universidade através dos séculos. A sua 
versatilidade, a sua estupenda desenvoltura no trato dos proble
mas humanos e históricos do seu tempo não é senão o sumo desta 
cultura universitária que se faz através de centros que, como tão 
bem salienta o Deputado Tristão da Cunha, têm que necessa
riamente independer do Governo porque são na realidade insti
tuições supragovernamentais. São elas ou devem ser, ou devem 
buscar sê-lo, entidades permanentes, senão mesmo eternas. E os 
governos, na sua transitoriedade, constituem-se delas e não elas 
dos governos que aqui as constituem. Nos Estados Unidos -
Harvard, Notre-Dame, a Universidade de Chicago, todas aquelas 
que têm cada uma na sua chamada alma mater uma âncora para 
a qual se voltam os grandes homens daquele país, pois Roosevelt 
não é senão o produto de uma formação universitária - o 
autodidatismo há muito tempo passou a ser mero suplemento da 
formação de elites, de comandos para a sociedade americana. 

Hoje, a difusão da universidade, nos Estados Unidos, cami
nha paralelamente à difusão da poupança que dá àquele país o 
singular caráter de única, talvez verdadeiramente, nação revo
lucionária nos tempos atuais, pois conseguiu elevar o nível de 
vida da grande maioria da sua população, sem sacrifício de uma 
só das suas liberdades. 

No Brasil, essa universidade, com seus primeiros bruxuleios, 
suas primeiras claridades - no Recife, em São Paulo, na Bahia 
-, deu a este País mais de uma geração exponencial, pois, onde 
quer que se busquem os grandes luzeiros desta Nação, entre os 
tempos da sua formação imperial e os começos da sua República, 
só mais tarde depravada, lá estão os homens da Faculdade do 
Recife, da Faculdade de São Paulo, da Faculdade da Bahia, 
como vimos testemunhos do valor e da indispensabilidade dessa 
formação universitária. 

Somos ainda, é certo, um povo de autodidatas. Mas a 
responsabilidade da nossa geração, da nossa época, é reconhecer, 
é identificar o profundo conflito que neste momento se observa 
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no Brasil entre a obsolescência de um conceito meramente orna
mental de cultura e a irrupção, a invasão da técnica destituída, 
por assim dizer, de alma. 

A cultura no Brasil, até as alturas da Primeira Guerra 
Mundial, era quase um divertimento de salões. Era, como dizia o 
meu mestre Afrânio Peixoto, a própria literatura um sorriso da 
sociedade. Era a sociedade escravagista - sobre a qual pesava e 
até hoje pena, poder-se-ia afirmar, a maldição dos escravos -
que enviava a Montpellier ou a Coimbra os frutos senhoriais dos 
engenhos, para trazerem, nos diplomas na Europa conseguidos, o 
direito de não trabalhar. 

E a cultura, então, era um diploma para a irresponsabili
dade social, era um diploma para aquele profundo e esterili
zante laicismo que, a pretexto de manter a Igreja separada do 
Estado, como que empobreceu a Igreja, por um lado, e, por 
outro lado, imoralizou o Estado, retirando-lhe todo o conteúdo 
ético essencial à própria estabilidade e, ainda mais do que isto, à 
evolução da sociedade. Nossa sociedade desvairou-se e, por falta 
de um princípio ético diretor, não se preparou para a invasão da 
técnica, quando, depois da Primeira Guerra Mundial, no inter
valo armado e expectante, a que se chamou de paz e que outra 
coisa não era senão armistício das armas, para melhor preparar 
o conflito das idéias, quando surgia a Segunda Guerra Mundial, 
e, com ela, a ascendência da influência da cultura americana no 
Brasil, encontrou-se este País sem resistências, nem nos valores 
estabelecidos do passado nem num quadro de valores reafirmado 
e redefinido para o futuro. A Nação de autodidatas, sem direção, 
sem pensamento diretor, precipitou-se nas improvisações, engol
fou-se nas aventuras e fez dos pequenos golpes e das contrafa
ções ideológicas doutrinárias e práticas toda a sua, por assim 
dizer, filosofia de governo. 

Perdemos aquele gosto dos nossos autodidatas, o maior dos 
quais, sem dúvida, Rui Barbosa, pela referência constante aos 
modelos livrescos nos quais se procurava o exemplo de outros 
povos. Retraiu-se a cultura do Brasil em busca de suas fontes 
autóctones_ Foi-se buscar uma revelação do Brasil aos brasileiros, 
de que é exemplo culminante a chamada revolução modernista 
da cultura, das artes, da literatura, na famosa Semana de 1922, 
em São Paulo. 

Bem definia esse caos. - que, paradoxalmente diria, se 
estruturava - o admirável Tristão de Ataíde, quando de sua 
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conversão escrevia o famoso "Adeus à Disponibilidade". Era um 
levantar de âncoras, daquela angra segura, mas apodrecente, em 
que o pensamento nacional se ia, pouco a pouco, mas inevita
velmente, cobrindo das ostras no seu casco parado. 

Esse pensador brasileiro teve a audácia de, em um tempo de 
leigos empedernidos, de agnósticos suficientes, levantar a ban
deira da fé como sinônimo da própria inteligência das coisas. 
Desafiou até mesmo o ridículo e deixou nascer a planta de que 
hoje poderia surgir, e está surgindo de algum modo, a Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, por exemplo, uma das 
raras instituições que têm o direito de aspirar ao altíssimo título 
de universidade. As outras, perdida a antiga fosforescência dos 
Tobias Barreto, dos Sílvio Romero e de tantos outros monistas 
hegelianos e haeckelianos, foram se apagando em mórbida pe
numbra, em que - ainda uma vez recorro ao depoimento 
duplamente autorizado desse eminente mestre de finanças e 
experimentado professor de jovens que é o Deputado Tristão da 
Cunha -, em que as escolas se amesquinharam e, sob a fórmula 
do Estado Nacional, em troca de uma garantia de vencimentos 
tranqüilos e do título universitário para fixar à porta dos consul
tórios ou dos escritórios e permitir tantas vezes um acréscimo no 
cartão de consulta ou no preço do parecer, as universidades, 
feitas todas as ressalvas em que insisto, converteram-se mera
mente em escolas profissionais para formar doutores. 

O pensamento nacional, o próprio pensamento democrático 
que toda gente cita sem dizer exatamente em que consiste, não 
tem hoje, no Brasil, onde se acoite, não tem hoje, no Brasil, onde 
se abrigue. 

O Ministério da Educação lança-se à aventura de fundar um 
centro de cultura política, econômica e sociológica para as 
grandes missões, as grandes entradas e bandeiras, no meio dos 
negociantes, dos industriais, dos engenheiros, em suma, daqueles 
cuja preparação técnica tantas vezes os afasta daquele vasto e 
indispensável domínio das idéias gerais, sem as quais nenhuma 
especialidade- fica de pé. 

Presidente - Lembro a V. Ex~ que poderá ainda dispor de 
15 minutos, se assim o desejar e requerer. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, requeiro a prorrogação 
de meu tempo. 
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Presidente - Está deferido o requerimento de V. Ex:". 

Carlos Lacerda - Agradeço a V. Ex:" e ao plenário que, 
pela sua paciência, parece autorizar-me a isso. 

Sr. Presidente, essas faculdades, que não fornecem ao Brasil 
idéias gerais, que não preparam, na cediça citação do velho 
Calógeras, aqueles técnicos de idéias gerais que são os estadistas, 
recorrem ao Ministério da Educação, à sua grande iniciativa, 
ousada e fera - a da preparação de um instituto, de um núcleo, 
de um centro que seria, por assim dizer, o gerador de energia 
cultural para essa rede de distribuição que iria da Federação das 
Indústrias de São Paulo aos Sindicatos de Operários do Rio de 
Janeiro; que iria das faculdades perdidas às faculdades achadas. 
Então, no orçamento se consigna uma verba especialmente des
tinada a essa espécie de escola de mandarins. E quando se 
perquire o que ela ensina, e quando se procura o que ela leciona 
a esses incautos e desprevenidos técnicos, inflados pela excessiva 
consciência da importância de cada uma de suas respectivas 
tecnicalidades, quando se procura indagar o que ensina esse 
instituto do Ministério da Educação e Cultura a esses despreve
nidos industriais, a esses incautos jovens estudantes das escolas 
profissionais que aqui formam doutores, a esses engenheiros do 
Clube de Engenharia, a esses médicos, advogados ou operários, 
verificamos que o Ministério da Educação e Cultura, no Brasil, 
patrocina; mais do que isso, perfilha; mais do que isso, absorve; 
mais do que isso, funciona no domínio da cultura política, no 
campo da formação das elites dirigentes do País em torno de uma 
confusa mistura de ressentimentos de fascistas ultrapassados com 
a explosiva convicção de comunistas encapuçados. 

Para muitos, sobretudo para os grandes liberais do nosso 
tempo, esta aproximação, esta aliança, esta identificação, esta 
colaboração entre os que antes se chamavam 'extremistas da 
direita' e os 'extremistas da esquerda' pode parecer um paradoxo, 
se não parecer, antes, uma exageração. 

Recordo-me de que Raymond Aron, no seu recente e admi
rável ensaio O ópio dos Intelectuais, salienta a obsolescência 
desse velho conceito, nascido da antiga Assembléia Francesa, em 
que era chamada 'esquerda' a bancada colocada à esquerda do 
Presidente, e 'direita' a que à direita lhe ficava. Assim registrou o 
dicionário de Littré a primeira versão desse conceito. E hoje 
postula Raymond Aron: "Quando, num hipotético país do Orien-
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te Médio, um grupo de oficiais, geralmente saído das classes 
médias, desembainha sua espada para extinguir os privilégios dos 
paxás, como aplicar o conceito de esquerda e de direita? Que 
será direita? Os oficiais? Neste caso, seriam esquerda os privile
giados paxás? 

Este exemplo, entre muitos, mostra como é praticamente 
impossível saber se a ditadura do General Perón é de direita ou 
de esquerda; se o sindicalismo do Dr. João Goulart é de esquerda 
ou de direita. Afinal, a posição deste no tráfico político, de mão 
ou contramão, bem pouco importa. O que interessa realmente 
é registrar que esse impulso de ressentimentos e de ambições que 
foram as ideologias da subversão realmente se identificam, hoje, 
por tal modo, que o nosso talvez futuro eminente colega San 
Tiago Dantas, depois de ser o precursor e o coutrinador número 
um do fascismo brasileiro, é hoje uma das carpideiras do traba
lhismo oficial. 

Essà facilidade de confluência, essas correntes que, vindas de 
tantas origens opostas, se reúnem, têm no Instituto Brasileiro de 
Estudos Superiores, nascido à sombra de uns cavacos do Itatiaia, 
a sua mais característica realidade, e com ela nos preocuparía
mos menos se ela não levasse verbas do Orçamento e carimbo 
oficial nos seus papéis. Quem for àquela repartição da Guerra lá 
encontrará conferencistas tirados dessa bolsa de surpresas, de 
onde saem, num fluxo verbal constante, indiferentemente, fas
cistas, comunistas ou simples idiotas. 

Tristão da Cunha - Não vejo essa contradição que V. Ex~ 
vê no Sr. San Tiago Dantas, porque o socialismo é um só. Essa 
questão de "direita ou esquerda nada significa. Socialismo é a 
absorção do indivíduo pelo Estado: pode tomar o nome que 
quiser, é sempre a mesma coisa. 

Carlos Lacerda - V. Ex~, com aquela clareza que todos 
admiramos, acaba de dizer, com certo exagero e pouco tempo, 
aquilo que digo, com menos exagero e mais tempo. 

Sr. Presidente, essa comunidade de interesses ideológicos não 
teria maior virulência, nem representaria maior perigo, se no 
Brasil houvesse uma universidade. Quero dizer uma universi
dade, não aquelas escolas profissionais que, em vez de formar 
capinteiros, formam bacharéis. 
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Tristão da Cunha - No Brasil, não se podem formar 
universidades verdadeiras, porque o ensino está oficializado. Em 
virtude da ingerência do Governo nas universidades privadas, elas 
não se podem desenvolver. Enquanto o ensino estiver completa
mente oficializado e regulamentado, no Brasil não poderá existir 
universidade. Há algumas tentativas por aí, mas elas encontram 
sempre no Estado um obstáculo ao seu desenvolvimento. 

Carlos Lacerda - Tem V. Ex~ toda a razão, e estimaria 
que o seu eminente colega de Partido, que ocupa o Ministério da 
Educação, aprendesse com as suas idéias e pudesse pô-las em 
prática. 

Tristão da Cunha - V. Ex~ sabe que, no regime presiden
cial, não há Partidos. Há um aglomerado de indivíduos que 
disputam cargos públicos com as idéias mais diversas e contradi
tórias. Mas o Ministério pouco pode fazer, porque, nesse regime, 
só há uma voz - a do Presidente da República. 

Carlos Lacerda - Agora, parece que V. Ex~ tocou no 
ponto exato. Continuamos à espera de V. Ex~ naquele claro que 
lá está aberto para V. Ex~, nas fileiras da Oposição. 

Sr. Presidente, dizia eu que não haveria maior exagero ... 

Tristão da Cunha - A minha diferença com V. Ex~ é 
apenas estar eu combatendo regimes, enquanto V. Ex~ combate 
indivíduos. 

Carlos Lacerda - Quando quis combater um regime, me 
chamaram de golpista, Sr. Deputado. 

Sr. Presidente, dizia eu que não haveria maior perigo nesse 
foco de desagregação ideológica do Brasil, se, por um lado, não 
fosse ele oficial, governamental, estatal, com toda a marca, todo 
o prestígio que - tão bem salientado, mais uma vez, pelo 
Deputado Tristão da Cunha - acompanha, aqui, o sumo sacer
dote político dessa espécie de religião burocrática, que é a 
religião da estatolatria brasileira. Sobretudo; não teria ela maior 
efeito, se houvesse, no Brasil, universidade, fomentando, gerando 
e alimentando idéias. Ocorre, Sr. Presidente, que a essa massa 
autodidata, num país em que a demagogia chega ao despropósito 
de dar instrução universitária gratuita a moços que não a tiveram 
gratuita no ginásio, que pagam para o curso ginasial, o único 
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verdadeiro, pois o primário não é senão, no fundo, a preparação 
para o acesso ao ginasial. .. 

Tristão da Cunha - V. Ex:' poderia acrescentar que se 
cobra imposto daqueles que não podem dar ensino primário aos 
seus filhos, para pagar a formação de doutores ... 

Carlos Lacerda - V. Ex:' tem toda a razão. 

Tristão da Cunha - ... incapazes, ignorantes e autodida
tas, como V. Ex:' diz. Os poucos que sobrenadam são os que 
estudam sozinhos, porque nas nossas universidades ninguém 
aprende coisa alguma. 

Carlos Lacerda - V. Ex:' o diz com sua autoridade de 
Deputado que ainda agora apóia o Governo, e de Deputado que 
é Professor. 

Sr. Presidente, realmente, esta falta, esta carência, esta 
ausência de formação universitária no Brasil é hoje gravíssima, 
quando se consideram duas coisas. Primeiro, que este País é 
habitado por um povo de adolescentes; mais de 30 milhões dos 60 
milhões de brasileiros são menores de 18 anos de idade. Quer 
dizer, chega a ser escarninho falar em desenvolvimento nacional, 
se não se põe na base dele a escola, pois metade da população 
brasileira, e até um pouco mais, 51,4% para ser exato, depen
de da escola, para vir a entrar na produção. De sorte que falar 
em desenvolver a produtividade, quando se não concede a esta 
metade e um pouco mais de população brasileira· as condições 
mm1mas para se tornar apta à produção, é contar uma triste 
anedota que, se não faz chorar, é porque os presidentes são 
risonhos ... 

Temos no Brasil uma umca institmçao, neste momento, 
geradora de idéias gerais, incubadora de uma doutrina de poder, 
de uma doutrina de governo - e esta constitui-se dos mandarins 
da burocracia, de velhos fascistas impenitentes e de novos comu
nistas, mais ou menos encapuçados. Outra coisa não é o Instituto 
Brasileiro de Estudos Superiores ... 

Fonseca e Silva - Muito bem. 

Carlos Lacerda - . . . senão a oficialização de uma dou
trina que, nem por ser confusa, é menos nociva, pois a confusão 
que estabelece pode servir a qualquer senhor, menos à democra
cia, regime que exige extrema nitidez, clareza e precisão nos 
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conceitos sobre os quais se assenta a sua realidade e o seu 
desenvolvimento. 

Ora, em tais condições, dói-me na alma, Sr. Presidente, 
como Deputado, cada vez que vejo aqui projetos que pulverizam 
verbas nacionais, seja mesmo para o intuito generoso e um pouco 
eleitoral, digamos, de construir estádios e universidades. A ginás
tica do corpo é indispensável, mas creio que a universidade se 
destina a uma espécie de ginástica das idéias, que lá quase nunca 
se efetua. 

Presidente - Atenção! Lembro ao nobre orador que o seu 
tempo está a findar. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, vou concluir, votando de 
acordo com o parecer da Comissão, mas estimaria que estas 
considerações, feitas no desalinhava de uma sessão improdutiva, 
porque forçada por outras circunstâncias, e nesta voz fatigada 
pelo esforço de contrapor à censura do rádio e da televisão uma 
palavra nas esquinas, para que o povo não se esqueça de que está 
numa democracia, coisa que é preciso lembrar todos os dias nessa 
democracia de espada de ouro e da mordaça no rádio -
gostaria, repito e concluo, Sr. Presidente, que nós um dia 
pudéssemos nos encontrar todos, para, através de partidos dota
dos de uma doutrina política definida, consistente, conseqüente, 
libertar, por um lado, a economia brasileira desse dirigismo 
mortal de que está ferida, e, por outro lado, libertar a inteligên
cia brasileira do autodidatismo, que já não lhe basta, e desse 
pedantismo cultural, que, patrocinado pelo Estado, prepara uma 
geração de ignorantes alfabetizados, e desta categoria mais terrí
vel da ignorância, que é a do homem de um livro só. (Muito bem; 
muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.) 

582 



33. Sessão de 29 de agosto de 1958 

Supressão do direito de livre acesso às informações 
do Governo francês ao correspondente do Jornal 
O Estado de S. Paulo naquele País. Acesso da 
Oposição ao rádio e televisão. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, os temas da vida interna
cional, ao que parece, vão-se entremeando cada vez mais com os 
de nossa vida interna. Ao subir, hoje, a esta tribuna, começo pelo 
cumprimento de um dever bem desagradável, mas inevitável, 
pelos compromissos que tem meu Partido com a defesa da 
liberdade de imprensa, vale dizer, com a defesa da própria 
liberdade. 

Há dias, o Ministério da Informação do Governo francês 
suprimiu a um dos correspondentes desse grande jornal do mun
do que é o Estado de São Paulo o direito de livre acesso às 
informações oficiais do Governo de França. O aludido correspon
dente, de nome Yves Lapouge, não é daqueles com os quais 
esteja eu, pessoalmente, de acordo quanto ao que escreve e 
quanto ao que informa. Muito ao contrário: pelo que tenho lido 
de seus despachos para esse admirável jornal e pelo que pude, em 
tempo, comparar com a realidade dos acontecimentos e das 
tendências dominantes da França atual, quer-me parecer que o 
Sr. Yves Lapouge, de resto cidadão francês, mas investido da 
função de correspondente de um grande jornal brasileiro em 
Paris, é homem que, por esta ou aquela razão, deforma fatos, 
envenena intenções e, sobretudo, apresenta quadro errôneo da 
realidade francesa e, quero sublinhar especialmente, da reali
dade democrática francesa. 

Há tempo, vinha observando que esse correspondente obe
dece um pouco demais a qualquer tendência pessoal sua na 
apresentação da informação. Segundo parece, teria sido essa 
também a opinião da colônia francesa em São Paulo, que, ao 
que se diz, teria apresentado reclamações ao governo de seu país, 
donde a providência do Ministério da Informação da França, que 
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não cassou o direito do Sr. Lapouge de permanecer em França, 
nem poderia fazê-lo, tratando-se de cidadão francês, nem mesmo 
proibiu-lhe o exercício de sua profissão como correspondente, 
mas limitou-se a impedir-lhe o acesso às audiências e informações 
de caráter governamental. 

A correção com que agiu a direção do Estado de São Paulo 
foi, a meu ver, exemplar. Convocado para explicações o Cônsul
Geral da França em São Paulo, este, depois de comunicar-se com 
a Embaixada no Rio, pediu prazo de três dias para obter 
esclarecimento seguro do próprio Governo de Paris. Esse es
clarecimento, até agora, é mais do que claudicante, porque 
omisso. E a maior tristeza que temos nisto é que tal decisão e tal 
omissão parecem, por momentos, ao menos, dar razão aos que se 
empenham em apresentar à opinião brasileira o Sr. Jacques 
Soustelle, Ministro da Informação do Governo De Gaulle, como 
um fascista ou reacionário da direita. 

Sr. Presidente, não creio seja a imputação válida, pois o 
Sr. Soustelle, um dos mais admiráveis escritores vivos de França, 
o estudioso da civilização asteca e incaica, o continuador, em 
certo sentido o êmulo, da obra de Malraux, é antigo esquerdista 
e, se é verdade que reviu a primitiva posição, parece-me falso que 
a tivesse revisto para incorrer no erro oposto. O que acredito ter 
influído na sua decisão é a circunstância, para nós irrelevante, de 
ser cidadão francês e correspondente de O Estado de São Paulo 
em Paris. Mas nós, que temos tão longa, dura e vivida experiên
cia dos assaltos à liberdade de imprensa, não podemos, nesta 
altura, silenciar e temos o dever de manifestar nossa profunda 
estranheza em que venha de França alguma coisa digna do 
Procurador Ivo D'Aquino, por exemplo. Seria demais que a 
França pretendesse, depois de oferecer ao mundo tantas lições de 
compreensão do valor e da função da liberdade, dar-nos agora 
lições que o mundo quis esquecer com a queda de Hitler e não 
consegue esquecer com a ascensão de Khruchtchev. Não creio 
que estes arranhões da liberdade de imprensa sejam úteis à 
França, muito menos quando se dirigem a um jornal que é, no 
Brasil, porta-voz da cultura francesa aplicada e a serviço do 
desenvolvimento da brasileira. O Sr. Júlio de Mesquita Filho, 
quando aquele eminente cidadão, que foi seu cunhado, Arman
do de Sales Oliveira, no Governo de São Paulo, fundou sua 
universidade, foi precisamente o homem que se encarregou de 
buscar na França aquele viveiro de professores, aquela ninhada 
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de mestres que formaram a admirável geração que está a surgir 
em São Paulo. Com efeito, De Fontaine, Bastide, os dois, todo 
esse grupo de mestres franceses que realizaram, em nossos dias, 
no domínio das ciências sociais, aquele surto admirável de que o 
Brasil até hoje não se esqueceu, quando da vinda da missão 
artística francesa, ao tempo de D. João VI. 

Quando a França traída, vendida, dilacerada, caiu sob o 
jugo inimigo - inimigo de todos nós, que muda de nome através 
dos anos, que adota doutrinas aparentemente opostas, mas com 
os mesmos fins liberticidas sempre -, foi O Estado de São Paulo, 
que então também caíra vítima do ódio, vítima da corrupção, 
vítima dessa técnica de propaganda totalitária, daquela carica
tura de nazismo que dominava o Brasil, que, juntamente com o 
que restava de imprensa livre neste País, manteve vivo o nome e 
acesa, na consciência dos brasileiros, a imorredoura lembrança 
dos serviços da França à humanidade. 

O episódio destes dias em nada diminuiu em nós já não direi 
o respeito e a admiração pela França, nem mesmo aquela 
expectativa fraternal -com que aguardamos o desenvolvimento da 
tentativa do General Charles De Gaulle para encontrar saída 
democrática através de uma reforma institucional de seu País. 
Mas, sem dúvida, cabe estranhar venha da França ao menos esse 
arranhão na liberdade de imprensa, e aqui o fazemos na certeza 
de que a essa altura, melhor informado sobre a repercussão do 
ato praticado, já estará o Governo francês convencido de que 
mais valia ter o Sr. Lapouge deformado alguns acontecimentos 
do que ter dado esse mau exemplo a tantos ditadores e subdi
tadores sul-americanos, abrindo precedentes que Deus queira não 
venham a ser invocados para dificuldade e opróbrio da própria 
França. 

Já não cabe estranhar, por outro lado, o parecer, hoje 
divulgado, do inefável totalitário que é o Procurador Carlos 
Medeiros Silva, homem pessoalmente probo, homem de luzes 
jurídicas inegáveis, mas temperamento e cultura formados, cres
cidos, amamentados, se assim posso' dizer, por uma concepção 
totalitária do Estado e de sua ação tutelar. 

Depois de deixar esgotar-se, até o último minuto, o prazo 
que poderia facilmente dispensar para a sua participação na 
consulta, formulada, em nome do meu Partido, pelo nosso 
eminente colega Adauto Cardoso à Justiça Eleitoral, acerca do 
uso do rádio e da televisão na campanha para as eleições, eis que, 
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afinal, o distinto bacharel apresenta as razões do lobo, e estas, 
curiosamente, participam, com uma crescente hipocrisia, da tese 
aqui mesmo sustentada pelas vozes autorizadas que aqui cada vez 
mais representam o Governo e cada vez menos o povo. O Sr. 
Medeiros Silva declara em tom definitivo, categórico, que não 
pode autoridade do Executivo cercear, no que quer que seja, a 
liberdade de expressão na campanha eleitoral; confessa, reco
nhece, proclama, explicitamente, que é impossível ao Executivo, 
seja qual for o pretexto de que lance mão, impedir o uso do rádio 
e da televisão pelos candidatos em campanha. 

Depois de insistir no desenvolvimento dessas afirmações de 
forma iniludível, incontrolável e irretratável, ao informar sobre 
os quatro primeiros quesitos da consulta do meu Partido, esse 
Procurador - que parece descendente direto daqueles que parti
ciparam do processo de Joana D'Arc, porque tem deles essa arte 
sutil de transformar em filigrana o que é grave e em grave o que 
é filigrana - conclui, quanto ao quinto quesito, pedindo que a 
Justiça Eleitoral dele não conheça, por desnecessário, por ser, por 
assim dizer, uma superfetação! 

Ora, Sr. Presidente, o quinto quesito é exatamente o nó, é o 
coração da questão, pois a quinta pergunta que o meu Partido 
dirige à Justiça Eleitoral é esta: "Que deverá fazer o candidato ou 
Partido impedido de ter acesso à televisão ou ao rádio, quando 
esse impedimento se concretizar?" 

Se o Procurador da Judéia - perdão, o Procurador do 
Palácio Laranjeiras - declara que ao Estado, que ao Governo 
não é lícito impedir o nosso acesso ao rádio e à televisão, 
sustenta, ainda, que, ao contrário, o rádio e a televisão são 
obrigados a transmitir a palavra dos candidatos nas condições 
estabelecidas pela Lei Eleitoral, como poderia ele pretender que 
o Tribunal se esquivasse a dar resposta sim ou não, resposta 
negativa ou afirmativa,' ao item essencial, que diz com a apli
cação do direito que ela reconhece e, por via de conseqüência, 
com as sanções decorrentes da negação do uso desse direito?! 

Em realidade, a Lei Eleitoral prescreve para as emissoras e 
estações de televisão que neguem aplicação da lei, isto é, que 
impeçam o candidato de utilizar os seus serviços, a suspensão 
dessas emissoras. E até lá chegaremos, se Deus quiser. Recorre
remos à Justiça para obter aquilo que as emissoras nos negam, 
por temor do Governo, porque se não nos cederem o rádio e a 
televisão, em termos legais, é da lei que nos serviremos para 
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suspender o funcionamento das emissoras que, por covardia ou 
cobiça, se recusarem a aplicar a lei. 

No entanto, o Procurador deseja que o Tribunal, reconhe
cendo que existe um direito e que é impossível ao Governo 
feri-lo, não cogita da hipótese de que o ferimento ao direito de 
alguém receba o necessário remédio. Neste caso, Sr. Presidente, 
para que consulta ao Tribunal?! Já estamos a um mês das eleições 
e este Governo, cada vez mais lembrado dos tanques e menos de 
sua legalidade fementida, esse governo contra o qual não fun
ciona mais aquela Liga da Legalidade que os comunistas forma
ram para justificar a sua curiosa casuística; este Governo que nos 
nega o acesso ao rádio e à televisão em plena campanha eleitoral, 
e que, portànto, transgride a Constituição duas vezes, direta
mente, ao ferir a própria Lei Eleitoral; este Governo é agora 
convidado pelo Procurador Medeiros Silva a não responder, a 
considerar prejudicada, a silenciar, a se esquivar sobre a per
gunta essencial que é aquela de direito ferido: que fará o 
candidato impedido, seja por que for, seja por que meios ou por 
que modos forem, de servir-se do direito que a lei lhe confere? 
Esta é a questão que o Tribunal tem de atender. Esta a pergunta 
à qual o Tribunal terá de dar resposta. 

Osvaldo Lima Filho - V. Ex:' permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Com prazer. 

Osvaldo Lima Filho - Tenho manifestado, em diversas 
oportunidades, minha admiração pela luta de V. Ex:' em torno 
de direitos essenciais da pessoa humana. Não vejo, porém, na 
luta em que se empenha V. Ex:' - devo salientar, com justiça -
neste momento, em torno da chamada liberdade de expressão no 
rádio e na televisão, nenhum sentido democrático. Há um as
pecto que precisa ser salientado nesta Casa e perante a opinião 
pública: esses instrumentos de técnica moderna só estão a serviço 
das correntes de opinião ou dos candidatos que tenham em mãos 
o poder econômico. Apenas plutocratas podem ir às estações de 
rádio e de televisão em termos de campanha eleitoral. Nós, os 
candidatos de menor capacidade econômica, os mais humildes, 
ficamos inteiramente excluídos dessa possibilidade. O uso, por
tanto, da televisão e do rádio para campanhas eleitorais repre
senta, no meu modesto parecer, apenas mais um hand-cap, mais 
uma vantagem concedida, em desprestígio dos candidatos menos 
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favorecidos pela fortuna, em favor dos plutocratas, milionários 
que estão comprando mandatos neste País, como nunca. (Muito 
bem.) 

Carlos Lacerda - O aparte de V. Ex:'- é desses com os 
quais concordaríamos se V. Ex:'- quisesse antes concordar conos
co. V. Ex:'- está fazendo tábula rasa de uma realidade. A 
realidade é esta: há concessionários de rádio no Rio de Janeiro 
que são, eles próprios, candidatos. Falam à hora que entendem, 
usam sua concessão como bem lhes parece. 

Por outro lado, é inegável que só poderiam usar o rádio, em 
condições estritamente legais, aqueles candidatos ou Partidos que 
tivessem dinheiro para fazê-lo, porque este, meu caro colega, é o 
regime em vigor quanto ao uso do rádio. 

V. Ex:'- não há de querer ser perfeccionista, isto é, justificar 
que o rádio não seja negado e concedido a outros pelo fato de 
que devia ser concedido a todos, independentemente do poder 
financeiro de cada qual. Estamos de acordo. Estamos tão de 
acordo que acho mais conveniente à opinião nacional supnm1r 
toda e qualquer propaganda política pelo rádio ... 

Osvaldo Lima Filho - Muito bem. Apoiado. 

Carlos Lacerda - . . . embora reconheça a gravidade de 
uma decisão dessa natureza, pelo que representa de retrocesso na 
evolução política do povo e mesmo na sua educação política. Mas 
seria, dos absurdos, preferível escolher-se este do que fazer-se o 
que se está fazendo: só um lado da história pode ser contado. Só 
uma parte real ou aparente da verdade pode ser mostrada, e 
aqueles que poderiam - como seria o meu caso; seria o caso de 
V. Ex:'-; seria o caso de muitos outros candidatos -, poderiam 
cotizar-se para, através de seus Partidos, manter programas em 
que falassem, estão na seguinte situação: ou se submetem ao que 
convém ao Governo ou não falam no rádio e na televisão, nem de 
graça nem pagando. 

A situação é mais séria do que a de restrição de ordem 
econômica, gravíssima, como V. Ex:'- muito bem acentua. Mas, 
anteriormente a esta, há outra que predomina e condiciona 
inclusive esta mesma: é o arbítrio do Governo, através de conces
sionários, a título precário, alguns deles sedentos de novas con
cessões, porque a uma sucedem-se outras, e se está preparando, 
nesta altura, a luta de duas cadeias de rádio e televisão entre o 
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Sr. Chateaubriand e outro, preparo que explica certos silêncios e 
certas submissões, certos apoios e certas retrações. 

Essa é a formação diante da qual este País se vai encontrar, 
depois das eleições. Teremos de legislar sobre isso, se não quiser
mos que se imponha neste País uma espécie de acordo entre 
cavalheiros para dominar a opinião pública através da televisão e 
do rádio. 

Dois grandes grupos privados e o Estado, como terceiro 
concorrente e, ao mesmo tempo, poder concedente aos dois 
outros. Pergunto: que opinião pública democrática se pode for
mar no País em que as concessões sejam assim condicionadas à 
submissão do concessionário e interesses políticos dos ocupantes 
ocasionais do poder? 

Vimos como o Governo fugiu ao seu dever, pois no momento 
- e aqui respondo ao lúcido aparte do nobre colega por Per
nambuco que na oportunidade se encontrava em seu Estado e 
pôde atentar para esse aspecto -, no momento em que a lei 
eleitoral ia entrar em pleno funcionamento, por meio das instru
ções da justiça Eleitoral, inclusive para o uso do rádio e da 
televisão, que fez o Governo? Baixou um ato ou portaria - a 
legalidade no Brasil funciona por portarias - determinando às 
emissoras oficiais que não fizessem propaganda política alguma 
nesta fase pré-eleitoral. 

Fonseca e Silva 

Carlos Lacerda 

V. Ex~ dá licença para um aparte? 

Pois não. 

Fonseca e Silva - Sr. Deputado, localiza muito bem V. 
Ex~ o problema dos dois grandes trustes de televisão. V. Ex~ 
citou um, o do ilustre Sr. Embaixador do Brasil na Inglaterra; 
não mencionou o outro. O ideal, Sr. Deputado, seria que ne
nhuma estação de rádio fosse utilizada para propaganda política, 
porque os donos dessas empresas servem-se delas para se torna
rem candidatos e vencerem os concorrentes, que chamaríamos de 
menos agraciados da fortuna. Conhece V. Ex~ episódio célebre 
no meio livre e culto da cidade de Belo Horizonte. O prelado 
Botelho - padre secular, com belíssimo curso em Roma - cen
surou na Televisão Itacolomi, parece-me - não guardo bem o 
nome - os concursos de beleza, como organização de ganhar 
dinheiro. Sabe V. Ex~ o que fez essa Televisara, que se diz 
receptáculo de cultura? DespediU: no outro dia o padre, pms, 
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apesar dos seus ideais de cultura, está mercantilizada. Sabemos 
que a televisão está exibindo uma comédia, e que comédia, Sr. 
Deputado! V. Ex:' não ignora que é no regaço da família que a 
imoralidade pode mais penetrar, seja através do rádio ou da 
televisão. O Governo, por intermédio do Departamento Federal 
de Segurança Pública e o do Ministério da Educação, está 
fechando os olhos a estas coisas. Quero pedir a atenção de V. Ex:' 
para este ponto, neste momento em que apóio V. Ex:', que 
focaliza esses trustes. Devemos usar o rádio para divulgação da 
cultura. Como bem disse V. Ex:' em certa oportunidade, preci
samos elevá-lo às universidades, pois que o rádio deve servir à 
vida cultural e educativa e nunca de veículo, de meio para 
ingresso nesta Casa ou no Senado. Muito grato a V. Ex:'. 

Carlos Lacerda - Agradeço a V. Ex:'. 
Dizia, eu, Sr. Presidente, que agora, quando a lei ia obrigar 

as emissoras oficiais a transmitirem, não os insultos que habitual
mente divulgam contra a Oposição, não aquela vergonhosa rese
nha do Congresso N acionai em que omite tudo que dizem ou 
fazem os Deputados da Oposição e salienta-se apenas o que os do 
Governo fazem ou dizem, não essa nova técnica que até um 
rádio, outrora independente, está adotando, de suprimir a fala 
da Oposição e incluir apenas as respostas do Governo, o que faz 
este estranho diálogo de uma boca silenciada e outra falante; no 
momento em que as emissoras do Governo, que são, no Rio de 
Janeiro, a Nacional, a Mauá, a Roquete Pinto e a Rádio Minis
tério da Educação pelo menos, iam ser obrigadas a transmitir, 
em igualdade de condições, o esclarecimento político dos dife
rentes Partidos, através dos diferentes oradores que aos Partidos 
cabe designar, e não ao Governo escolher, que faz o Governo? 
Determina que as emissoras oficiais não transmitam, em fase 
eleitoral, nenhuma propaganda política. Quer dizer, evitou que 
as emissoras oficiais tivessem de transmitir também nossas palavras 
e condicionou a propaganda política a essa razão de ordem 
econômica a que alude o Deputado por Pernambuco, nas emisso
ras particulares, e a essa espécie de toma-lá-dá-cá operada entre 
o Governo e certos concessionários, pelas quais eles obtêm tanto 
mais concessões, quanto mais ajuizados se comportem. 

Ora, Sr. Presidente, o que há de mais grave em tudo isso 
não é o silêncio desta ou daquela voz da Oposição no rádio, pois 
creiO que, a esta altura, já podemos sem bravata ou jactância, 
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dizer que venceremos a cortina do silêncio imposta ao rádio, 
porque vamos derrotar o Governo, no Distrito Federal, contra o 
rádio e a televisão. 

A esta altura, devo dizer que, não dispondo, como não 
dispomos, de dinheiro para dar às emissoras, na proporção que 
seria necessário, para contra-arrestar a propaganda do Governo 
nessas mesmas emissoras, preferimos - com recursos como o 
Caminhão do Povo e outros que a necessidade nos sugira, pois 
esta é a mãe das grandes invenções -, preferimos aceitar o 
desafio e travar a batalha eleitoral em torno da resposta a esta 
pergunta: que será da opinião pública num País em que aqueles 
que detenham o controle do rádio e da televisão sejam necessa
riamente os vencedores nas eleições? 

Esta é a monstruosa ameaça que pesa sobre a educação 
política e sobre a evolução cultural e social do povo brasileiro. 
Imagine-se o que seria deste País, no dia em que o povo brasileiro 
tivesse a sua concepção dos problemas nacionais, a sua mentali
dade familiar, a sua psicologia social e doméstica, pessoal e 
coletiva, subordinada às concepções, digamos, atrabiliárias do 
Sr. Assis Chateaubriand; no dia em que um homem, cujo direito 
de influir não negamos, mas no dia em que esse homem fosse, 
por exemplo, o árbitro para a formação de uma opinião pública, 
o poder capaz de determinar a vigência do matrimônio ou a 
educação dos filhos; no dia em que este homem controlasse a 
opinião pública, a ponto de impor-lhe suas próprias concepções 
da vida familiar, de honradez, de trabalho, de solução dos 
problemas nacionais, que seria deste País? Por que há de o País 
curvar-se ante essa divisão que se faz da sua boa fé, da voz que 
chega ao seu lar, da imagem que até junto da família se projeta, 
ante os leões que dividem uma presa, o Leão Kubitschek, o Leão 
Chateaubriand - e eu não diria outros, porque os outros ainda 
não têm juba? 

Que seria da opinião pública, num País em que ficasse 
provado que a Justiça se omite em face do seu dever de garantir a 
palavra no rádio e na televisão e que, portanto, é garantido ao 
Governo e àqueles seus amigos a quem ele distribui concessões 
regular o silêncio de uns e desencadear a palavra de outros? 

Pode-se apresentar a esta altura e no conjunto de hipocrisias 
grosseiras, de farsa, de mistificação com que esta questão tem 
sido contestada - e já sei que não .faltará porque nunca faltou 
-, a alegação de alguns concessionários, alguns obtiveram con-
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cessões independentemente de sua posição política. Essa é daque
las respostas que têm a vantagem de confirmar a hipocrisia de 
que as acusamos, pois é evidente que, se tais concessões foram 
feitas, o foram unicamente para permitir o argumento, para 
justificar a alegação. Mas a permanência das condições em que 
são dadas tais concessões, a título precário, revertendo o patrimô
nio da empresa totalmente para o Governo, sem qualquer indeni
zação - empresa em que hoje não se inverte menos de 60, 70 e 
80 milhões de cruzeiros para instalação e funcionamento; a 
simples circunstância dessa ameaça basta para dar uma, duas ou 
três concessões a homens dignos, honrados, dispostos a cumprir a 
lei, sob a ameaça tão evidente que nem a hipocrisia totalitária 
poderia encobrir. O que, a meu ver, se faz necessário é que a 
Justiça Eleitoral responda, de uma vez por todas e já tardia
mente, a essa pergunta fundamental: que tem a fazer aquele a 
quem não se concede o direito de falar no rádio em plena 
campanha eleitoral? É isto que queremos saber dos juízes, para 
saber se são juízes ou se já deixaram de ser, para saber se são 
capazes de dar, a esta altura, garantia, escudo aos direitos 
feridos, ou se já se amoleceram nessa mesma casuística apodre
cida de um rebento da ditadura travestido de procurador de uma 
democracia mambembe. 

Sr. Presidente, é com crescente isenção que toco neste 
assunto, pois, a esta altura pessoalmente, quer quanto à minha 
candidatura quer quanto à dos meus bravos e valorosos compa
nheiros da UDN desta cidade, já não precisamos desta televisão, 
nem do rádio. Já ganhamos estas eleições. E o recuo do Sr. 
Presidente da República, hoje, confessando aquilo que até agora 
fora negado, isto é, que a sua viagem a Buenos Aires não era 
uma viagem de cortesia, não era o pagamento de uma visita, mas 
confessando, como hoje confessa com todas as letras, que a sua 
ida à Argentina tinha outra finalidade; esse recuo, em boa hora 
para sua honra até, não nos deixa mal como pode pensar S. Ex?-; 
muito ao contrário, mostra a vitalidade e a combatividade do 
Congresso. 

Nessa vitória, queremos acrescentar, para que não seja 
apenas nossa a colaboração que, pela sua oportuna e corajosa 
ausência, deram os nobres membros da Maioria, que aqui não 
vieram votar. 

Mostraram, assim, pela ausência, sua desconformidade a 
essa impertinência que consistia em votar de afogadilho uma 
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visita a ser feita em outubro e recusar número para votação da 
Classificação do Funcionalismo. 

Não temos, Sr. Presidente, por que temer que nos acusem 
nesta, como na questão do rádio, de praticar o feio crime da 
demagogia. Não fomos nós que, na véspera das eleições, prome
temos a classificação aos barnabés. Se hoje se proclama que falta 
dinheiro para o cumprimento efetivo da promessa, é preciso dizer 
que também algo que não fora prometido foi objeto de um 
inesperado cumprimento por parte do atual Governo. Este, 
quando candidato, não prometera aumentar o custo de vida, 
como aumentou, não prometera desvalorizar 2,5% ao mês a 
moeda, vale dizer, o salário, quer dizer, o trabalho do brasileiro. 
Não prometera levar a fome ao lar dos humildes e dificuldades 
crescentes ao lar da classe média, classe média a que pertencem 
tantas famílias de funcionários que ganham, em 70% dos casos, 
uma miséria e ainda se têm de apresentar barbeados, de cola
rinho e gravata? 

Quando o Governo diz que há funcionários demais, esquece 
que até hoje, até ontem, até anteontem, estava nomeando na 
Prefeitura desta cidade 70 novos sinecuristas para cargos de 30 a 
40 mil cruzeiros por mês, parentes de vereadores dos Partidos que 
o apóiam em troca daquela imoralidade sem nome que foi a 
falsificação, pelo Prefeito do Distrito Federal, do Orçamento este 
ano vigente na Capital da República. 

Sr. Presidente, estas são as verdades de que o Governo não 
quer se confessar culpado; e um Governo que tem de se es
conder atrás de uma portaria para impedir a nossa voz através 
do rádio é um governo que se confessa culpado; é um Governo 
que tem medo de diálogo; é um Governo que foge ao debate; é, 
portanto, um Governo que se condena a si mesmo. E é esse 
Governo que, com ou sem as luzes do Sr. Carlos Medeiros, dignas 
da civilização de Nuremberg e de Munique; é esse Governo, com 
ou sem as luzes desses juristas capazes de justificar qualquer 
infâmia, que vai ser derrotado nas eleições do Distrito Federal. 
V amos desafiar o poderio do rádio e da televisão com a peregri
nação de rua em rua, de casa em casa, e o povo do Rio de 
Janeiro dará sua resposta àqueles que arrolharam a voz da 
Oposição no rádio. (Muito bem; muito bem. Palmas.) 
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34. Sessão de 3 de novembro de 1958 

Questão de ordem sobre o requerimento de prefe
rêncz'a para o Projeto 2.222/57, que fixa as diretri
zes e bases da educação nacional. Encaminha 
votação do requerimento. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, o perigo da preferência 
para projetos desta envergadura reside na surpresa em que é 
colhido o Plenário para discutir e votar temas de grande com
plexidade sem estar preparado para isso. Tal é o caso do projeto 
que fixa as diretrizes e bases da educação nacional. 

Permite V. Ex!l saliente a minha insuspeição para fazer este 
reparo, porque, creio, fui do grupo, digamos, que mais insis
tiu pelo andamento desse projeto. Não só compreendo como me 
permito solidarizar-me com o empenho que faz o nobre Deputado 
Fonseca e Silva para que esse projeto tenha rápido andamento na 
Câmara. Já havia no mesmo sentido - e isto bem demonstra o 
nosso apreço pela iniciativa do nobre Deputado Fonseca e Silva -
requerimento do nobre Deputado Mário Martins, da Bancada 
udenista do Distrito Federal. 

Mas, Sr. Presidente, como hoje, quanto a mim pelo menos, 
não me encontro em condições de bem examinar o projeto em 
plenário, queria perguntar a V. Ex!l apenas uma coisa - e esta é a 
minha questão de ordem, que se resume afinal apenas numa 
consulta: se votarmos hoje, ainda podemos apresentar substitutivo 
ao projeto? 

Presidente - Somente em segunda discussão, por isso que já 
existe até substitutivo ao projeto. 

Carlos Lacerda - Muito grato, Sr. Presidente. Peço, então, 
a palavra para encaminhar o projeto, a fim de apresent'ar 
ulteriormente o substitutivo. A não ser que, segundo sugestão que 
me acaba de fazer o nobre Deputado Benjamim Farah, V. Ex!l 
pudesse deferir a retirada do projeto .da Ordem do Dia, por três 
sessões. Creio, contudo, que isso não mais será possível, uma vez 
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que a preferência já foi aprovada. No entanto, a Mesa é a melhor 
autoridade para decidir. 

Presidente - Realmente, há uma dificuldade regimental 
porque já foi anunciada a votação do projeto. Dou a palavra a 
V. Ex:'- para encaminhar a votação. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, tomei a liberdade de 
pedir a palavra apenas para, nesta discussão prévia, fixar uns 
tantos pontos de vista acerca do que deverá ser, em nosso 
entender, a melhor solução para a lei que estabelece as diretrizes 
e bases na educação nacional. 

O projeto ora em discussão, Sr. Presidente, como sabe V. Ex:'
e a Casa, foi encaminhado a essa Câmara pelo então Presidente 
Eurico Gaspar Dutra e elaborado no Ministério da Fazenda, de 
que era então titular o Sr. Clemente Mariani, nosso antigo colega 
pela Bahia. 

Sr. Presidente, do ano de 1948, se me não engano, até o ano 
de 1955, o projeto foi retardado, não teve praticamente anda
mento. Afinal, em 1955, ao chegar a esta Casa, procurei fazê-lo 
tramitar. Ao tentarmos assim proceder, juntando nosso esforço aos 
dedicados representantes nesta Câmara, deparamo-nos com uma 
situação realmente singular: havia desaparecido o original do 
projeto que fora para aqui enviado pelo Sr. Presidente Eurico 
Dutra, acompanhado de mensagem. 

Naquele tempo, ao contrário do que hoje ocorre, a mensagem 
era desdobrável, por assim dizer, dos projetos que a acompa
nhavam. 

Verificamos, então, a seguinte peculiaridade: o projeto não 
podia caminhar, pela simples razão de que desaparecera o seu 
autógrafo nesta Casa. 

A conselho do então Presidente da Câmara, o nobre Depu
tado Carlos Luz, fiz copiar o projeto do Diário do Congresso, e 
firmei-o como se fora meu, a fim de conseguir retomar o 
andamento da matéria. 

Finalmente, Sr. Presidente, parece que, a certa altura desses 
esforços todos, deve ter reaparecido o original mandado pelo 
Presidente Dutra. O certo é que, graças aos esforços de vários dos 
deputados de diversos partidos - devo aqui salientar o nobre 
colega Coelho de Sousa, membro do Bloco da Oposição, o projeto 
chega agora ao Plenário, por empenho do ilustre Deputado 
Fonseca e Silva e do nosso colega de Bancada, Sr. Deputado Mário 
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Martins. Mas chega, sem embargo das doutas e brilhantes achegas 
dos ilustres colegas que têm debatido a matéria nas comissões, 
principalmente na de Educação e Cultura, com atraso que vai 
para 10 anos, projeto que já a seu tempo devia ter sido devida
mente revisto. 

Essa revisão, sem dúvida, fez-se na Comissão de Educação e 
Cultura, mas foi feita aos pedaços, em diferentes investidas, o que 
terá privado o projeto da necessária consistência e da indispensável 
unidade. 

No interessantíssimo depoimento que prestou à Comissão de 
Educação e Cultura da Câmara o Sr. Professor Anísio Teixeira, 
salientara ele a circunstância de carecer projeto desta natureza de 
uma conceituação, por assim dizer, filosófica, qual seja, a da 
necessidade de definir o propósito, o objetivo da educação cujas 
diretrizes e bases se pretende fixar em lei. 

A idéia fundamental do projeto, Sr. Presidente, é a combi
nação de uma extrema centralização nacional no que se refere a 
uma diretriz básica, com uma extrema descentralização no que 
tange à execução dos serviços educacionais no País. Ainda recen
temente, numa interessantíssima coletânea intitulada Perspectiva 
do Federalismo Brasileiro, publicada pela Universidade de Minas 
Gerais, o jovem Professor Horta, num estudo sobre o federalismo 
contemporâneo, salienta que o federalismo brasileiro está amea
çado de morte - se é que ainda não morreu - precisamente 
porque a União interfere direta e, em certos casos, absoluta
mente, na marcha e no funcionamento, na orientação e na 
execução de serviços que competem, por sua natureza, ao poder 
legal. O próprio municipalismo, Sr. Presidente, de que somos 
decididos partidários, ressente-se até agora, a meu ver, desse grave 
inconveniente: o de insistir na tese do reforço dos municípios, sem 
insistir, simultaneamente, naquela complementar e indispensável, 
do reforço do poder dos Estados em relação ao poder da União. 

Se isto é verdade no que toca à administração financeira, se 
isto é exato no que tange aos problemas econômicos, é ainda mais 
sentido, Sr. Presidente, pelas terríveis conseqüências que acarreta, 
no que diz respeito ao problema educacional no País. A escola no 
Brasil tornou-se um artifício, tornou-se uma superfetação, tornou
se uma espécie de preparação para a anulação das qualidades e 
das vocações, das tendências e das potencialidades da inteligência 
do povo brasileiro, principalmente porque é organizada, é tele
guiada, se assim me posso exprimir, por uma burocracia federal 
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que prefixa os programas desde o Território do Rio Branco até às 
margens do Chuí, de tal modo que a imensa diversidade brasi
leira ainda não foi levada na devida conta pelo sufocante aparelho 
burocrático desse inútil e pernicioso Ministério da Educação e 
Cultura. Esse Ministério, Sr. Presidente, criado pela Revolução de 
1930, entre as esperanças de uma nação carente de escolas, mas 
carente sobretudo de um sentido a dar à educação do seu povo, 
falhou, faliu, traiu as esperanças que, na sua criação, o povo 
brasileiro depositara. Converteu-se num órgão de brutalização da 
consciência e da inteligência da criança brasileira. 

Ainda há poucos dias, o distraído titular do Ministério da 
Educação, que recebeu a pasta como uma espécie de prêmio por 
serviços eleitorais, sem que para isso houvesse revelado qualquer 
vocação prévia ou mesmo posterior à sua nomeação, fazia, entre 
outras, esta desagradável confissão: "No Brasil, hoje - diga-se 
sem compromisso quanto aos algarismos - há um numeroso 
contingente de brasileiros que chegam a aprender a ler e escrever 
mal e mal, nesses cursos de alfabetização que mal e mal se 
estendem pelo País, mas regridem, revertem à situação primitiva 
pela falta de um ambiente no qual o pouco que conseguiram 
aprender tenha a devida aplicação". 

Quer dizer, temos, hoje, no Brasil grande contingente de 
alfabetizados que revertem, que regridem à condição primitiva 
pela inexistência, na escola e nas circunvizinhanças, de condições 
que suscitem e provoquem a inteligência para forçá-los a se 
desenvolver e a obter cada vez mais conhecimentos. 

Fonse·ca e Silva São debuxadores de nomes. 

Carlos Lacerda V. Ex:'- tem toda a razão. 
Por outro lado, Sr. Presidente, a escola no Brasil, desde a 

Ditadura, procurou dividir os brasileiros entre trabalhadores 
manuais e trabalhadores intelectuais. E mais ainda, procurou 
dividir os brasileiros entre os que têm a vocação da técnica e os que 
demonstram tendência para a cultura. 

Essa é uma concepção tipicamente aristocrática, para não 
dizer autocrática, para não dizer oligárquica, para não dizer 
reacionária, para dizer, afinal, totalitária, da cultura e da escola. 

O que se faz no Brasil é, a certa altura, isto é, muito antes da 
idade em que a criança pode decidir por si, ou os pais por ela, qual 
venha a ser algum dia a sua real vocação, obrigar-se essa criança, 
ou seus pais por ela, a decidir se vai interessar-se por uma cultura 
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superior, humanística segundo a chamam, ou apenas por uma 
profissão de caráter técnico, formalmente técnico, desinteressada 
ou indiferente aos problemas do humanismo cultural. 

Sr. Presidente, essa dicotomia, essa divisão ainda na infância, 
quase no limiar da idade em que a criança se aproxima do ensino, 
por excelência, de formação, que é o ensino ginasial, sendo o 
primário mero ensino de informação, essa separação prematura, 
excessivamente ruinosa, decorre de uma concepção, repito, auto
ritária e aristocrática da cultura, porque visa separar as crianças, 
ainda crianças enquanto crianças, em dois grupos: os que vão para 
as profissões consideradas incultas pelo legislador, isto é, mera
mente técnicas, e aquelas que vão enfeitar a sua inteligência com 
os brilhos e as lantejoulas de uma cultura falsamente enciclopé
dica, de caráter pretensamente humanístico. 

Essa divisão não pode perdurar. É necessário dar mais tempo 
para que a criança possa decidir por si, com a ajuda do pai, com a 
ajuda da família e, sobretudo, com a ajuda do professor. Não 
pode a criança ser chamada aos 12, 13 e 14 anos de idade a decidir 
se vai enveredar pelo caminho dito da cultura, ou se vai se 
conformar com o caminho dito da técnica. Até porque a técnica é 
inseparável da cultura. E neste ponto começa o erro - sei que o 
nobre Deputado Fonseca e Silva concordará comigo, como outros 
colegas que têm estudos sobre o problema - daqueles que julgam, 
por exemplo, que o ensino do latim é desnecessário, ou é super
fetação, porque partem do princípio de que o ensino de humani
dades é apenas um enfeite, ou é uma especialização, esquecidos de 
que é o lastro, a base até para a formação da verdadeira técnica. 
Essa separação prematura, de todo em todo indesejável, é a que 
perdura na legislação ditatorial que ainda vige no Brasil e rege a 
educação dos nossos filhos. Por outro lado, a fixação de programas 
rígidos, de programas iguais para o País inteiro, para grupos 
sociais e regionais cujo ambiente de cultura - e aqui emprego a 
palavra no seu mais rico e completo sentido sociológico - não é 
exatamente o mesmo, conforme a região ou conforme o tipo de 
trabalho predominante na região; a sistemática de p.rogramas 
predeterminados pelo Ministério da Educação para qualquer tiw 
de sociedade não tem cabimento neste País que vai da idade do 
fogo à idade atômica, neste País que vai das populações que 
ombreiam com as mais atrasadas do globo até aquelas que podem 
ombrear com as mais adiantadas do m\].ndo. Há necessidade de 
uma diversificação, há necessidade de maior plasticidade nos 
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programas que permitem o ensino livre, mas que não só este como 
o próprio ensino oficial se adaptem às circunstâncias que cercam a 
escola em cada região e em cada grupo social. 

Tudo isso faz com que a lei seja de extrema urgência, mas 
também de extrema seriedade, e a tal ponto, Sr. Presidente, que, 
a esta altura, esta espécie de generosa colcha de retalhos a que foi 
afinal reduzido o projeto, pelo tempo demorado de sua elaboração 
e pelo conflito de interesses legítimos que deram causa às diferen
tes emendas a ele incorporadas, obriga-nos a pensar seriamente 
num substitutivo que o atualize, que lhe dê a vitalização indis
pensável a fim de que não votemos uma lei que, sem ser pior que as 
atuais, também nada acrescenta àquilo por que clamam os pais e 
professores no País. 

Sr. Presidente, a idéia inicial do projeto, dizia eu há pouco, 
era de manter ou preservar uma extrema centralização quanto à 
orientação geral, nacional e básica da educação, mas uma ex
trema descentralização quanto à execução em cada região do País. 
Terá sido isso devidamente atendido no projeto? Quer-me parecer 
que não, porque na Comissão que primitivamente o elaborou, 
antes de mandá-lo à Câmara, no Governo Dutra, havia, se assim 
me permite esta Casa, uma espécie de balaio de caranguejos. 
Colaboraram no projeto homens da eminência intelectual de 
Alceu Amoroso Lima e Anísio Teixeira, para dar apenas estes dois 
exemplos, não de pólos opostos, mas de orientação sem dúvida 
diversa. Essa diversidade de orientação não é má em si mesma, 
contanto que o projeto que dessa diversidade resulte não seja 
também contraditório ou deficiente, por isto mesmo. 

As deficiências do projeto, a meu ver, devem-se à ausência de 
um pensamento unificado, de uma doutrina sólida e consistente a 
esse respeito. Temos aqui artigos que balizam uma intervenção 
crescente do Estado na educação e temos artigos que visam, pelo 
menos formalmente, manter o princípio da liberdade de ensino no 
Brasil. A coexistência desses artigos, Sr. Presidente, só pode ser 
nociva quer a um quer a outro dos objetivos que se contradizem e, 
na prática, se anulam. 

Por outro lado, esse projeto, que era inicialmente uma 
arquitetura simples e, do ponto de vista legislativo, apresentava a 
imensa vantagem de ser funcional, isto é, de estar reduzido às 
linhas essenciais para permitir a sua aplicação, afinal, recebeu 
água de tantas correntes, correntes de tantas origens, que se 
tornou, como essas fachadas rococós repletas de roseiras e voluta.s, 
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cheio de enfeites, nascidos sobretudo do propósito deliberado dos 
mandarins da burocracia educacional no Brasil, que é - permi
tam-me a vulgaridade da expressão - o de não largar o osso, e de 
não deixar cair das suas mãos o controle federal da educação. Por 
isso mesmo, vemos num projeto que se chama de Diretrizes e Bases 
da Educação pormenores tais como registro de diplomas no 
Ministério da Educação. Sabe a Câmara que esse registro de 
diplomas, em si mesmo necessário e, de certo modo, inócuo, é um 
dos meios de controle sobre as universidades, todas federalizadas, 
para o propósito, nem sempre louvável, de garantir o pagamento 
em paridade com os professores federais aos professores das antigas 
universidades estaduais. É federalizado o ensino universitário para 
certos efeitos, como, por exemplo, o da uniformidade dos pro
gramas, de todo em todo indesejável, mas não é de nenhum modo 
federalizado para o efeito de dar à Universidade a sua autonomia 
real, autêntica, sem a qual nenhuma universidade é digna desse 
alto nome e dessa imensa responsabilidade - a da formação dos 
quadros dos dirigentes de um país. 

Sr. Presidente, a universidade no Brasil está reduzida a um 
mero conjunto de fábricas de diplomas, e tem a pretensão de dar 
ensino gratuito, na órbita federal, no plano universitário, a jovens 
que tiveram de vencer a barreira do dinheiro para adquirir o 
ensino ginasial, sem o qual não chegariam à universidade. 

Fonseca e Silva - Sabe V. Ex?- quantos diplomas estão para 
ser registrados no Ministério da Educação? 

Carlos Lacerda - Pelo número, não. Gostaria de sabê-lo. 

Fonseca e Silva - Há poucos dias, estive com um técnico 
daquela Divisão e fui informado de que oito mil diplomas aguar
dam o termo dÓ seu registro. 

Carlos Lacerda - Agradeço a informação de V. Ex?-, que 
vem ressaltar ainda mais minhas considerações. 

Sr. Presidente, essa centralização do Ministério da Educação, 
que se exemplifica - pois é mero exemplo - com o caso do 
registro de diplomas, mostra ainda maiS, entre outras, necessi
dades, a de não incluir pormenores, como esse do registro, numa 
lei destinada a fixar as bases e diretrizes da educação nacional. 

Se há uma lei eminentemente política, no alto e nobre sentido 
da expressão, é esta. Esta lei visa, em última análise, o quê? - A 
dizer se queremos preparar as novas gerações brasileiras para a 
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democracia ou para a ignorância, que é a condenação da demo
cracia, e desordem demagógica. Esta lei visa a dizer que demo
cracia queremos fazer no Brasil, se aquela que nasce da infor
mação, na escola primária, e da formação moral e cívica do 
cidadão, no ginásio e na universidade, assim como da sua capaci
tação profissional e técnica, ou se, ao contrário, queremos conti
nuar nesta imensa mentira, neste colossal embuste que é o sistema 
vigente de educação no Brasil. Digo, com esta ênfase - colossal 
embuste e imensa mentira -, porque a educação em nosso País 
ainda não é democrática, do ponto de vista financeiro. Só alcança 
a educação, em nossa terra, quem tem dinheiro para comprá-la. 
Ainda não é democrática do ponto de vista doutrinário, pois a 
escola, no Brasil, ainda não foi peneirada das idéias e princípios 
que regem a formação democrática de uma comunidade civili
zada. 

Não é democrática, porque divide a infância, ainda na 
infância, entre os que vão para um pseudo-ensino técnico, deserto 
de concepções e de conceitos filosóficos sobre o seu destino, sobre a 
finalidade daquilo que está aprendendo, sobre o objetivo que se 
tem, quando se educa, e que a criança tem, quando vai ser 
educada. É esta a pobre, a lamentável situação de um ensino 
pseudo-enciclopédico de 13, 14 ou mais matérias em cada ano e 
que não são dadas - nenhuma delas - até o fim de cada 
programa, como o consenso e a admissão prévia do Ministério da 
Educação, que assim se submete, gostosa e reiteradamente, a uma 
farsa, a farsa do ensino de todas essas matérias em cada série de 
ginásio ou de escola, farsa que leva a esta outra farsa, que é a 
realização de provas parciais com pontos predeterminados, provas 
que se substituem ao conhecimento adquirido pelo estudante, 
durante o ano, para se converterem na finalidade mesma de todo o 
sistema escolar. 

Quero dizer com isto que já não se realiza prova nas escolas 
para saber se o estudante aprendeu; faz-se nas escolas para 
promover o estudante, pois a finalidade já não é aprender, é 
passar, e passar para quê? Para chegar o mais depressa possível ao 
fim e, assim, ingressar na vida sem o indispensável instrumento 
para lutar por ela e ganhá-la. 

Adauto Cardoso - Ainda há pouco, fui procurado pela 
angustiada mãe de um aluno que, no ano passado, cometeu a 
imprudência de denunciar à inspetora federal do ginásio em que 
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estudava que a prova de francês ia ser realizada com pontos 
predeterminados e conhecidos de todos os alunos. Esse rapaz, que 
sabia a disciplina e queria fazer exame, reclamou contra o fato e, 
hoje, é um proscrito do seu ginásio, do convívio dos seus compa
nheiros e perseguido pelas autoridades do Ministério, da Educação 
como réprobo, porque ousou reagir contra aquilo que, hoje, no 
ensino do Brasil, é um sistema, e é vítima de um grave abalo 
nervoso, com a mãe a procurar justiça nesta Casa, já que lhe 
negam justiça no Ministério da Educação. 

A liomar Baleeiro - Tenho ouvido atentamente o discurso 
do nobre Deputado e, por várias circunstâncias, não quis nele 
intervir. No momento, entretanto, em que V. Ex~ faz afirmação 
de uma gravidade extrema, como a de que, sem ressalva nem 
exceções, os exames não se destinam a apurar o aproveitamento 
dos estudantes, mas, simplesmente, promovê-los para que avan
cem nos cursos, necessito, como professor catedrático de escola no 
Brasil, dar um depoimento. Na Faculdade de Diteito da atual 
Universidade da Bahia, onde já ensinei, e na Faculdade de Direito 
da Universidade do Distrito Federal, onde ainda ensino e onde já 
tive mais de três mil alunos, tanto quanto pude observar, na 
minha cadeira - na minha cadeira, eu afirmo, e em outras que 
pude observar - os exames são sérios. Em ambas as faculdades, 
não se permite cola. Estou há 12 anos fora da Universidade da 
Bahia, mas acredito que o regime não tenha mudado. Na univer
sidade onde eu ensino, por determinação do Conselho Técnico 
Administrativo e do próprio Diretor, o Ministro Ari Franco, 
nenhum estudante entra em sala de exame com bolsa, capa, 
papel, livro, notas, etc., e quatro latagões, quatro cérberos correm 
as salas de um canto a outro para, se houver qualquer tentativa de 
fraude, ser imediatamente reprimida. Na minha matéria, estu
dante que cola, tiro-lhe a prova, marco-lhe zero e ponho-o para 
fora da sala. Faço isto inflexivelmente e acredito que todos os 
professores o façam também. Não tenho prazer sádico em repro
var estudantes, mas é óbvio que o aproveitamento de duas classes 
de duzentos alunos cada não permite homogeneidade. De sorte 
que há estudantes com nota dez e há estudantes com nota zero. 
Todos os anos, a contragosto meu, são reprovados 10, 15 e, às 
vezes, 20%. Depende. Por aquela Faculdade têm passado filhos de 
Deputados e de Senadores. Já fui obrigado a pôr fora de sala um 
filho de Senador, porque o encontrei colando. Lecionei a filhos 
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de adversários. No mais aceso da luta, foi meu aluno o filho do 
Deputado Euvaldo Lodi, quando era mais renhida a minha 
divergência com aquele Deputado de saudosa memória. Feliz
mente, seu filho era bom estudante e passou com nota oito. O filho 
de um Ministro de Estado também teve a infelicidade de perder o 
ano, o primeiro ano comigo. O DeputadQ Fernando Ferrari foi 
meu aluno, brilhante, assíduo. Passou sem ir à oral. Tenho 
reprovado inúmeros, mas creio que, apesar de ser político muito 
combatido e muitas vezes vítima de injúrias e imputações várias, 
nunca foi posta em dúvida a seriedade dos exames naquela 
Faculdade, quer por amigos, quer por adversários. Sou obrigado a 
fazer a ressalva, abro exceções, e poderia contribuir com o meu 
depoimento sobre as várias fases do ensino, sobretudo o secundário 
e até o médio. O ensino médio, eu o conheço através das 
observações que faço com meus filhos, quando procuro controlar o 
aproveitamento deles. Apesar de estar perfeitamente satisfeito 
com o colégio onde estudam, noto certas irregularidades. No 
ensino superior, o mais grave é que, por lei, pelo mecanismo do 
Ministério do Trabalho, um professor honesto, que não falte a 
uma aula - tenho-me neste número, pois, no ano de 1958, não 
faltei a uma aula sequer, porque no período das eleições pedi 
licença e fui substituído por meu assistente - não consegue, em 
um mês, dar mais de uma semana de aula. As aulas começam na 
última semana de março, interrompem-se por causa da Semana 
Santa, param no dia 30 de maio e recomeçam, nas escolas mais 
severas, no dia 1? de agosto e vão até 30 de outubro. Pratica
mente, cinco meses e meio de aulas. Estuda-se muito pouco, o que 
não permite seja dado o programa todo. Sei por informação fide
digna que, em muitas faculdades, há professores que dão quatro, 
cinco, seis aulas por ano, e não mais. O resultado V. Ex:'- pode 
compreender mais ou menos qual é. Muita coisa tf~ria de abordar 
para um apoio na parte dos defeitos do sistema universitário brasi
leiro. Agora há seriedade nos exames, pelo menos nesses dois esta
belecimentos e acredito que também em outros. 

Carlos Lacerda - Agradeço o aparte de V. Ex:'-. 

Presidente - Atenção! Peço licença para submeter à Casa 
requerimento do nobre Deputado Carlos Lacerda, no sentido de 
lhe ser destinado o período da Explicação Pessoal. Neste caso, a 
sessão terá de ser prorrogada por quinze minutos. 

Em votação. (Pausa). Aprovado. 
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Carlos Lacerda - Agradeço a V. Ex?-, Sr. Presidente, e aos 
meus nobres colegas a gentileza da concessão. 

O meu eminente companheiro e amigo Sr. Deputado Aliomar 
Baleeiro - creio - não estava bem em dia - digamos assim -
com as observações que eu vinha fazendo a propósito do Projeto de 
Diretrizes e Bases da Educação. S. Ex?- referiu-se a um aspecto que 
eu não ferira, porque considero, com o devido respeito, que está 
fora do problema ora em exame. Aludiu S. Ex?- à moralidade do 
ensino e à dignidade dos exames. 

Não cometeria eu o desprimor de não abrir exceções. E nem 
sei mesmo se as exceções são constituídas pelos exames honesta
mente feitos, ou, ao contrário, por aqueles feitos com desones
tidade. Não há estatísticas a respeito. 

Aliomar Baleeiro - Permita V. Ex?- que eu lhe explique. É 
uma observação de quem vive nas universidades, e eu vivo dentro 
delas há muitos anos. O que se dá é o seguinte: o professor, 
quando envelhece, abranda. Quando chega aos 60 anos, sobre
tudo aos 70, já não é rigoroso. Tive um velho professor, modelo de 
mestre, didata dos mais perfeitos que já conheci em toda minha 
vida. Aos 60 e muitos anos, ele continua a ser um mestre admi
rável. Ultimamente, ele repreendia os estudantes, mas aprovava 
todos, diferentemente do que ocorria em nosso tempo. Num 
vestibular, ele perguntou a um menino as declinações e o garoto 
não sabia. Perguntou outra coisa. O menino não sabia. O 
professor coçou a cabeça e indagou: meu filho, que é a palavra 
'ego'? - É o verbo 'egare'. Ele aprovou o estudante. Diante disso, 
os outros professores o procuraram e disseram: - Não é possível, 
Mestre. O senhor que foi tão severo, aprova um estudante que não 
sabe o que é 'ego'! Respondeu ele que já estava velho, que 
precisava, primeiro, de gente para segurar seu caixão. E era 
possível que os calouros que passavam por benevolência o fizessem. 
Em segundo lugar, pela observação que tinha, muitos alunos que 
obtiveram grau 10 com ele não corresponderam em nada na vida 
pública, enquanto alguns que haviam passado com dificuldade 
foram depois homens brilhantes e até professores de escola supe
rior. Pode haver isso. Realmente, tal acontece. Agora, Sr. Depu
tado, por dever de ofício, tenho lido muita coisa sobre educação 
superior. E a propósito dessa anedota - que é verdadeira - vi 
confirmada a tese em uma obra de Jacquard, publicada em 
fevereiro deste ano. Por acaso, comprei o livro em Paris, quando 
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saiu. O problema dos exames, de fato, está sendo levado com certa 
benevolência. Inclusive, há uma tendência para acabar com os 
chamados vestibulares. 

Carlos Lacerda 
onde eu queria. 

V. Ex:' está chegando agora exatamente 

A lz"omar Baleeiro - O número clausus, matrícula fechada, 
é considerado antidemocrático e tem efeito nocivo sobre a edu
cação geral do País. Protege as elites, mas veda o acesso à cultura, 
na maior parte das classes. Só as que têm certos meios econômicos, 
em regra, podem alcançar essa base inicial, que permite, num 
sistema como o do Brasil, ingressar nas escolas superiores. Esse 
problema não pode ser tratado assim com certa simplicidade. Há 
umas tantas idéias arraigadas no espírito brasileiro em matéria de 
educação que entravam terrivelmente o progresso da cultura em 
nosso País. 

Carlos Lacerda - Agradeço a V. Ex:' porque vem real
mente trazer, no final do seu aparte, grande apoio à tese que 
estava sustentando, que era exatamente esta. 

Sr. Presidente, tentava fixar um ponto nestas desalinhavadas 
considerações. E este ponto não era absolutamente o da morali
zação do ensino - esta é uma questão à parte -, mas o da 
definição dos objetivos da educação. Por isso, entendo estar o 
ensino primário, ginasial, de formação e universitário no Brasil 
fora dos trilhos, porque visa a formar profissionais, visa a preparar 
crianças para lançá-las fora da escola, ou, ao contrário, para 
mantê-las na escola pública primária por conta do Estado quantos 
anos queiram, repetindo o ano indefinidamente e obstruindo o 
caminho para outras crianças que não têm escola. 

Assim, no curso primário, dá-se a qualquer criança, filha de 
qualquer família, o direito de ocupar por anós a fio o lugar de 
outras que não têm escola e, no curso universitário, invertem-se os 
termos da questão para o mesmo absurdo final: dá-se a qualquer 
jovem, filho de qualquer família, o pretenso direito de ter 
educação universitária gratuita, num país que ainda não tem 
sequer escolas primárias gratuitas em quantidade e qualidade 
necessárias às necessidades da população. 

Este o problema, Sr. Presidente, que, como uma espécie de 
nota prévia, se me permitem assim dizer, venho trazer a este 
debate na Câmara. 
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Creio que tem todo o cabimento a preparação de um substi
tutivo para este assunto. Oportunamente, na medida de minhas 
possibilidades, conto contribuir para a formação desse substituti
vo. Esta lei de diretrizes e bases da educação, lei a que procuramos 
legar o nosso esforço, deve ser enxugada, deve ser desidratada, 
deve ser reduzida às suas expressões básicas e fundamentais, para 
dar ao País uma definição do conceito de educação, e, partindo 
desse conceito, chegarmos à descentralização da matéria e à 
liberdade do ensino, quer nos seus aspectos formais, quer nos seus 
aspectos substanciais. 

Neste sentido, Sr. Presidente, será, tanto quanto nos permita 
o entendimento, a nossa contribuição ao projeto. (Muito bem; 
muito bem.) 
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35. Sessão de 4 de novembro de 1958 

Encaminha votação do requerz'mento de convoca
ção do Sr. MiniStro da Fazenda. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, o meu nobre colega Depu
tado Mário Martins levantou a lebre. Meu ilustre colega Raimun
do Padilha matou a lebre. Cabe-me, agora, pôr a lebre no alforje. 

De que se trata? Do requerimento do nobre Deputado 
Aliomar Baleeiro, datado de 7 de outubro deste ano, no sentido de 
comparecimento do Sr. Ministro da Fazenda à Câmara dos 
Deputados para explicar e responder a interpelação sobre sete 
itens que não têm qualquer relação direta com o Plano chamado 
de Estabilização Financeira, ultimamente apresentado ao País 
pelo mesmo Ministro. 

Sr. Presidente, esse requerimento do nobre Deputado pela 
Bahia é despropositado, é impertinente, é inoportuno? Não. Ele é 
rigorosamente constitucional, cumpre os dispositivos constitucio
nais que nos dão este direito. Por outro lado, atribui aos Ministros 
de Estado, pelo Art. 90, Item IV, o dever de comparecer à Câmara 
dos Deputados e ao Senado Federal, nos casos e para os fins 
previstos na Constituição. 

Ora, se o requerimento é pertinente, se ele é constitucional, se 
ele é, numa palavra, legítimo, restaria apenas saber se é opor
tuno. Parece ao Sr. Líder da Maioria que não, porque disse S. Ex:' 
há pouco que o Sr. Ministro da Fazenda terá de comparecer a esta 
Casa P!lra tratar do seu Plano de Estabilização Monetária ou 
Financeira. · 

Perguntaria eu agora: existe requerimento de convocação do 
Ministro para tratar desse plano? Não. Que existe até agora? Um 
requerimento do Deputado Aliomar Baleeiro para que S. Ex:' 
venha à Câmara expor e responder às interpelações dos Srs. 
Deputados acerca dos cinco itens mencionados pelo nobre repre
sentante da UDN baiana e que se relacionam diretamente, não 
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com o Plano de Estabilização Financeira, mas com algo bem 
diverso e anterior a ele - a matéria contida nas Instruções 166 e 
167 da SUMOC. 

Ora, Sr. Presidente, permita V. Ex:' que, em vez de palavras, 
exiba eu o peso dos argumentos, que são estes dois volumes, num 
total de 167 páginas, do chamado Plano de Estabilização Finan
ceira. Duvido que numa só exposição, numa só corrente de 
interpelação, possa o Sr. Ministro da Fazenda suprir a necessidade 
que tem esta Casa de conhecer os seus objetivos e a fundamen
tação do seu plano, e ainda menos as conseqüências da aplicação 
desse plano, sabendo, como se sabe, que esta vultosa obra não 
menciona o capítulo por excelência do interesse do País neste 
momento, que é o da situação cambial e o da política de comércio 
exterior do Brasil. 

Quando a Constituição previu o direito e, mais do que isso, o 
dever da Câmara de convocar os Ministros para lhe dar explica
ções, não racionou, não tamisou o uso desse direito, nem ao 
Ministro que se irrogasse, através da Maioria governamental, a 
possibilidade de eludir o seu dever, de furtar-se mesmo ao 
cumprimento dele, reservando-se o direito de examinar a oportu
nidade de sua apresentação. 

Fosse o requerimento, Sr. Presidente, despropositado, como 
seria, por exemplo, o caso, se desde já quiséssemos aqui convo
cá-lo para expor o seu plano, estaríamos de acordo com a opinião 
do Sr. Líder da Maioria. Mas, na realidade, Sr. Presidente, esse 
Ministro, que a Câmara, digamos melhor, que o plenário da 
Câmara ainda não conhece, que aqui não deu ainda um ar de sua 
graça, que aqui ainda não demonstrou aquilo que, por definição, 
todos lhe atribuímos - a sua capacidade em finanças e economia 
-, esse Ministro que ainda não teve contato com o plenário da 
Câmara, contato que precisamente a Constituição visou propor
cionar entre os representantes da Nação e os delegados do Poder 
Executivo, contato que se deve amiudar em vez de rarear, que se 
deve intensificar em vez de racionar, sobretudo - como bem 
acentuou o Sr. Deputado Raimundo Padilha - nesta hora em que 
o centro das atenções neste País, devorado pela inflação e pelas 
incertezas e angústias da situação econômica e financeira do povo 
brasileiro, se deslocou para o Ministério da Fazenda, esse Ministro 
deve comparecer à Câmara, que tem interesse em ouvi-lo, não 
uma, porém várias vezes, não somente sobre o Plano mas sobre 
outros problemas ligados à sua Pasta. 

616 



Armando Falcão - Permite V. Ex:' um aparte? 

Carlos Lacerda - Com prazer. 

Armando Falcão - Quero deixar bem claro perante V. Ex:' 
que em instante algum o Sr. Ministro da Fazenda manifestou, de 
longe sequer, oposição à idéia de comparecer à Câmara. Não, Sr. 
Líder, isto em absoluto! 

O que aconteceu foi que, para a boa ordem e para a boa 
marcha dos trabalhos da Câmara, num fim de sessão legislativa, 
quando se acumulam os nossos encargos, através, sobretudo, de 
uma Ordem do Dia já de si volumosa, me pareceu acertado e con
veniente que nós, que dispomos de tão poucos dias antes do 
encerramento da presente sessão legislativa, economizássemos o 
melhor possível o nosso tempo. De sorte que foi minha a idéia -
digo-o agora a V. Ex:' - de proporcionar um contato do Sr. 
Ministro da Fazenda primeiro com as Comissões Técnicas, para 
que, em seguida, S. Ex:' viesse ao plenário da Câmara oferecer os 
esclarecimentos e as informações necessárias a respeito do seu 
Plano de Estabilização Monetária. No momento, já existindo um 
requerimento neste sentido, que é de autoria do nobre Deputado 
Sr. Aliomar Baleeiro, parece-me conveniente que nós, inclusive 
para poupar tempo, votemos, dentro de mais alguns dias, a 
convocação do Sr. Ministro da Fazenda, a fim de que, numa sessão 
ou, se isto for impossível, em duas, S. Ex:' possa satisfazer à natural 
curiosidade da Oposição e desta Casa no tocante, não apenas ao 
objetivo do requerimento do nobre Deputado Sr. Aliomar Baleei
ro, mas, também, em relação ao Plano de Estabilização Monetá
ria e, ainda mais, com relação a qualquer problema que se inclua 
na esfera da competência de S. Ex:'. Não pense V. Ex:', quero 
deixar bem claro, que me oponho à vinda do Sr. Ministro Lucas 
Lopes ou que sou contrário à convocação de Ministro de Estado. O 
que acontece é que nós nos estamos aproximando do fim da sessão 
legislativa, com a pauta dos trabalhos sobrecarregada, sendo, 
assim, conveniente pouparmos o mais possível o nosso tempo. É o 
esclarecimento que presto a V. Ex:' com a melhor boa fé. 

Carlos Lacerda - Agradeço o esclarecimento que com a 
melhor boa fé me dá o nobre Líder da Maioria. Mas confesso que, 
quanto mais procurou esclarecer com seu aparte, mais obscuro 
ficou o entendimento da questão, por deficiência minha, certa
mente, Sr. Presidente. 
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É que verifico, pelo aparte do Líder da Maioria, que o 
Ministro não é contra o comparecimento para responder aos itens 
constantes desse requerimento. Nem nós, Sr. Presidente, pois que 
o apresentamos. Quer dizer que só é contra o Líder da Maioria. 
Mas também verificamos que S. Ex:' não é contra o fato de o 
Ministro vir explicar esses assuntos à Câmara. Logo, o Ministro 
não é contra. Mas o Líder, que aqui representa a voz, a opinião, a 
tendência, a orientação do Governo, é contra. Então, quando o 
Governo é a favor? Quando o Ministro é a favor ou quando o Líder 
é contra? 

Temos que o Líder da Maioria, representante da orientação 
do Governo, não deseja que o Ministro da Fazenda venha agora. 
Mas temos, na opinião e na palavra sempre autorizada e digna de 
fé do Líder da Maioria, que o Ministro deseja vir agora ou, 
melhor, não se opõe a vir agora. 

Armando Falcão - V. Ex:' não me entendeu bem e, certa
mente, a deficiência é minha e não de V. Ex:'. 

Carlos Lacerda - É modéstia de V. Ex:'. 

Armando Falcão - Sr. Líder, quero deixar, uma vez mais, 
bem acentuado que o Ministro da Fazenda em nada se opõe à sua 
vinda à Câmara. 

A liomar Baleeiro Muito bem! 

Armando Falcão Eu, entret-anto, tenho o direito, como 
Líder da Maioria - V. Ex~ não me contestará esse direito ... 

Carlos Lacerda 
Ex:' é a Maioria. 

Que remédio! Não posso contestar. V. 

Armando Falcão - ... tenho o direito, também, de opinar, 
de ser ouvido. A minha opinião perante o Ministro foi esta e S. Ex~ 
há de acatar a minha opinião. A Ordem do Dia da Câmara está 
sobrecarregada. Era da conveniência dos nossos trabalhos e do 
interesse até mesmo da Oposição -já não direi de toda esta Casa 
- que o Ministro, perante as comissões técnicas, em primeiro 
lugar, se manifestasse sobre assunto muito mais amplo do que 
aquele que se consubstancia no requerimento do Deputado Alio
mar Baleeiro. Dito e explicado isto, espero que V. Ex~ aquiesça 
em que a vinda do Ministro aqui, imediatamente, com este 
objetivo restrito, não tem cabimento. Mas dentro de mais poucos 
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dias, quando se completar inclusive o estudo que V. Ex.as estão 
fazendo, na Oposição, do Plano de Estabilização Monetária, 
estarei de pleno acordo e assinarei, com a Oposição, requerimento 
de convocação do Ministro, para prestar esclarecimentos, não 
apenas sobre os atos da SUMOC, citados pelo Deputado Aliomar 
Baleeiro, mas sobre quaisquer outros. Vamos juntar tudo, vamos 
incluir o Plano de Estabilização Monetária, vamos dar a V. Ex~" 
da Oposição, e a toda esta Casa, a oportunidade - que, se não 
puder ser em uma só sessão, será em duas - de ouvir S. Ex:' se 
manifestar no tocante ao panorama geral da situação econômico
financeira do País. Estarei à disposição de V. Ex:' para lhe prestar 
ainda outros esclarecimentos se, porventura, a elucidação que faço 
não for suficiente ao seu entendimento. 

Carlos Lacerda - Muito grato pelo oferecimento. 
Sr. Presidente, noto que, a esta altura, minha confusão e meu 

embaraço se agravam. Verifico que o Líder da Maioria ou não leu 
o Plano ou não leu o requerimento do Deputado Aliomar Baleei
ro ... 

Armando Falcão - Li ambas as coisas. 

Carlos Lacerda - ... porque admite S. Ex:' que o Ministro 
da Fazenda possa vir aqui para, numa só sessão, expor seu plano e 
responder aos itens do requerimento do nobre Deputado Aliomar 
Baleeiro. 

Eu me permitirei recordar a esta Casa, que certamente já leu 
esse requerimento, alguns de seus itens, alguns apenas: 

"Fundamentos e objetivos das Instruções 166 e 167 da 
SUMOC, publicadas na primeira semana de outubro. 

Providências de simples polícia e aplicação da legislação 
em vigor, porventura tomadas pelas repartições da Fazenda 
contra o abuso criminoso do papel de imprensa como, por 
exemplo, seu emprego para cartazes eleitorais de candidatos 
do Partido de Governos estaduais por parte de tipografias 
oficiais destes." 

E junta o Deputado Aliomar Baleeiro documentação compro
vante dessa afirmativa: 

" ... segundo denúncia do jornal A Tarde, de Salvador, e 
depoimento do Secretário da Viação da Bahia prestado à 
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Comissão Parlamentar de Inquérito contra a corrupção 
eleitoral. 

Providências já tomadas ou que o Governo pretende 
tomar para suprir com farinha nacional o fabrico do pão em 
face do encarecimento previsível do trigo, por força daquelas 
instruções." 

Só aqui, Sr. Presidente, há matéria para uma longa conversa. 
E, como naquele famoso soneto de Petrarca, não se fala 

noutra coisa pela tarde adentro. 
Essa é a semente, já que falamos no trigo, esse é o germe do 

famoso trigo-papel, do escândalo inominável do trigo-papel, que é 
um dos escândalos sobre os quais até agora o Governo Federal pôs 
um zíper na boca. Até agora está mudo e quieto, em face de 
denúncias documentadas aqui, apresentadas por vários Srs. Re
presentantes. Há ainda o custo de câmbio para peças e materiais 
da indústria automobilística. Este é outro tema da maior urgência 
e da maior significação. A indústria automobilística, que em boa 
hora se vai criando no País, está, no entanto, sendo criada ... 

Tristão da Cunha - Em má hora ... 

Carlos Lacerda 
em má hora ... 

Diz o nobre Deputado por Minas Gerais 

Aliomar Baleeiro - De acordo. 

Carlos Lacerda - ... e concorda o autor do requerimento. 
Veja V. Ex:', Sr. Presidente, como é necessária a palavra do 
Governo nesta matéria, pois até Deputado que pertence à Ban
cada do Governo considera má a política do Governo nesta 
matéria. 

Sr. Presidente, o custo de câmbio para peças e materiais da 
indústria automobilística é assunto que precisa ser esclarecido pela 
autoridade competente - o Ministro da Fazenda -, pelo meio 
próprio, que é seu comparecimento à Câmara, para interpelação, 
pois essa indústria está sendo estabelecida à custa de favores, de 
manobras cambiais que já a esta altura representam compromissos 
para o Brasil da ordem de 200 milhões de dólares, não atendido 
pelo Governo em relação aos favores que pressurosamente conce
deu para a entrada dessa indústria no Brasil. É mister, portanto, 
esclarecer o assunto. É preciso que o Sr. Ministro da Fazenda não 
faça apenas uma conferência ou uma entrevista coletiva, mas que 

620 



aqui se submeta a esse crivo amável, a esse crivo grosso, e essa 
peneira grossíssima, que é o debate feito com inscrição prévia, com 
todas as delongas de uma espécie de burocracia parlamentar, 
sucedâneo infeliz do Parlamentarismo, adotado pela Constituição 
Presidencialista em vigor, quando admite a vinda do Ministro, 
mas a submete a tantas condições, ressalvas e premissas adversa
tivas até. 

Sr. Presidente, há ainda o seguinte ponto importantíssimo, e 
isto viria em face de um item do requerimento do nobre Deputado 
Aliomar Baleeiro: "A política do Governo em socorro dos Estados 
exclusiva ou predominantemente agrícolas, prejudicados viva
mente pela Instrução 166, sem que se beneficiem dos excessivos 
favores da Instrução 167, as indústrias de outros Estados." 

Sr. Presidente, este é problema que interessa à sobrevivência 
de Unidades inteiras da Federação Brasileira, que estão sendo 
tratadas de forma absolutamente iníqua. Eis alguns dos itens. 

Pergunto: Tem alguma coisa a ver isto com isto? Pode o Sr. 
Ministro fazer aqui uma exposição e submeter-se a interpelações 
sobre um programa de estabilização monetária e, ao mesmo 
tempo, numa espécie de 'suplemento semanal ilustrado', dedicar
se à resposta das Instruções da SUMOC acerca de problemas 
específicos, especificamente indicados no requerimento do nobre 
Deputado Aliomar Baleeiro? 

Creio que o maior desserviço que se poderia prestar ao Sr. 
Ministro da Fazenda - estou certo de que o nobre Líder da 
Maioria não se especializou em servir a um só Ministério, o da 
Guerra, mas distribui sua capacidade parlamentar, por todos 
proclamada, por igual, eqüitativamente entre todos os Ministérios 
-, o maior desserviço que se poderia prestar ao Sr. Ministro da 
Fazenda, repito, era trazê-lo a esta Câmara para responder a uma 
colcha de retalhos, para expor não um tema coerente, não um 
tema com começo, meio e fim, qual seja, seu Programa de Esta
bilização Monetária, mas submetê-lo a servir a esta Câmara 
com uma espécie de picadinho econômico-financeiro, um stro
gonoff que tenha de tudo; submetêclo a um exame vago. 

Será fácil ao nobre Líder da Maioria provar que S. Ex:" pode 
submeter-se ao exame, mas não creio que o Sr. Ministro da 
Fazenda consiga, ao mesmo tempo, esclarecer sobre o uso do papel 
importado para a imprensa, mas usado em propaganda eleitoral 
de Partidos governamentais e ~xpor à Câmara, na mesma sessão, 
na mesma convocação, seu Programa de Estabilização Monetária. 
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Há uma hierarquia de assuntos. Reconheço, como o nobre 
Líder da Maioria, que o Sr. Ministro da Fazenda deve vir a esta 
Câmara expor seu programa, responder a interpelações sobre o 
Plano, mas isso não exclui, ao contrário, implica necessidade de 
seu comparecimento para elucidar questões diversas, ainda que 
com uma leve conexão, que resulta do fato de servir o Ministro da 
Fazenda para responder a estas perguntas e expor seu plano. 

Tristão da Cunha - A Constituição, aliás, declara que_ a 
convocação de Ministro é sempre para responder a fatos deter
minados. 

Carlos Lacerda - Exato. Aqui estão os fatos determinados, 
indicados no requerimento do Deputado Aliomar Baleeiro. 

Sr. Presidente, o nobre Líder da Maioria usa, com toda 
razão, de direito que é seu, seu de Deputado, mas não posso 
dissociar, no momento, sua condição de Deputado de sua quali
dade de Líder da Maioria, porque, quando o Líder da Maioria se 
opõe à idéia da convocação do Ministro da Fazenda, ninguém 
pode acreditar ainda que não me mereça senão fé a palavra do 
Líder da Maioria, que o Minsitro queira vir e que S. Ex:'-, que 
apóia o Ministro, não queira deixá-lo vir. 

Afinal, Sr. Presidente, o Líder da Maioria não é babá do Sr. 
Ministro. Se o Ministro quer vir e é maior de idade, deixemo-lo vir. 
Esse, o interesse da Oposição. Esse deve ser o interesse do Ministro. 
O nobre Líder da Maioria, como Deputado, tem todo o direito de 
se opor a essa vinda. O que me parece pouco fundado, data venia, 
é a alegação que se faz para a não vinda do Ministro agora. 
Estamos sobrecarregados de trabalho ... Sem dúvida. Mas, entre 
nossas atividades, não está apenas o votarmos aqui, com preferên
cia, créditos extraordinários para comemorações de centenários de 
Municípios, por mais que esses Municípios nos mereçam, por mais 
que esses centenários nos encantem. A Câmara tem, fundamental
mente, o dever de debater com os Ministros de Estado, como 
preceitua a Constituição, aqueles fatos determinados que os Srs. 
Deputados indiquem. Pergunto: é pertinente o requerimento? São 
procedentes as perguntas? Tem fundamentação constitucional? 
Deseja o Ministro vir? Deseja a Oposição que S. Ex:'- venha? Todas 
as respostas, creio, são afirmativas. Então, que é negativo? Apenas 
a posição do nobre Líder da Maioria, que se opõe, como Depu
tado, à vinda do Ministro do Governo, cujo pensamento, como 
Líder, aqui interpreta. Nossa perplexidade é grande. E nossa 
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confusão, maior, porque pensávamos que, quando o Ministro 
quisesse vir, a função do Líder da Maioria era facilitar-lhe a 
vinda. Verificamos, entretanto, que não: o Ministro quer vir, a 
Oposição quer que S. Ex~ venha, mas o Líder da Maioria faz 
função sua não deixar que o Ministro venha ao encontro do seu e 
do nosso desejo. Por mais que tenhamos o que fazer, sempre 
teremos um tempinho de sobra para o encantamento de ouvir a 
palavra do Sr. Ministro da Fazenda. Queremos conhecer esse 
técnico, esse novo Dr. Schacht, esse Ministro Herald, inventado, 
depois de três anos, do seu antônimo, do seu pólo oposto, pelo 
mesmo Presidente que encampou a política de um e agora 
encampa a antipolítica do segundo. Se o que se quer evitar é o 
confronto, agora, na Câmara, antes da vigência do plano, entre o 
antigo e o atual Ministro, diga-se logo. Se o que se quer é evitar 
essa procissão de desencontro entre dois políticos, ambos encam
pados pelo Sr. Presidente da República, confesse-se logo. 

Sr. Presidente, se o que se quer é dizer que, no momento em 
que o Sr. Presidente da República, através de seu Líder da 
Câmara, afirmava categórica e definitivamente ao País que o 
ritmo da alta do custo de vida havia não só cessado como 
esmorecido; se se quer agora confessar que, pelo gráfico n? 1 das 
páginas 4 do Plano Lucas Lopes, esse ritmo nunca cessou, e os 
meios de pagamento, índice geral de preços e disponibilidade de 
bens em todo o Governo Kubitschek foram uma reta ascensional, 
sem parada, e muito menos com descida; se o que se quer é 
esconder esses fatos, creio não se deveria dar esse papel a um 
homem contra o qual até agora nem a Oposição nem ninguém 
neste País poderia dizer que tem o hábito de faltar à verdade. 
Reconhecemos no Sr. Lucas Lopes essa disposição preliminar para 
a verdade, essa tendência à verdade que, mal ou bem, vai 
transparecendo nesse programa que, algum dia, ele anunciará ao 
plenário da Câmara para edificação da posteridade. 

Mas o que queremos, antes disto, é que S. Ex~ explique - e 
creio não há erro algum nisso - quais os fundamentos, quais as 
conseqüências de duas Instruções da SUMOC. Isto porque a 
Câmara, o Congresso, o Poder Legislativo realmente poderia 
muito pouco, legislaria quase nada se pudesse interpelar o Minis
tro da Fazenda sobre as instruções com as quais e através das quais 
o Poder Executivo frustra e burla toda a ação fiscalizadora e 
corretora do Poder Legislativo no País. Por essas instruções 
modifica-se, de uma hora para outra, com uma simples circular 
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numa folha de papel almaço datilografado, toda a orientação, 
toda a economia e toda a política financeira do País. 

Antes do prato principal, não era nada demais que o Mi
nistro nos servisse esse aperitivo de sua ciência financeira e admi
nistrativa. Como sabem V. Ex:' e o nobre Líder da Maioria -
que, no exercício de sua função, terá com certeza oportuni
dade de comparecer aos freqüentes banquetes do Itamarati, com 
tantos caviares importados e faisões dourados -, em nenhum 
banquete se oferece a carne assada junto com o aperitivo ou com o 
hors-d'oeuvre. Queremos, primeiro, o melão com presunto do 
Ministro; depois, o prato principal. Mas, pelo amor de Deus, não 
se misture uma refeição, já de si tão indigesta. (Muito bem; muito 
bem.) 
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36. Sessão de 7 de novembro de 1958 

Considerações em torno do movimento Provocado 
na FAB contra o General Lott. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, no intuito de evitar as 
costumeiras explorações e aquela antiga cantilena, segundo a qual 
não nos poderiamos erguer neste País para defender a lei e a demo
cracia, porque a certa altura da desordem emocional propusemos 
reformas fundamentais do regime e do sistema político vigente 
para dar autenticidade à democracia brasileira, mantive-me si· 
lencioso e o meu Partido no mesmo silêncio, já que não podíamos 
também impedir a crise militar ora deflagrada e, através dela, a 
crise indisfarçável que assola o País. 

Estamos vivendo, Sr. Presidente, os dias talvez mais terríveis 
da evolução nacional para uma democracia verdadeira. 

A crise econômica e financeira produz agora os resultados que 
há tanto tempo anunciamos, mas fomos sobranceiramente despre
zados em nossos anúncios por um governo que fazia profissão de fé 
e de otimismo, não de trabalho. 

Essa crise se desencadeia dentro da desordem moral que 
caracteriza a atualidade brasileira. As forças morais do País não se 
encontram em condições de fazer frente à crise econômica e 
financeira. O povo, cujo pão escasseia, não encontra nas forças 
que o lideram e o comandam o exemplo da austeridade e da 
honradez, para que possa ele próprio suportar novos e mais graves 
sacrifícios. 

É nesse clima em que a desordem ganha as ruas, em que a 
destruição anárquica se insere como impulsos dos instintos e onde 
as consciências já vão perdendo o comando da vontade popular, 
quando os aumentos se amontoam cada dia à porta do pobre, e já 
não se sabe que percentagem retirar das verbas destinadas ao 
consumo da população, para incluí-las nos investimentos das 
chamadas metas governamentais; é diante de um País que tem 
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profundas reformas a realizar e tão duros sacrifícios a exigir de 
seus filhos, é nessa crise, já agora inevitável, que está a demandar a 
coragem e o espírito público de todos os cidadãos, sem exceção, 
que, subitamente, as feridas ainda não fechadas da desunião que 
marcou as Forças Armadas do Brasil, na madrugada de 11 de 
novembro de 1955, desunião que se agravou no dia 21 daquele mês 
e ano, e que, durante todo esse tempo, homens de bem, de parte a 
parte, procuràram, uns com a sua sobriedade, outros com a sua 
humildade, em bem da Pátria, sopitar; é nesse clima de crise que, 
subitamente, sem qualquer razão ponderosa, sem um motivo 
sequer justificável, se promove uma visível, flagrante e intolerável 
provocação. 

Último de Carvalho - V. Ex:" me concede um aparte? 

Carlos Lacerda - Pois não. 

Último de Carvalho - Nobre Deputado, V. Ex:" devia fazer 
justiça ao Sr. Juscelino Kubitschek, que tratou, com a anistia aos 
revolucionários de Jacareacanga, de colocar uma pedra em cima 
das cisões havidas das classes armadas por motivo das ocorrências 
de 11 de novembro. Talvez, eminente Líder, se o Sr. Juscelino 
Kubitschek não tivesse, com aquele senso de patriotismo que 
povoa todo o seu ser, concordado no pedido de anistia de 
Jacareacanga, não estivéssemos hoje a lamentar os acontecimentos 
presentes. 

Carlos Lacerd.a - Agradeço a V. Ex:" o aparte, que, reco
nheço, sem favor algum, coincide, ao menos parcialmente, com a 
nossa opinião. Beneficiário máximo que foi da desunião das 
Forças Armadas, o atual Presidente da República procurou 
compor-se com elas, compondo-as entre si, pelo decreto de anistia, 
do qual ainda o principal beneficiário, porque o maior anistiado, 
seria ele próprio. 

Mas eis que, subitamente, em céu claro, como tempestade 
inusitada e inesperada, desnecessariamente provocada, surge uma 
crise militar cujas proporções e cujas conseqüências ninguém de 
bom senso se atreveria a prever. 

Limitada que fique, e é bom que assim permaneça, no 
âmbito de uma crise própria e exclusivamente militar, é impor
tante saber, Sr. Presidente, que os fatos que me dispenso de aqui 
narrar, porque já os conhece a Nação, porque já deles é sabedora 
a própria Câmara, surgiram de uma imposição que, se não fere a 
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lei, fere algo que vai acima da lei para qualquer homem, ainda 
mais para aqueles que fazem da profissão a honra na defesa da 
Pátria. 

Pois, Sr. Presidente, o que se procurou ferir, o que se 
procurou irritar, a ferida em que se procurou mexer, a dor que se 
procurou desencadear novamente foi precisamente o sentimento 
de honra da Força Aérea Brasileira. Não que faltasse a um 
General de Exército autoridade legal e condições profissionais e 
morais para exercer um Ministério que também pode ser chefiado 
por um civil, mas porque, Sr. Presidente, quaisquer que sejam as 
explicações formais dessa dança de Ministros militares, alguns 
transformados em gatos-pingados de enterro no estrangeiro, ou
tros a passear nos Estados Unidos, enquanto a sua arma desmoro
na, enquanto a sua corporação é agredida, enquanto seus camara
das são aprisionados, ninguém poderá disfarçar que esta dança de 
Ministros militares coincide com a série de desordens que cami
nham para a rua e com a desordem das desordens, que é a 
ausência de um sentido nos acontecimentos, que é a perda 
crescente de substância na autoridade dos comandos da vida 
nacional. 

Sr. Presidente, como que se aceita a desordem nas ruas, pela 
provocação dos aumentos subitâneos e sucessivos. Ao mesmo 
tempo, destrói-se, derrui-se, derrota-se a grande força tutelar 
desta Nação, que sempre foi, mais do que a ação, a presença de 
uma Força Armada unida e prestigiada. Lançam-se as corpora
ções umas contra as outras, e dentro de cada uma delas, contra si 
mesmas. 

Que propósito tem isso, Sr. Presidente? Que finalidade pode 
haver em impor o chefe do grupo de novembro, como Ministro da 
corporação que foi, naquela madrugada, humilhada, submetida a 
vexames e - a palavra não é demasiada, pois que assim a re
gistrará a História - traída? Traída ela foi, Sr. Presidente, e até 
hoje, inclusive em manifestações aqui recentes, vemos quantos 
ódios nunca sossegados estão por baixo dessa ofensiva triunfal com 
que se pretende esmagar a Força Aérea. É o ódio daqueles que 
sabem que estes presos de ontem, que esses presos de hoje são 
aqueles que levaram à prisão os homens que roubavam e ensan
güentavam o povo brasileiro. É o ódio dos Gregórios que se levanta 
contra a Força Aérea e chega a propor-lhe a extinção, como se se 
pudesse extinguir do céu do Brasil a legenda de glória desses 
moços, sob cuja vigilância cessaram os ataques submarinos à 

629 



Marinha do Brasil, ao tempo em que, protegidos pela Polícia, os 
espiões nazistas daqui comunicavam a Berlim os movimentos das 
tropas brasileiras. Extingui-la, sim, para que não fique em nossos 
céus memória do que foi a epopéia do Correio Aéreo N acionai, 
com esses rapazes sem rádio, sem comunicação, abrindo clareiras 
na mais densa e escura treva, para trazer a luz da vida civilizada e 
completar pelos ares a obra que Rondon começara, de evangeli
zação cívica dos silvícolas brasileiros. 

Extinga-se a Força Aérea do Brasil, mas ao menos respeitem
lhe a honra, porque esta lhe não pertence; esta pertence à nossa 
própria Pátria. Que provocação foi esta, Sr. Presidente? Por que o 
Sr. General Lott sentiu-se, já não direi, com autoridade, mas com 
necessidade de pisar, como Ministro, as salas em que outro 
Ministro, que lhe confiara na lealdade e no companheirismo, foi 
por ele surpreendido, na madrugada de 11 de novembro, com um 
ato que -já não quero julgar, mas S. Ex:' mesmo não negará -
lhe permitisse pensar que agora pudesse levar a paz à Aeronáu
tica com a simples imposição da sua presença? É o requinte de 
covardia, esse requinte digno daqueles tempos de Dona Maria I, 
com que se poupam os Brigadeiros porque estes têm estrelas de 
General, ao mesmo tempo que se encarceram, de Coronel para 
baixo, aqueles cujo único crime foi solidarizar-se com seus supe
riores hierárquicos? Que coragem é essa, que disciplina é essa que 
pune os disciplinados por se solidarizarem com seus chefes? 

É que, Sr. Presidente, há, tem de haver uma razão miste
riosa, um objetivo inconfessável para essa intriga com que se 
procurou lançar a Marinha contra a Aeronáutica, comprando 
ilegalmente um porta-aviões, intriga que talvez tenha sido a mais 
dispendiosa e cuja conta não foi paga pelos intrigantes, mas por 
aquele mesmo povo em cuja casa falta o pão. (Muito bem.) 

Primeiro, tentou-se fazer de um conflito doutrinário nas 
Escolas de Estado-Maior uma razão política para separar a 
Marinha da Aeronáutica. Depois, procurou-se fixar em torno do 
Sr. General Lott a reputação do Exército, o mito do Exército, a 
mística do Exército, como se alguém neste País pudesse confundir 
o Exército Nacional com quem se utilizou dele, por um momento, 
para justificar a restauração da oligarquia corrupta no Brasil. Mas 
agora, Sr. Presidente - é agora, é de agora por diante o que 
queremos ver -, queremos saber que razões, que motivos, que 
objetivos- não os pretensos, porque estes não nos interessam; não 
as explicações formais do costume, nem os desmentid~s tanto mais 
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pomposos quanto mais ocos e fátuos com que se procura sempre 
negar hoje o que amanhã por via torcida se confirma -, queremos 
saber por que razão se abriu novamente no Brasil, nesta altura, na 
crise das ruas, na crise dos lares, na crise dos bancos, na crise 
política, na crise moral, uma nova, inquietante e angustiante crise 
militar. 

Por que, Sr. Presidente? Será porque estão vendo que nós 
vamos para o Poder? Será porque sentem que das mãos do povo 
ninguém arrebatará, em 1960, a vitória da UDN? Será porque 
sa'bem que o lapso de V. Ex:'- ainda há pouco é menos um lapso do 
que uma profecia, ao nos saudar, ao nos dar a palavra como Líder 
das Forças Majoritárias na Câmara? Será, Sr. Presidente, que o 
pânico em que o Catete procura arrebatar as suas forças, atro· 
pelado por um misto de ameaças e promessas, oferecendo cargos, 
acenando com vantagens, é para conseguir manter unido aquilo 
que se desune pela força natural das coisas? 

A não ser que supuséssemos que uma onda de loucura se 
apossou dos altos comandos das Forças de Defesa Nacional, não 
poderíamos imaginar jamais que esses comandos, a quem incum
be, por definição, a mais avançada, a mais esclarecida e vigilante 
guarda de interesses da República e da Pátria, estivessem indife
rentes, pela impossibilidade de alegarem ignorância das condições 
em que este ano se trava, no Brasil, a luta pela presença russa na 
América do Sul. E não é à toa que, no Gabinete do Ministro da 
Aeronáutica, o seu espírito-santo-de-ouvido, o seu conselheiro, o 
seu orientador, é precisamente um coronel conhecido pela simili
tude, pela identidade de suas idéias com as daquele grupo que, 
também no Ministério da Guerra, tem, não raro, acesso e in
fluência no Conselho sobre os atos e orientação do Sr. Ministro 
Henrique Lott. 

Sr. Presidente, é nesse segundo escalão que se encontra a 
disposição evidente de reforçar, agora, o chamado dispositivo 
militar de novembro, gasto pela erosão do Poder; gasto pela 
erosão eólia desses ventos do Poder que, no seu sopro, arrastam 
até mesmo os compromissos mais solenes; gasto pela cumplicida
de, a que o Poder obriga, com aquele tipo de atividades de que a 
Polícia não se ocupa, porque a Polícia não se ocupa daquilo que 
seus superiores cuidam em proveito próprio; gasto porque, Sr. 
Presidente, a reação do povo contra a mistificação comunista 
quase que em todo o País demonstrou de que lado está o povo 
brasileiro e de que lado estão aqueles que julgavam falar em seu 
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nome; gasto, ainda, porque não penetrou tão fundo quanto dese
javam na consciência do povo a idéia de que nada mais há de es
perar de ninguém, porque todos valem nada e, portanto, é me
lhor deixar de cima os que já lá estão. Isso foi o de que se pro
curou impregnar a consciência do povo. Mas este reagiu na medi
da em que o permitiram suas vicissitudes, sua vida e sua própria 
formação política, na medida em que foi possível, sob a pressão 
financeira das autarquias, das instituições federais e estaduais, 
sob a pressão dos grúpos econômicos, cada um dos quais se en
contra inserido em cada uma das chamadas metas governamen
tais. Gasto esse dispositivo militar de novembro, porque lhe fal
tou substância e, à medida que perdia os últimos impulsos da sua 
arrancada triunfante de 11 de novembro, já rião tinha o que 
fazer senão sustentar, sem recompensa ou, ao menos, a recom
pensa que almejavam, aqueles que ao Poder havia conduzido. 

Eis que agora, Sr. Presidente, colocam essas forças diante de 
duras perspectivas. 

A candidaturajânio Quadros levará ao pânico essas forças, se 
não conseguirem entender-se com ela. O entendimento da UDN 
com o Governador Jânio Quadros redobrará esse pânico, pois, 
então, seremos invencíveis. A possibilidade de uma candidatura 
propriamente udenista, mesmo com a presença do Governador 
Jânio Quadros na sucessão, a disputá-la, não abre caminho àquela 
única candidatura capaz de unir as forças fragmentadas de 
novembro, as forças decadentes de novembro, as forças contra as 
quais o povo, enfim, cada dia mais, pronuncia o final veredicto da 
condenação. 

Então, Sr. Presidente, esse candidato, que era por assim dizer 
o 'Messias Eleitoral' desse estranho ajuntamento que se tornou 
possível, o atual Governo já não consegue a esta altura viabilizar, 
porque o duelo, por exemplo, da vassoura com a espada faria a 
espada recolher-se à bainha ou a uma casa de prego, pois que é de 
ouro. (Risos.) 

Mas, Sr. Presidente, se esta é a perspectiva, se estas são as 
apreensões do Governo, nós sabemos que, como se diz na terra 
natal do nobre Líder da Maioria, eles não entregarão a rapa
dura ... Sabemos, Sr. Presidente, quantas manobras se escondem 
no bojo dessa nau desarvorada em mar por enquanto bonançoso. 
Sabemos como fermentam as soluções e a idéia de um mandato
tampão, por via indireta, por eleição crmgressional, sob pretexto 
de permitir ao atual Presidente a consecução de algumas das suas 
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metas, mas, na realidade, para escamotear ao povo brasileiro a 
possibilidade de fechar o ciclo, de completar o êxito desse começo 
de rebelião cívica que foi o último 3 de outubro. 

E é isto, Sr. Presidente, o que necessita evidentemente do 
reforço do dispositivo militar de 11 de novembro. Como refor
çá-lo? Ora, Sr. Presidente, está em Malaparte, na sua técnica do 
golpe de Estado. Mas não é preciso chegar a esses autores, digamos 
especializados, porque está em qualquer manual de tática militar 
que o modo de provocar uma vitória certa é atacar um adver
sário, é excitar um adversário momentaneamente enfraquecido. A 
FAB, desprevenida, despreparada para conspiratas e sublevações; 
a FAB, amargando as humilhações a que foi submetida, mas 
disposta a colocar acima delas o seu desejo de manter-se fraternal
mente com um Exército que ela não confunde com o Sr. General 
Lott e com os seus comandantes ocasionais, a FAB tinha de ser 
provoçada, Sr. Presidente, e, para provocá-la, sabiam os homens 
do dispositivo militar de novembro que tinham na mão a arma 
infalível, que era a arma de provocar aqueles cuja honra sabiam 
existir, até porque podiam comparar com a sua, que sabiam 
inexistente. 

Assim, Sr. Presidente, foi a FAB levada à última provocação 
e, por uma disposição, por um encadeamento de episódios que, 
naturalmente, serão aqui contados para justificar o injustificável, 
chegou-se à presente crise dentro das Forças Armadas. 

Sr. Presidente, o dispositivo militar de novembro reforça-se 
através da provocação àqueles que se não prepararam para reagir, 
mas que não precisam preparar-se nunca para responder, com 
uma palavra de sua honra ferida, àqueles que procuram humilhar 
e desafiar os homens que ainda não perderam o sentido do brio e 
da vergonha. 

É por isso, Sr. Presidente, que a situação transcende da crise 
da Aeronáutica e nós desprezaremos essas má-criações intencionais 
de seu atual Ministro, cujo julgamento será feito pelos seus 
próprios camaradas, até porque nunca foi ele, na sua ardente 
mocidade aviatória, propriamente um modelo de disciplina. 
Todos sabem que o atual Ministro ganhou o apelido que tem 
precisamente porque não era, quando jovem oficial, um piloto dos 
mais disciplinados. 

Mas, Sr. Presidente, esses episódios não nos interessam. O que 
nos interessa aqui é saber que propósitos podia ter o dispositivo 
militar de novembro em criar, em aprofundar, em renovar as 
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feridas que jamais se fecharam entre as Forças Armadas, uma a 
uma, e uma em relação às outras. 

Nós, Sr. Presidente, o povo inerme, as estimamos, porque 
sabemos que não existem nelas essa prepotência que, às vezes por 
via delas, se procura ostentar. Nós as respeitamos, mas conside
ramos que não é possível continue este povo a pagar a desídia dos 
responsáveis pelas explosões de Deodoro, não é possível acreditar 
na eficácia de uma defesa nacional que faz malogros, fiascos, 
como o da temerária manobra de outro dia sobre as praias de 
Copacabana, mal preparada, mas executada, desidiosamente 
conduzida, a ponto de desnecessariamente provocar mortes, como 
se fossem parte do espetáculo. 

Sr. Presidente, não podemos continuar a sopitar nossa inquie
tação e nossa revolta, ao ver que se pretende conduzir manobra 
política reforçando os dispositivos pelos quais, certa madrugada, o 
Exército foi posto a serviço de um grupo de políticos sedentos de 
voltar ao Poder. Lá estão, pois que fiquem, mas até o dia 
constitucional de sua saída, e nenhuma manobra, sem sacrifício de 
vidas, nenhuma manobra, sem resistências derradeiras, conseguirá 
arrancar deste ou de outro Congresso eleição indireta ou mandato
tampão, ou que nome queiram dar a esta imoralidade, a esta nova 
traição, por via parlamentar, nem mesmo como em novembro, 
cercando esta Casa de tanques, para obter-lhe consentimento 
àquela outra imoralidade, que foi a nomeação de um Presidente 
da República. 

A esta altura, creio não ser necessário levar pessoal e patrióti
ca solidariedade aos quase cem oficiais da Força Aérea Brasileira 
que pagam hoje na prisão o crime de ter honra, o crime de 
respeitar a farda, o crime de acatar e seguir os exemplos de seus 
superiores. Creio mesmo que esses superiores alguma vez hão de 
indagar a si próprios: - Que fazemos nós na rua, se nossos 
camaradas por nossa causa estão presos? 

Mas o que sobretudo desejo é trazer a esta Câmara a 
expressão, já não direi da nossa perplexidade, nem ainda da nossa 
inquietação, mas do nosso protesto contra esse modo sórdido de 
dividir a Nação, dividindo as Forças Armadas; contra esse ato 
malévolo, contra essa ação maligna de provocar as dissensões entre 
eles para deixar desprevenida, desarmada, despreparada, incauta, 
quando não estarrecida, a opinião nacional, que sempre olhou as 
Forças da sua defesa como o último recurso de liberdade, como a 
derradeira instância da normalidade de sua vida institucional, e 
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nunca como um ninho de ratos, como um ninho de cobras, de 
onde saíssem enoveladas umas às outras, mordendo-se, para, 
afinal, se atirarem em bote sobre a Nação de um povo triste, de 
um povo empobrecido, de um povo esfomeado, de um povo 
conduzido e excitado aos últimos gritos de sua agonia e sobre os 
quais paira agora a sombra, a asa negra e fatídica desta igno
miniosa provocação. 

Sr. Presidente, ao concluir, gostaria de recordar aos que 
a conhecem aquela obra-prima da estatuária que é a figura de 
Davi, de Miguel Ângelo, em Florença. Ali está, num adolescente, 
aquele conjunto de músculos em repouso. Mas, por debaixo do 
mármore em que tais músculos que se desenham, sobre o contorno 
branco e frio da figura, percebe-se fremente aquele conjunto de 
nervos que palpitam. Estão, sim, em repouso os músculos do 
menino que afrontou o poderio de Golias, mas não se esqueça o 
gigante disforme de que a figura, se não tem movimentos nos 
músculos, não deu ainda repouso aos infatigáveis nervos, para 
sentir, na sua vibração, os apelos que partem de um povo sofredor, 
para que não seja, além dos sofrimentos que já lhe impuseram, 
provocad.o, excitado, macerado nessa obra infame e afrontosa com 
que se procura criar base militar para novas aventuras de uma 
política desumana. 

Sr. Presidente, meu Partido e, em geral, as forças que neste 
País partiram em luta contra a corrupção das oligarquias obsole
tas vêem com tristeza o Exército da República e da Abolição co
mandado hoje por esse candidato frustrado antes de nascer, por 
esse candidato gorado no ovo, e gorado, sobretudo, porque ja
mais se decidiu ao certo se queria ser Presidente ou Ditador. 

Vemos hoje como, afinal, a Nação começa a respirar pelos 
seus próprios pulmões. Já não pegam as velhas intrigas, já não cola 
aquela técnica, já não procede aquela tática de atribuir aos outros 
um golpismo que os acusadores lenta e meticulosamente pre
pararam. 

Já não nos podem acusar de golpistas de novembro. Agora, 
não prepararão, por via política e parlamentar, o golpe do 
mandato-tampão ou da eleição indireta, para o qual se orga
nizam, nas casernas, intrigas e provocações como esta que no 
momento leva à prisão quase uma centena de oficiais aviadores. 

Não sei, Sr. Presidente, qual será o fim da atual crise militar 
que remonta às outras e se prolongará Deus sabe ainda por quanto 
tempo no País. Sei, porém, que, assim como cumprem eles seu 
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dever, defendendo, na prisão a que se submetem, não somente a 
honra de sua corporação, mas o legítimo repúdio àqueles que a 
afrontaram e a traíram, nós no setor que nos compete, na vida 
pública, na vida civil, na vida partidária, na vida parlamentar, 
certamente impediremos que os tanques de novembro se conver
tam nos votos espúrios que, aqui ou algures, pretendam frustrar ao 
povo brasileiro o direito e o dever de levar ao País, em 1960, 
governantes capazes, não governantes marcados, de um lado, pela 
incapacidade de governar e, de outro, por essa frouxidão com que 
assistem ao desmoronamento das Forças Armadas do Brasil. (Muz·
to bem; muz"to bem. Palmas. O orador é cumprz"mentado.) 
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37. Sessão de 12 de novembro de 1958 

Definição da UDN com relação ao Plano de Esta
bilzzação Monetária. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, a bancada da Oposição 
esteve reunida à noite passada e tomou uma série de resoluções 
com fundamento em relatório que lhe foi apresentado pela 
comissão que ela designara para estudar o que se convencionou até 
agora chamar Programa de Estabilização Monetária, enviado a 
esta Câmara pelo Poder Executivo. 

Dadas as complicações regimentais, julgamos de bom alvitre, 
para não retardar a satisfação que devemos à opinião pública e aos 
nossos eminentes colegas desta Câmara, começar pelo fim, isto é, 
ler primeiro as recomendações que a bancada adotou por unani
midade, com uma ou outra ressalva, a fim de, na medida do 
possível, enquanto nos permita o Regimento, tornar conhecido o 
estudo a que se procedeu. 

Sr. Presidente, neste tempo que agora me é facultado, por 
gentileza do Sr. Deputado Alberto Torres, a quem agradeço, lerei 
a breve introdução e, a seguir, as recomendações com que concluí 
o relatório, sem prejuízo do relatório propriamente dito. Este 
contém uma série de informações a um exame circunstanciado do 
texto governamental que, estou certo, poderão ser úteis à apre
ciação da Câmara. 

Eis, Sr. Presidente, a introdução do nosso relatório. 
Nos primeiros dias deste mês foi entregue à Oposição um 

trabalho em dois volumes, com 167 páginas um e mais de 130, 
outro, intitulado Programa de Estabilização Monetária para o 
período de setembro 1958 a dezembro 1959, contendo Recomen
dações, Análise e Apêndice Estatístico. É de supor tenha ele 
recebido aprovação do Presidente da República. 

Acompanharam esse trabalho Cinco projetos: quatro de au
mento de impostos de renda, consumo, selo e taxas, e o quinto de 
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aumento dos depósitos obrigatórios na SUMOC. No dia 4, a 
bancada da UDN nesta Câmara reuniu-se e designou comissão 
para estudar o Programa do Governo. 

A premência absoluta do tempo, sob a ameaça de uma 
urgência para os projetos governamentais entremeada com a 
votação do Orçamento, decisão noturna sobre vetos, e sessão ma
tutina, obrigou-nos a trabalhar exclusivamente com a Bancada 
na Câmara, em vez de, como desejamos, pedir as luzes dos nossos 
ilustres colegas do Senado. Agora é tempo de pedir essa colabo
ração, que tanta honra nos faz quanto utilidade há de ter para a 
Oposição. Tivemos o prazer de contar com a colaboração dos 
nossos aliados do PL, cujo Líder designou o eminente Senador 
Mem de Sá para participar do nosso trabalho. 

Na prática, o Congresso terá de discutir e votar esses cinco 
projetos de lei, que aumentam de mais de Cr$ 13 bilhões o preço 
que o povo já paga pelo malogro da política financeira do 
Governo. Dispõe o Congresso para adotar, ou não, medidas de 
tamanha repercussão, de cerca de vinte dias, em plena fase de 
conclusão do exame de emenda e votação do Orçamento. 

O Programa de Estabilização Monetária a rigor não passa de 
uma exposição de motivos com dados interessantes, na qual o 
Governo confirma o que a Oposição diz há quase três anos, 
confessa grande parte do que até agora ele negava e manifesta a 
intenção de adotar certas medidas. Mas não assume compromisso 
quanto ao cumprimento das novas promessas que faz, depois das 
muitas que, da mesma matéria, descumpriu. 

Assim, cerca de três anos depois de assumir o Poder e pouco 
mais de ano e meio antes de deixá-lo, o Presidente da República 
virtualmente reconhece que a Oposição dizia a verdade que o seu 
Governo negava ao País. Não tira as necessárias conseqüências, 
mas confessa o que tem obstinadamente negado ou ocultado 
durante mais de metade do período presidencial. 

Não têm conta, e oportunamente a Oposição recordará ao 
País, as vezes em que o Governo se comprometeu a lutar contra a 
inflação e, mais do que isto, alegou êxitos consideráveis nesse 
esforço. Eis agora, pela sua própria palavra, a que se reduzem os 
sucessivos enganos que procurou fazer passar como verdades. 
Enganou-se a si mesmo, mais do que a ninguém. 

Não fazemos este registro sem profundo constrangimento. 
Não queremos prevalecer-nos da dolorosa situação a que foi 
levado o Brasil, para fugir ao nosso dever, que é o de contribuir, 
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na medida de nossas forças, para debelar a crise brasileira. Mais 
do que a nossa legítima e, agora, documentada razão para descrer 
do Governo, temos de crer na capacidade que tem o Brasil de 
vencer a cnse. 

Mas, se o Governo nos apresenta um programa que consiste, 
precisamente, em aumentar os seus poderes e reduzir as possibi
lidades de iniciativa dos produtores, é do nosso dever declarar que 
o Governo não está capacitado para realizar o objetivo da estabi
lização monetária e, portanto, não pode receber crédito nosso essa 
tentativa, condenada a malograr. 

Poderíamos contentar-nos em dizer à Nação que, devida
mente analisado, o Programa do Governo consiste em justificar 
um aumento de impostos para cobrir um déficit orçamentário a 
resultar de aumento de vencimentos e salários a que a desvalori
zação da moeda obriga. 

Mas temos de dizer também que a crise brasileira, a ponto de 
provocar conseqüências trágicas, não exige um programa como 
esse, que é ao mesmo tempo coisa demais e coisa nenhuma. Um 
conjunto de medidas administrativas, reforçadas e garantidas por 
medidas legislativas correlatas, bastará para a estabilização da 
moeda. 

Um programa de estabilização monetária só é tecnicamente 
acertado se for socialmente aceitável. Só fica de pé se resulta de 
uma política definida. É um conjunto de meios técnicos para dar 
corpo a uma intenção e aos critérios que visem a lhe dar conse
qüências de ordem prática. 

O programa ora anunciado pelo Governo, sobre ser tecnica
mente incompleto, é socialmente injusto e disforme. 

Não há compatibilidade possível entre uma política de defesa 
da moeda e a realização de metas que absorvem não apenas parte 
do consumo precário de um povo privado de quase todo o 
essencial, mas até a parte indispensável a condições mínimas do 
bem-estar social. 

A gravidade da situação brasileira obriga a Oposição a um 
novo esforço de compreensão e boa vontade para que não falte a 
sua palavra nem mesmo a sua colaboração, a fim de evitar o pior. 
A inflação galopante, a que se referia o atual Ministro da Fa
zenda antes de chegar à Pasta, surge ago~a nas ruas, sem explo
sões incontíveis, prenúncios da desordem fomentada por agitado
res oficiosos e dos conseqüentes surtos de repressão. autoritári;l, 
cujas esperanças assentam sobre erros longamente acumulados, 
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agravados pela inépcia, pela corrupção, pela inconsciência e pela 
hipocrisia. 

O que ora se chamou impropriamente de Programa não passa 
de diretivas que o Governo indica a si mesmo, para cuja concre
tização não oferece ao Congresso as garantias mínimas a exigir, 
notadamente, a formulação de normas legais para que o Govemo 
se obrigue a transformar em compromissos as alusões que faz à 
necessidade de adotá-los. 

A Oposição constituiu comissão para em um pouco mais de 
uma semana opinar e contribuir, a fim de não faltar ao seu dever 
de análise de um programa, que o Governo, com todos os meios a 
sua disposição, levou alguns anos para fazer. 

Realmente, a exposição de motivos que vamos analisar é 
apenas a atualização de plano entregue ao atual Presidente da 
República antes da sua posse e por ele, até agora, desprezado. Em 
face do malogro da política econômico-financeira destes três anos, 
foi feita uma revisão do antigo programa, com especial ênfase na 
alegada compatibilidade entre um esforço de estabilização da 
moeda e a política de investimentos governamentais denominada 
de desenvolvimento nacional e conhecido pela designação, ou 
alcunha, de Plano de Metas. 

Não é possível encarar os projetos de aumento de impostos 
isolados uns dos outros e separadamente da exposição de moti
vos, ou Programa. 

Cabe ~essaltar o silêncio do Programa sobre a política cam
bial e o comércio exterior; a não ser que se considere suficiente 
para um programa de estabilização a afirmação de que o Govemo 
vai manter o confisco cambial, tanto que promete dar agora 
destino útil aos ágios. 

Também é necessário registrar que o Governo insiste em 
manter, e até agravar, a política do dirigismo econômico. 

Se não é um programa, muito menos é um plano o que foi 
submetido aos nossos exames. Programa não é tudo aquilo que se 
chama de prOgrama. Falta-lhe o escalonamento das providências, 
uma espécie de caderno de encargos pelo qual possa a Nação 
verificar a execução de medidas segundo critério determinado e 
visando a um resultado coerente. 

A Oposição se resigna, pois, a oferecer ao País a crítica de um 
Programa que não é programa. Quer, com isto, ver se ainda salva 
o povo da agonia a que é condenado pela política das verdades 
provisórias da propaganda com jargão científico, que tudo afinal 
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se resume em colocar de modo crescente, nas mãos do Estado, os 
recursos que este vai arrancar à agricultura, à indústria e ao 
comércio, dando a essa política o nome de política de desenvol
vimento nacional na qual o Estado se associa com alguns grupos 
privilegiados que lhe disputam os favores, os monopólios de fato e 
as empreitadas do Plano de Metas. 

A seguir, examinamos os vários itens do programa que nos foi 
entregue pelo Governo e fizemos uma série de conclusões e uma 
série de recomendações que a Bancada adotou. 

Vou ler, Sr. Presidente, as recomendações que constituem a 
parte final do estudo dessa comissão, cujo trabalho, permita a 
Câmara eu o diga de público, realmente se recomenda à nossa 
admiração, não só pela competência já esperada dos membros da 
Comissão mas pela apreciável dedicação com que se houveram, 
prestando-se, em pouquíssimos dias, a uma análise que reclamaria 
muito mais tempo. 

As recomendações, Sr. Presidente, são as seguintes: 
"A bancada da Oposição, tendo presente o Relatório da 

Comissão designada para estudar o chamado Programa de Estabi
lização Monetária, apresentado pelo Governo ao país e que 
acompanha quatro projetos de aumentos de impostos e um 
relativo aos depósitos bancários na SUMOC, resolve recomendar 
aos seus membros o seguinte: 

1. Devemos apoiar uma política de estabilização que vise à 
defesa da moeda por meio de medidas monetári"as e fiscais, 
inclusive o controle do crédito bancário e a eliminação dos déficits 
no balanço de pagamentos. 

2. Todos os investimentos devem ser subordinados a um 
legítimo programa de estabilização monetária, que o Governo 
verdadeiramente ainda não formulou. 

3. A defesa da moeda precede a política de investimentos. A 
única consideração que tempera uma política de defesa urgente da 
moeda brasileira deve ser a do atendimento das clamorosas 
necessidades sociais que afligem o povo.' 

4. Em tais condições, apoio ao reajustamento dos salários e 
vencimentos, compatível com as necessidades mínimas provo
cadas pelo aumento do custo de vida, com base nos índices de 
1956. 

5. O custeio desse aumento deve ser feito pela adoção das 
seguintes medidas, que compete ao Governo disciplinar e endossar 
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pois de nada adiantaria a Oposição bater-se por elas se o 
Governo as repelisse: 

(1) Redução das despesas militares ao mínimo indispensável 
à defesa nacional, tendo em vista que a maior ameaça, atual, à 
soberania do Brasil é a débâcle financeira. 

(2) Revisão da legislação vigente para reduzir as despesas 
públicas de consumo, com limitação às nomeações no serviço 
público federal e autarquias. Desde logo, limitação real dessas 
nomeações, pelo Governo, sem o recurso deplorável às adjudi
cações e anexações que, aos milhares, foram feitas pelo Governo 
antes, durante e depois das últimas eleições. 

(3) Limitação da taxa de investimentos, isto é, da relação 
entre a soma dos investimentos e o valor global da produção 
nacional, durante o período de recuperação do equilíbrio econô
mico. 

(4) Prioridade para os investimentos que se relacionem com 
habitação, transportes e alimentação, em suma, com as condições 
mínimas de sobrevivência do povo. 

(5) Exata determinação do custo social de cada investimento. 
(6) Levantamento completo da contabilidade nacional. 
(7) Legislação especíiica limitando ainda mais os níveis de 

encampação do papel-moeda pelo Tesouro. 
(8) Eliminação do sistema vigente, de taxas múltiplas do 

câmbio. 
(9) Recolhimento à caixa da SUMOC de todos os excedentes 

de depósitos bancários, atualmente levados à Caixa do Banco do 
Brasil. 

(10) Oposição a todo aumento de impostos indiretos. 
(11) Adoção pelo Governo de normas que favoreçam a seleti

vidade do crédito e o assegurem a toda procura socialmente útil. 
(12) Providência para rápida tramitação dos projetos que 

criam o Banco Central e o Banco Rural. 
(13) Apoio aos projetos que, sem aumento de impostos, dão 

recursos ao Governo para reaparelhar e aprimorar o sistema fiscal. 
(14) Negar apoio a qualquer agravação do imposto de renda 

dos proprietários rurais enquanto perdurar a situação de crise que 
atinge amplos setores da agricultura. 

(15) Negar aprovação à iniciativa contida no programa do 
Governo, de criar o fundo de investimentos junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico, por constituir embrião 
de um controle estatal sobre as empresas privadas. 
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(16) Promover a reforma de base da Previdência Social e o 
controle da sua receita e despesa em orçamentos aprovados pelo 
Congresso. 

(17) Considerar que o cálculo da receita correspondente ao 
tributo de importação na base do dólar fiscal, encaminhado pelo 
Governo na proposta orçamentária ora em curso, tornou-se obso
leto e que com sua atualização disporá o Governo, nesse item, de 
recursos que somados ao reajustamento do imposto de renda e ao 
aumento de arrecadação do imposto sobre cigarros, em razão da 
recente elevação do seu preço, dão para cobrir todas as necessi
dades decorrentes do aumento de vencimentos que o próprio 
Governo reconhece indispensável." 

À guisa de esclarecimento, devo aqui acrescentar que con
cluiu a Comissão que, com essa diferença no dólar fiscal, com o 
aumento do preço do cigarro e conseqüente aumento na arreca
dação do imposto, com o reajustamento do imposto de renda 
previsto inclusive no substitutivo ora em andamento na Câmara, 
com a melhoria da arrecadação, com tudo isso terá o Governo 
mais do que o aumento de impostos que atualmente pede. 
Portanto, terá mais do que o que considera necessário para o 
custeio do aumento de sàlários e vencimentos. 

A melhoria da arrecadação, com que concordamos, dará 
ainda uma parcela. Não seria crível que o Governo quisesse e 
pedisse mais 340 milhões de cruzeiros para despesas de arre
cadação se não contasse arrecadar pelo menos mais de dois bilhões 
de cruzeiros. 

Ainda há alguns itens: 
"(18) Corrigir a excessiva agravação da atual escala do impos

to complementar progressivo sobre a renda por efeito da inflação." 
E ainda: 
"(19) Apoio a todas as medidas justas de redução de despesas 

que conduzem ao equilíbrio orçamentário e repúdio ao chamado 
plano de economia que não é de economia e sim mera arma 
política do Ministério da Fazenda. 

(20) Adoção de medidas de concentração de compras e 
racionalização do trabalho na administração pública. 

(21) Entendimento imediato do Governo da União com os 
dos Estados e seu preposto no Distrito Federal para adoção de um 
programa conjunto de concentração de todos os esforços na defesa 
da moeda no atendimento das necessidades mínimas de subsistên
cia da população e de restabelecimento da Federação. 
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(22) Redução do ritmo de investimentos, inclusive na nova 
Capital, que, por não se comportarem dentro das possibilidades 
da economia nacional, agravem a inflação." 

Neste sentido, devo dizer que, embora não fosse objeto de 
deliberação da Bancada, o Sr. Senador Coimbra Bueno apresen
tou sugestão, e esperamos S. Ex:' leve à prática, que a todos nos 
pareceu muito interessante: a de compelir o Governo a apresen
tar, desde já, um orçamento das obras da nova Capital, com os 
custos respectivos, informando quanto vai gastar, em quanto 
tempo, em cada obra, a fim de que a Nação possa saber até que 
ponto representa ou não um impacto inflacionário o andamento 
intensivo dessas obras. 

Aliomar Baleeiro - Permita-me, nobre Deputado. O do
cumento não é de natureza a suportar apartes, mas uma coisa é 
preciso deixar bem claro no espírito público: quando se fala em 10 
bilhões, 15 bilhões para construir Brasília, ou para outro propó
sito, significa isso que foi o Governo habilitado a entrar no 
mercado e comprar dentro dele tantas toneladas de cimento, de 
ferro, de madeiras, transportes e braços. E esses elementos são 
limitados dentro do País. Estão todos ocupados dentro dele. De 
sorte que·, se o Governo afirma que pode persistir no seu Plano de 
Metas e pede dinheiro, vamos darlhe meios para concorrer mais 
neste mercado, onde os produtos estão escassos, a provocar um 
leilão. Isso deveria então recomendar - se V. Ex:' permite - que 
tais orçamentos não se limitassem a quantias de dinheiro, mas ao 
volume físico das. coisas, de braços, de técnicos que serão absor
vidos pelo Governo em cada um desses cometimentos. 

Carlos Lacerda - Muito grato a V. Ex:' pelo aparte. 

Horácio Lafer - Permite V. Ex:' um aparte? 

Carlos Lacerda - Com muita honra. 

Horácio Lafer - Ilustre Líder, é tão interessante e tão justo, 
fora alguns detalhes, o programa que V. Ex:' está anunciando, 
que em torno dele todos os Partidos se deveriam unir em uma paci
ficação política, em bem do País, a fim de que, realizado, pudés
semos afastar os males que estão afligindo nosso País e o nosso 
povo. Receba V. Ex:' os cumprimentos de um velho estudioso das 
ciências econômicas. O trabalho que V. Ex:' lê está à altura do 
Parlamento e deve merecer a aprovação e a união de todos os 
parlamentares do Brasil. 
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Carlos Lacerda - V. Ex:'- nos dá grande alegria e nos faz 
honra com o seu aparte. Cumpro apenas um dever elementar, já 
não direi de modéstia, mas de respeito à verdade, transferindo seus 
cumprimentos à Comissão designada pela Bancada, à qual reite
ro, com a transmissão dos documentos de V. Ex:'-, meu profundo 
agradecimento, por haver consentido fosse eu seu porta-voz ou 
leitor, perante esta Assembléia; e a própria Bancada da Oposição 
que, em grande número, esteve reunida até meia-noite, e foi capaz 
de estimular e apoiar a decisão que tomamos, de não negar 
aumento de impostos simplesmente com uma negativa, mas de 
fundamentar as nossas profundas divergências com a orientação 
econômica e financeira do Governo. 

Herbert Levy - Peço licença ao nobre orador, apenas para 
retificar o que a modéstia de V. Ex:'- está realmente alterando -
permita-me a franqueza- em relação à verdade. Não há a menor 
dúvida de que houve contribuição dos elementos componentes da 
Comissão. Mas pode-se observar a colaboração de V. Ex:'-, muito 
maior do que a de simples coordenador de opiniões da nossa 
Comissão. É para servir à verdade que dou este aparte. 

Carlos Lacerda - Agradecido à generosidade de V. Ex:'-. 
Continuo a leitura das recomendações e espero que o nobre colega 
Sr. Horácio Lafer, meu velho amigo, e cujas divergências comigo 
nunca alteraram nossa mútua simpatia, esteja não direi em seu 
próprio nome, pois sem dúvida também o estará, mas em nome do 
Governo, de acordo com os seguintes itens: 

"(23) Controle efetivo das obras públicas, para eliminação 
do desperdício e da corrupção que deve ser energicamente repri
mida em vez de fomentada. Só nessa repressão tem o Governo 
fonte de receita que vem desprezando há muito tempo. 

(24) Supressão de abuso de despesas com autorização orça
mentária ou por autorizações impróprias. (Em 1957, salientou o 
relatório do Tribunal de Contas, do Ministro Rubem Rosa, págs. 
35 e segs., as despesas além dos créditos ou sem créditos eleva-
ram-se a Cr$ 11.791.253.194,30.) · 

(25) Revogação dos artigos 46 e 48 do Código de Conta
bilidade para que não se possa mais violar, frontal ou hipocrita
mente, o art. 77 § 4? da Constituição. _ 

(26) Adoção do Governo, diretamente e através da Maio
ria de que dispõe no Congresso, de uma política de contenção de 
despesas, com rejeição dos projetos de clientela eleitoral, projetos 
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de interesses de grupos ou, mesmo entre projetos normalmente 
úteis, os que devam ser adiados para dar prioridade às medidas de 
defesa da moeda. 

(27) Proibição, ao Poder Executivo, de custear pelo Banco 
do Brasil, com a receita de ágios, despesas não autorizadas. 

(28) Revogação da permissão que tem a União de forne
cer letras do Tesouro aos Estados e Municípios (Lei 3.337, de 
12-12-57). 

(29) Andamento dos executivos fiscais e inventários parali
sados, dos autos de infração por grandes somas que, às vezes, 
prescrevem. Apuração dos débitos de defraudadores, como no 
caso do uísque a meio dólar." 

Neste caso, invoco o oportuno e honrosíssimo apoio que nos 
traz o nobre Deputado por São Paulo, pois já se encontra na 
Ordem do Dia o inquérito parlamentar sobre o assunto e creio 
que poderíamos votar hoje as conclusões a que se chegou se a 
Maioria nos desse o apoio que acaba de oferecer, pela voz do 
nobre deputado por São Paulo. 

"(30) Abono de 30% aos servidores civis a partir de janeiro 
próximo e posterior elevação de vencimentos, com o plano de 
reclassificação. 

(31) Condicionar o apoio à encampação de emissões ao 
conhecimento pelo Congresso, a que o Executivo deverá obrigar
se, da natureza das despesas que lhe deram causa. 

(32) Instituir, para estímulo à produção agrícola, o crédi
to através da nota de crédito rural já autorizada pela Lei n? 
3.553, de 27-8-57, do Deputado Rondou Pacheco, de seguro 
agrícola e garantia de preço. . 

(33) Como se fez para o orçamento de câmbio, adotado 
por lei de iniciativa da UDN (projeto Raimundo Padilha, em 
1953), disciplinar em lei a política de crédito e de expansão 
monetária contida em algumas recomendações do programa, 
atribuindo à SUMOC o poder legal de determinar a sua exe
cução. 

(34) Aumento do salário mínimo, na base dos índices do 
custo de vida de 1946. 

(35) Adoção de uma política de fomento à produção do 
trigo, e de medidas eficientes de combate ao chamado trigo-papel 
que vem financiando uma parte inexistente de trigo nacional. 
Apuração imediata de responsabilidades pela especulação com o 
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trigo-papel, que causa ao País, ainda este ano, prejuízos da 
ordem de meio bilhão de cruzeiros. 

(36) Redução severa das despesas em obras e planos sun
tuários, viagens, missões internacionais e propaganda de suas 
chamadas metas. 

(37) Apoiar as alterações propostas à legislação do imposto 
de renda que bem visem mais justas tributações." 

Finalmente, resumindo estudo feito, em separado, pelo Sr. 
Deputado Herbert Levy, adotamos esta conclusão de ordem gerar 
que constitui, por assim dizer, a súmula do referido estudo: 

"Resolver racionalmente o problema do café, de forma a 
estancar, a maior fonte de instabilidade cambial e de utilização 
de recursos em cruzeiros para compra ou financiamento e esto
cagem dos excedentes mediante uma política agressiva de recon
quista de mercados e fortalecimento da lavoura cafeeira." 

Sr. Presidente, foram estas as recomendações que a Bancada 
da Oposição adotou. 

Se a Câmara me permite, neste tempo que me resta, lerei as 
conclusões. A primeira já estava contida na introdução. 

CONCLUSÕES 
"1. O programa não é programa. É uma exposição de moti

vos para justificar um aumento de 13 bilhões de cruzeiros nos 
impostos, com a promessa de ulterior aumento de salários e 
vencimentos. Contém confissões até agora sonegadas, contradi
ções insolúveis e alusão a uma série de medidas, muitas das quais 
altamente recomendáveis, mas sem qualquer compromisso de 
executá-las. Representa um começo de verdade e coragem ao 
dizê-la, que deve ser levado a crédito do atual Ministro da 
Fazenda. 

2. Se o Governo pretendesse realmente combater a inflação 
e estabilizar o valor da moeda para permitir alívio às condições 
de vida do povo, a fim de que este possa produzir, deveríamos 
dar a esta política todo o nosso apoio. Mas o Programa não 
estabilizará a moeda e apenas agravará as condições de vida do 
povo, em nome das metas, enquanto pelo aumento de tributos 
custeará a elevação do salário nominal - indispensável mas 
incapaz de, por si só, atender às aflições da comunidade. 

3. Esse Programa é sobretudo um esquema para a execução 
do Plano de Metas, com sacrifício de outros ramos da economia, e 
não oferece qualquer segurança no que concerne à estabilização 
monetária que seria o objetivo proposto pelo Governo. 
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4. É impossível, nas condições propostas e pelas razões neste 
relatório apontadas, dar ao Governo o aumento de impostos que 
pretende. 

5. o aumento de salários e vencimentos, que se torna 
indispensável e até inevitável em face da alta ininterrupta do 
custo de vida, deverá ser custeado por outras providências, 
propostas nas Recomendações que a Oposição fez ao Governo. 

6. Não contém o programa medidas capazes de incrementar 
a produção agrícola, de aumentar a produtividade e de, assim, 
criar condições para a estabilização da moeda, prevista pelo 
próprio Programa para fase a ser iniciada quando o atual Go
verno foi substituído por outro, merecedor da confiança pú
blica e capaz de cumprir seus compromissos. 

7. A estabilização progressiva da moeda não se pode fazer 
juntamente com um programa de investimentos públicos de 
caráter inflacionário. Há que limitar tais investimentos ao míni
mo indispensável, ao que for imediatamente reprodutivo, a fim 
de debelar a crise financeira atual. No ponto a que chegou, tal 
crise não permite a expansão econômica inclusive por via gover
namental, no ritmo desejado pelo Governo. 

8. As proporções da crise financeira obrigam o País a sacri
fícios de que deve dar exemplo o Estado. Há que reduzir ao 
máximo todas as suas despesas, inclusive as de investimentos, cujo 
caráter inflacionário atinge até mesmo aquelas de utilidade 
comprovada. A crise brasileira não é tanto da receita pública, é 
muito mais de despesa. 

9. O preço do desenvolvimento não pode ser o de reduzir o 
povo ao desespero e levar o País à desordem social. Seria uma 
contradição nos próprios termos. O progresso se faz - progressi
vamente. Há que abrir, na escada que o País tem a galgar, um 
patamar para recompor as suas forças desgastadas e compro
metidas por tantos desperdícios e tantos esforços em sentido 
errado e em direções opostas. 

10. O aumento dos salários e dos vencimentos deverá ser 
custeado pela margem obtida na elevação já efetuada no imposto 
de importação, em razão do aumento do dólar fiscal; pela 
redução das despesas de consumo do Estado, inclusive as despesas 
militares, pelo reajustamento do imposto de renda, na forma 
proposta em substitutivo ao projeto de reforma, já em curso na 
Câmara. E ainda, pela redução dos investimentos governamen
tais. 

650 



11. Ainda está por ser apresentado ao País um programa de 
estabilização financeira capaz de assegurar a recuperação econô
mica, garantir o povo contra a fome e a Nação contra a 
autarquia. 

12. Há que fazer a contabilidade nacional. Há que desfazer 
a falsa impressão de que certos gastos podem ser feitos sem 
desfalque do essencial, apenas porque figuram em receita vin
culada, ou seja, despesas de fonte diversa da do Poder Público. 
Não se esvazia menos um tanque com a mera precaução de tirar 
água de todos os lados em vez de tirá-la de um lado só. Os 
recursos de que dispõe a Nação para desenvolver-se normalmen
te são inferiores às pretensões anormais do Governo,· somadas as 
necessidades indispensáveis ao País. 

13. Há que selecionar o crédito, em vez de limitá-lo apenas 
quanto à quantidade. Há que reduzir, principalmente, os cré
ditos extra-orçamentários que o Governo se outorga, se não 
quisermos que o Brasil se transforme num País de economia 
totalitária - conseqüência lógica da aplicação do programa 
atual, sem embargo das conhecidas convicções dos seus autores. 

14. O que importa é saber se se quer estabilizar a moeda ou 
gastar dinheiro em obra. Ou o que se quer fazer primeiro. Ora, é 
evidente que sem estabilizar a moeda o país mergulhará na 
desordem. A defesa da moeda, portanto, deve ser a primeira 
meta, a que condiciona todas as demais, com exceção do petró
leo, que, além de inadiável, é autofinanciável. 

15. A inflação, de caráter secular e persistente, já agora 
corresponde a doze vezes o produto real, ou seja, a produção 
física do País. O Governo é o agente inflacionário número um, 
quando absorve do Banco do Brasil três quartas partes dos 
recursos postos à disposição do sistema bancário. 

16. O mesmo Governo retira, diretamente ou através de 
empresas que estimula, do orçamento de câmbio do País, mais de 
metade dos seus recursos em divisas. 

17. Essa política de esvaziamento elevou a 90 bilhões de 
cruzeiros o débito do Tesouro do Banco do Brasil, produziu 
déficit crônico no balanço internacional de pagamentos e, prati
camente, eliminou as nossas reservas em ouro e cambiais deposi
tadas no exterior. 

18. Os compromissos do Brasil no exterior foram ainda 
majorados pelo Governo, e só a ele corresponde uma responsa
bilidade superior a 1 bilhão é 40 milhões de dólares. 
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19. Dos investimentos totais do País cabem aos vários setores 
do Estado mais de 64,4% enquanto nos restantes 35,6% que se 
atribui aos particulares inclui-se, ainda, a participação do Estado 
em sociedades anônimas de economia mista ou de empresas 
vinculadas a planos oficiais de investimento. 

20. As soluções que o Governo propõe são de índole mone
tária e fiscal. Não alteram o statu quo dos investimentos oficiais 
ou estimulados pelo Estado. Conservam a mesma taxa de inversão 
na base de 4 a 8% do produto nacional bruto, sem alteração do 
dispêndio em moeda nacional e em divisas. 

21. As medidas corretivas a que alude o Governo não atin
gem o Estado e sim a atividade privada quando esta não se 
encontra associada ao Estado no Plano de Metas. 

22. Ao mesmo tempo que cerceia a iniciativa particular 
livre, o Estado mantém, no programa, a proteção que vem 
dispensando no Plano de Metas a grupos econômicos nacionais, 
estrangeiros e mistos, que são os únicos beneficiários reais dessa 
política ora éonsubstanciada em Programa, de sufocação da 
concorrência pela limitação dos créditos paralela à manutenção 
dos recursos para as chamadas Metas. 

23. As providências fiscais funcionam no Programa, senão 
com intenção, pelo menos com uma conseqüência de natureza 
punitiva. A agricultura é mais uma vez castigada. A indústria, 
reduzida em sua expansão, a não ser quando associada ou 
incluída nos planos do Estado. O comércio terá de assumir o ônus 
das acusações de especulação e tubaronato pois os aumentos de 
impostos, especialmente o de consumo, recaindo sobre o consu
midor, serão facilmente confundidos com a ganância e a espe
culação. 

24. O Estado passa a integrar pelo programa, compulsoria
mente, as atividades de indústria e indiretamente as da agricul
tura e do comércio. 

25. Concebido segundo uma espécie de ingenuidade técnica 
- perigosa modalidade que consiste em traçar esquemas sem 
levar em conta as repercussões de sua aplicação - quer o Progra
ma retirar do consumidor poder de compra para aplicá-lo no 
Plano de Metas. O homem, assim, deixa de ser o sujeito para ser o 
objeto da economia. O custo social do Plano de Metas não é 
computado. E não percebe o Governo que, antes de concluir suas 
metas, terá levado o povo ao desespero. 
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26. O Governo, agora, pede mais recursos. já os obteve, 
mais volumosos do que qualquer dos seus antecessores conse
guira. Vinculou-os, todos, a fundos diversos, e ficou sem disponi
bilidades para defender a moeda. Agora quer novos recursos sob 
a mesma alegação. 

27. As indicações que recomendamos à Bancada são, em 
nosso entender, uma contribuição construtiva que a Oposição 
oferecerá, em benefício do Brasil, para que o Governo possa levar 
até o fim, sem afundar na anarquia, a tarefa que não pôde nem 
soube executar; a da defesa da moeda, para possibilitar a recons
trução da economia nacional. 

28. Esta defesa, não a executa o Governo no próprio instan
te em que a proclama como inadiável. Assim pelos dados da sua 
Exposição (página 4) o saldo do papel-moeda em 31 de dezembro 
não deverá exceder a cifra de 107 bilhões e 361 milhões de 
cruzeiros. Como, porém, esse saldo se elevará a 109 bilhões e 437 
milhões em setembro, seria preciso reduzir esta soma, até dezem
bro, em 2 bilhões e 76 milhões. 

Em vez disso o Governo emitiu em milhões de cruzeiros 
em outubro 2. 500 
em 3-11-58 2.500 
em 4-11-58 1.000 
em 5-11-58 1.000 

total 7 bilhões 

Portanto, em vez de reduzir 2, aumentou 9 bilhões. 
Não nos ocupamos aqui das razões que o levaram a isso, em 

parte compreensíveis, mas da possibilidade em que ele se encon
tra de fixar teto para uma emissão que ele já não controla. 

29. Em todo o ano de 1959, o saldo do papel-moeda -
ainda de acordo com o Programa de Estabilização - não 
poderia ser aumentado além de 16 e meio milhões. 

Pelo que acabamos de verificar, esse aumento fixado para 
dezembro de 1959 já foi virtualmente alcançado em começo de 
novembro de 1958. Este exemplo evidencia a impossibilidade de 
enquadrar os fatos e as medidas econômicas nas circunstâncias 
em que se debate o Brasil em esquemas rígidos. 

30. Se houvesse mais tempo teríamos condensado melhor, 
talvez, esse trabalho. Mas além de outras deficiências o Programa 
foi apresentado de chofre ao Congresso, com prazo fatal, num 
fim de ano e de legislatura. 
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Há medidas que são recomendáveis e nós devemos contribuir 
para a sua adoção. Mas as que não o são muito menos devem ser 
aprovadas com pretexto de urgência. Pois, quanto mais urgente
mente aplicadas, mais irremediavelmente danosas ao País." 

Sr. Presidente, quando houver oportunidade e a Câmara me 
perdoar esta longa exposição, terei muito prazer em trazer ao seu 
conhecimento os dados em que se baseou a comissão que estudou o 
programa e as considerações que fiz sobre cada um de seus 
capítulos. 

Estamos, Sr. Presidente, com poucos dias para deliberar e, 
não direi tumulto, mas numa natural pressa deste fim de elabo
ração do Projeto de Orçamento. Assim, seria uma temeridade 
que o Governo pretendesse arrancar ao Congresso um aumento 
de impostos da ordem de 13 bilhões de cruzeiros quando a um 
simples estudo do programa já um dos ilustres membros da 
comissão da UDN descobriu de saída, não digo engano, mas 
atraso na avaliação de certos fatores, o qual produziu para o País 
um benefício de, no mínimo, 10 bilhões de cruzeiros. 

Gabriel Passos - Esse equívoco, digamos assim, descoberto 
pelo nosso ilustre companheiro Herbert Levy, parece-me que é o 
começo da famosa reforma cambial. Como V. Ex~ sabe, existem 
vários dólares, o dólar turismo oficial, o dólar pagamento a 
funcionários no exterior e o dólar fiscal, que é o dólar que, nas 
simples recomendações ministeriais passará a Cr$ 80,00 e que 
brevemente, dentro de um ou dois meses certamente, estará a 
Cr$ 100,00. Essa variação do dólar, essa diferença de tratamento, 
tudo isso tem que sair daquilo que nos traz dólares: a princípio o 
café; hoje deve ser do petróleo, motivo por que se elevaram os 
preços do produto de maneira tal que poderá parecer uma 
atitude para desmoralizar a política do monopólio estatal do 
petróleo. 

Carlos Lacerda 
mento de V. Ex~. 

Muito grato à informação e ao depoi-

Sr. Presidente, ao concluir, a única observação que, por 
conta própria, me permito fazer nesta intervenção, é de que 
estamos votando um Orçamento que não obedece não só às 
recomendações ora feitas pela Oposição e que mereceram, para 
desvanecimento nosso, o caloroso apoio de um porta-voz dos mais 
ilustres e autorizados da Maioria, mas nem mesmo ~quelas 
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recomendações feitas pelo próprio Governo no estudo que, com o 
nome de Programa, nos foi submetido. 

De sorte, Sr. Presidente, que eu me pergunto se o que 
estamos votando tem validade. Estamos votando o Orçamento 
'à vera' ou estamos votando, como dizem as crianças, 'à brinca'? 
Se estamos votando 'à vera', o Programa acabou e o que fica é 
apenas um aumento de impostos para render 13 bilhões de 
cruzeiros. Não há Programa nenhum, porque não há contenção 
de despesas, nem defesa da moeda, nesse Orçamento que o 
próprio Governo propõe. Mas, se estamos votando 'à brinca', 
neste caso lamentaria, Sr. Presidente, se tivesse feito a Oposição 
estudar e trabalhar tanto para, mais uma vez, o Governo empu
lhar o País. 

Receio, Sr. Presidente, sem embargo do respeito que nos 
merece, a coragem com que o atual Ministro da Fazenda desfez 
as inverdades que sustentava o seu antecessor. Desejo, no entan
to, salientar que não temos nenhuma garantia de que esse 
Programa seja como dizem os italianos - una cosa seria -
porque, realmente, não vemos na Maioria senão um propósito 
até agora: o de fazer aprovar o aumento de impostos. 

Ora, o aumento de impostos, pelo que diz o Programa, é 
uma decorrência de sua aplicação. Se não vai ser aplicado para 
que aumentar? Se vai ser aplicado, vejamos, Senhor Presidente, 
porque até agora, no rumo em que vai a votação do Orçamento, 
tudo faz crer o contrário. (Muito bem; muito bem. Palmas. O 
orador é cumprimentado.) 
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38. Sessão de 14 de novembro de 1958 

Considerações em torno da tentatz"va do Mz'nistro 
da Guerra de enquadrar o Diário de Notícias na 
Lei de Segurança Nacional. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, agradeço a V. Ex?- e à 
Casa a gentileza da concessão, porque esta é, em verdade, a 
única forma que tenho de não deixar passar de hoje pronun
ciamento, nesta tribuna, sem, ao mesmo tempo, perturbar os 
trabalhos da Ordem do Dia. 

Sr. Presidente, a crise militar e política artificialmente pro
vocada no País agrava-se agora porque se estende a uma área 
talvez a mais delicada da sensibilidade política do País. Refiro
me, Sr. Presidente, à liberdade e à dignidade da imprensa. Em 
nota, não sei se diga oficial - porque nessa matéria já perdemos 
a conta e não sabemos bem a quantas andamos, pois as notas do 
Sr. Ministro da Guerra são meramente mentais, sob a forma de 
restrições, e melhor ficariam psicografadas, e, às vezes, são 
suscetíveis de taquigrafia - mas, de qualquer maneira, em nota, 
o Sr. Ministro da Guerra aponta à execração pública um jornal 
que é uma honra, não somente para o Brasil, mas para a cultura 
e para os ideais democráticos do continente americano. Esse 
Diario de Notíci'as no qual iniciei a minha vida profissional e que 
vi passar pelas mais duras dificuldades dos jornais independentes 
em seus começos, por isso mesmo agravadas as dificuldades que 
acompanham a vida de toda a imprensa independente, esse 
Diário de Notícias que, nas mãos de :um batalhador, o velho 
Orlando Ribeiro Dantas, cresceu na admiração e no respeito de 
milhares de leitores, e hoje, nas mãos de seu filho, aumenta a sua 
capacidade de difusão, sem perda da sua autoridade, da sua 
galhardia, mas, por igual, da sua honradez e da sua objetivi
dade, foi alvo de um ataque de um homem a quem falta autori
dade, porque mandou invadir jornais, mandou apreender jornais 
pela força armada, neste País, para atacar um órgão da atitude e 
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da bravura do Diário de Notícz'as. Digo, Sr. Presidente, com 
maior isenção, porque cada um de nós tem sido por vezes alvo da 
crítica livre e respeitável daquele jornal. 

O General Lott - não sei se lhe posso dar conselhos - creio 
deveria habituar-se a medir melhor as palavras, quando se pro
nuncia sobre matéria que ignora, qual seja a intangibilidade da 
liberdade de imprensa num país civilizado. Ao mesmo tempo, Sr. 
Presidente, procura cercar, por todos os lados, a liberdade de 
imprensa, desta vez novamente tentando feri-la, em dispositivos 
da Lei de Segurança Nacional, à simples divulgação de fatos e 
informações que um jornal não tem o direito de esconder aos 
leitores, enquant'o, ao mesmo passo, procura envolver o Dz'árz'o de 
Notícz'as e a sua direção nas malhas da Lei Penal Militar, 
daquela Lei Penal Militar em que se quis envolver um colega dos 
Srs. Deputados nesta Câmara, em tentativa felizmente malo
grada, porque contra a insídia levantou-se a consciência da 
própria Maioria, que à Oposição se juntou naquele infeliz, mas 
afinal, glorioso episódio deste Parlamento. 

Agora, Sr. Presidente, visa-se a atingir um jornalista, o di
retor do órgão de imprensa, privado das prerrogativas e dos es
cudos que a Constituição assegura através das imunidades dos 
parlamentares que são também jornalistas. 

Desta vez, teve o Ministro da Guerra o cuidado de escolher 
um jornalista privado das garantias que a Constituição fornece 
àqueles que aqui representam a Nação brasileira. E é por isto 
mesmo, Sr. Presidente, que nos sentimos no redobrado dever de 
alertar, em primeiro lugar, o próprio Ministro contra a insânia 
dessa consulta e a opinião pública nacional e internacional, pois, 
nesta altura, já comunicamos à Sociedade Interamericana de 
Imprensa o atentado que se planeja, seja por forma forense ou 
extralegal, contra esse bravo jornal brasileiro. Mas, sobretudo, 
Sr. Presidente, creio que é tempo de advertir o próprio Presi
dente da República, Comandante-em-Chefe que é das Forças 
Armadas, contra o qual não se pode acoimar-nos de suspeição 
quando lhe formulamos uma advertência que contém, ao mesmo 
tempo, um apelo: assuma o comando dessas Forças. Seja de fato 
o Presidente; seja de fato o Chefe do Governo; seja, na verdade, o 
primeiro mandatário, para conter os arreganhas da força, en
quanto é tempo, para anular as insídias da intriga, enquanto é 
hora, porque a primeira vítima de novos desbordamentos não 
serão aqueles que a tais desbordamentos se encontram habitua-
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dos, mas, sem dúvida, aquele que se fez beneficiário deles, certa 
feita. 

Sr. Presidente, com o povo a sair para as ruas em busca do 
pão que em casa já lhe falta, com uma crise de moeda que é uma 
crise cardíaca a sufocar a respiração do Brasil, com uma crise 
moral que lavra fundo nas consciências, com uma crise econô
mica que não encontrou até hoje resposta plausível ou aceitável 
nesses planos apenas esboçados e logo desmontados pela própria 
ação governamental, em cima desta pirâmide de crises planta-se 
a estrela escura, apagada, sombria e sinistra de uma crise militar, 
isto é, de uma crise na própria fonte do Poder nacional. E agora, 
como esta emboscada parece malograr-se de encontro ao estóico 
silêncio e à conformidade com a pena disciplinar sofrida pelos 
oficiais da Força Aérea Brasileira, estende-se a área da crise, 
lança-se a provocação por cima das fronteiras dos quartéis, para 
trazê-las àquelas cidadelas da opinião pública. Violenta-se a pró
pria língua portuguesa para dar à expressão 'motim' um sentido 
que os dicionários nunca registraram. Ainda mais, permite-se esse 
despautério de violar as próprias regras da semântica para dizer 
que um jornal encena um motim. Tolice emérita, incomensu
rável, cuja finalidade não pode ser senão a de lançar a confusão 
nos espíritos para preparar novos golpes 'preventivos'. 

Com que caráter, com que finalidades exatas, Sr. Presiden
te, perguntar quem há de, se ninguém verdadeiramente poderá 
sabê-lo? Mas não há dúvida de que neste momento procura in
quietar-se a opinião já desassossegada, procura-se não deixar que 
o País respire para, na sufocação, retirar desta área desavinda o 
prêmio das traições longamente meditadas. 

Sr. Presidente, na liberdade de imprensa não está apenas a 
dignidade de um povo, mas sobretudo a sua sobrevivência como 
povo livre. O Diário de Notícias o que fez, e o que, sem dúvida, 
continuará a fazer, é o mesmo que fizeram todos os demais 
jornais, para honra sua e dos leitores que os acompanham: 
divulgou o documento em que os oficiais da Aeronáutica protes
tavam solidariedade aos superiores que entenderam do dever 
militar não comparecer à posse daquele que havia traído e 
humilhado a sua corporação. 

Volto agora, Sr. Presidente, as minhas palavras para o 
próprio Presidente da República. Não queira ser o coveiro da paz 
que já encontrou o seu carrasco. Recuse-se a sepultar a fraterni
dade dos brasileiros, tão gravemente ferida por essas ambições 
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tumultuárias, por essas confusas cobiças, por esse entrechocar de 
intenções malignas que tanta inquietação trazem a todos os 
setores do País. Agora, Sr. Presidente, quem ousaria dizer, quem 
ousaria repetir a velha calúnia, constantemente remoída, de que 
nos interessaríamos pela desordem, se seremos da ordem e na 
ordem vencedores. 

A Oposição, Sr. Presidente, que caminha para ser Governo, a 
Oposição que caminha para o Poder, ninguém mais ousaria dizer 
que se interessa pelas perturbações em que se especializou o 
herói, ao revés, do 11 de novembro. 

A quem aproveitaria, se a ela não? Talvez ao· Presidente da 
República? 

Será que lhe aproveita a desmoralização de sua autoridade? 
Será que o favorece uma perturbação grave da ordem, uma 
desmoralização continuada dos seus constantemente apregoados 
desejos de entendimento e pacificação? 

Sem dúvida, se alguma vez coube ao Sr. Presidente da 
República a oportunidade de usar a autoridade que, bem ou 
mal, lhe conferiu uma parte considerável do povo brasileiro, é 
esta vez quando vemos fechar-se, em torno da liberdade, um 
cerco que já atingiu uma corporação militar inteira, que está de 
alcatéia sobre a outra e que já não responderia pela própria 
unidade da terceira e que, agora, transbordante, tenta, a cada 
passo, provocar aqui e ali os setores representativos do poder 
inerme, do povo desarmado, mas que nem por não ter armas se 
resigna a sucumbir sob a pata da ignomínia, da brutalidade, da 
insídia e da traição. 

É por isto, Sr. Presidente, que não trazemos apenas uma 
palavra de solidariedade cordial e de simpatia ativa nesta emer
gência em que o Diário de Notícias sofre o assalto da violência 
verbal e as ameaças da concretização dela, trazemos, sobretudo, 
ao povo a advertência de que sua liberdade. corre perigo. E ao 
Presidente da República, se ele nos permitisse, ou não, um 
conselho, que ele nos pediria ou não, mas que, de qualquer 
forma, não ao homem, não ao político, mas ao partidário, mas 
ao Chefe ocasional deste País, quereríamos dar, com firmeza 
cordial, sem qualquer outro intuito senão o de preservá-lo, pre
servando neste momento a paz ameaçada. 

Não queira S. Ex:' deixar de exercer o poder que, bem ou 
mal, em suas mãos se encontra, para fazer cessar as ameaças, para 
repor a confiança perdida, para trazer a união às Forças Arma-
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das, aquela união cuja profunda significação ainda esta noite 
rememorei, ao ouvir, gravada em disco, a oração proferida a 24 
de agosto de 1955, no Clube da Aeronáutica, por esse ilustre 
chefe militar que se chamou General Canrobert Pereira da Costa. 

Quero, Sr. Presidente, trazer a esta Câmara o testemunho de 
atualidade daquele ilustre militar. Ele recordava que a união das 
Forças Armadas era condição essencial à sobrevivência da liber
dade e da paz entre os brasileiros e salientava existir dentro dela, 
fora dela, em torno dela, contra ela, muitas forças interessadas 
na corrupção e na violação da liberdade do povo que procura
vam intrigá -la a fim de mobilizar umas partes contra as outras e 
todas contra o povo desarmado. 

Esta, a situação em que hoje começamos a nos encontrar. 
Ou o Sr. Presidente da República lança mão dos poderes consti
tucionais de que dispõe, nos termos daquele eloqüente, nobre, 
puro e digno apelo que ontem lhe formulou o Governador eleito 
do glorioso Estado da Bahia, o ilustre Presidente de meu Partido, 
ou S. Ex:' terá visto desfalecer em suas mãos o sopro que resta, na 
alma brasileira, de confiança na autoridade e de esperança em 
dias melhores, quando atravessarmos, até o final, o escuro túnel 
em que a Nação está metida. (Muito bem; muito bem. Palmas. O 
orador é cumprimentado.) 
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39. Sessão de 18 de novembro de 1958 

Crise político-militar. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, no momento, temos al
guns assuntos em pauta que reputamos de interesse para o País e 
para a Câmara. Em primeiro lugar, a conclusão das comuni
cações que a Bancada da Oposição entendeu necessário fazer 
acerca do chamado Programa de Estabilização Financeira; em 
segundo lugar, o substitutivo que estamos ultimando ao Projeto 
de Lei de Diretrizes e Bases da Educação que até fins desta 
semana vamos ter a honra dE apresentar a esta Casa; em terceiro 
lugar, o substitutivo que também estamos preparando para o 
Projeto de Lei do trabalho agrícola, isto é, da extensão, no que 
couber ao trabalhador dos campos, dos direitos e garantias da 
legislação trabalhista, substitutivo que também se encontra em 
vias de conclusão em nossas mãos; em quarto lugar, o Projeto de 
Reforma de Bases da Previdência Social com a criação do 
respectivo Ministério e a instituição do seguro de Estado, no 
Brasil, em substituição ao atual e fracassado sistema de autar
quias. 

Assim, Sr. Presidente, desde logo temos alguns assuntos da 
maior significação a exigirem o nosso estudo e pronunciamento, 
retardados ambos por esse processo de esmagamento da capaci
dade de estudo e de apreciação dos Srs. Deputados que é a 
tentativa de submetê-los a um regime. de trabalho forçado, se 
assim posso dizer, por meio de sessões praticamente cop.tínuas, 
cujo resultado é nulo para o País, pois não visam elas a outra 
coisa senão assegurar ao Governo mais um aumento de impostos 
nesse, como se costuma dizer, apagar de luzes de uma legislatura. 

Mas, Sr. Presidente, por incrível que pareça, nesses minutos 
de hoje, temos de deixar à margem assuntos dessa significação e 
importância para a vida do povo brasileiro, a fim de nos ocupar-
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mos de um aniversano a cujas celebrações nos associamos dese
jando longa vida, paz de espírito e saúde ao honrado aniversa
riante. Mas, por outro lado, não poderíamos esquecer, nem 
menosprezar a significação política e militar que nesse País se dá 
a certos natalícios. 

Sr. Presidente, ontem, em vez da clássica canção ao apagar 
de velas e do bolo com muitos enfeites, ofereceu-se ao Sr. 
Ministro da Guerra um espetáculo que junta o pitoresco ao 
horrível, que junta o grotesco ao sinistro, que associa o cômico ao 
trágico, numa estranha, realmente estranha, combinação. 

Não me ocuparei, por falta de tempo, do estilo oratório do 
nobre Ministro da Guerra, nem mesmo das suas contradições, 
que são como tropeções que ele dá nos próprios pés, a cada passo 
de seus tropos. Pois no momento mesmo em que condenava a 
participação dos militares na vida política, o Ministro da Guerra 
dava aos ditos militares o exemplo de uma série de pronuncia
mentos sobre a vida política. No momento em que condenava as 
candidaturas de militares da ativa, era S. Ex:'- saudado por um 
militar da ativa, eleito Deputado, ainda que não tenha recebido 
seu diploma, e, por outro lado, saudado por um dos nossos 
eminentes colegas que não logrou eleger-se no último pleito, o 
que, sem dúvida, foi motivo de lástima para todos nós, mas não 
lhe acrescenta autoridade para fazer saudação, em nome do povo 
brasileiro, ao Sr. Ministro da Guerra. 

Não me ocuparei daquelas estranhas comparações que nos 
levam da Torre de Pisa a um edifício de apartamentos em Co
pacabana. Não nos preocupa esta falta de comedimento com 
que o Sr. General Ministro da Guerra ora mostra a guerra, ora 
fala em paz e alude à necessidade de liberdade, no mesmo passo 
em que reclama medidas urgentes ou - como já diz, incorpo
rando ao seu vocabulário palavras que atribuía ao nosso 
medidas de emergência para condenar a imprensa a uma vil 
submissão. 

Não nos ocuparemos dessa e muitas coisas, porque sabemos 
·que o Exército é uma instituição permanente e o Sr. General 
Lott, felizmente, é uma ficção, às vezes, um pouco corpori
ficada, que tende a materializar-se um pouco demais, porém, em 
todo caso transitória. S. Ex:'- é uma sombra, uma sombra densa, 
uma sombra muito presente, mas sempre uma sombra ao clarão 
aberto na evolução política e histórica do Brasil, pela presença 
admirável da Força Armada brasileira. Mas, Sr. Presidente, al-
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guma coisa nos pre~cupa em tudo isto. É que novamente ouvimos 
falar de golpista pela boca daqueles que preparam golpes. 

Não é desde Hitler, é desde César, o verdadeiro, o primitivo, 
o modelo de todos os demais, o vezo de atribuir ao adversário 
aquilo que se quer verdadeiramente fazer. 

Ainda hoje ouvimos aqui dizer-se mais uma vez que a 
Marinha, em novembro de 1955, estava de fogos acesos para um 
golpe. Nada menos verdadeiro. E creio que posso, neste sentido, 
dar um depoimento muito autorizado, pois passamos cerca de 
quatro horas a bordo do Tamandaré, atracado ao cais do 
Arsenal de Marinha, até que a sua única turbina disponível 
pudesse pôr-se em movimento, pois a outra exigia conserto e o 
cruzador não estava realmente em condições de navegar. Os 
demais navios precisavam de pelo menos 24 horas para se abaste
cer. Por essa razão não saíram em companhia daquele glorioso 
cruzador da Marinha de Guerra do Brasil. 

Bruzzi Mendonça - Permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Com muito prazer. 

Bruzzz' Mendonça - V. Ex:'-, parece, está-se referindo ao 
meu discurso de hoje, na sessão matutina. 

Carlos Lacerda - Exatamente, porque V. Ex:'- se transfor
mou no intérprete da democracia brasileira. 

Bruzzi Mendonça - Não creio seja intérprete da democra
cia. Estava dando uma explicação ao colega de V. Ex:'- que 
conferiu às minhas palavras, em aparte dado ao Deputado Frota 
Aguiar, um sentido que não tinham. Explico: aparteando o 
Deputado Frota Aguiar, para referir-me à crise da Aeronáutica; 
num tom amistoso, cordial, que sempre timbro em usar para 
com meus colegas, principalmente aqueles a quem dedico muita 
estima, outro colega de V. Ex:'-, o Deputado José Bonifácio, me 
atribuiu propósito de defender os comunistas na pessoa de um 
coronel que havia punido outro coronel. Não queria interpretar a 
democracia, não queria ser paladino dà democracia, embora nós 
todos, aqui, ao assumirmos o mandato, também assumamos 
concomitantemente o compromisso de defender a Cons'tituição. 
Mas vamos voltar ao episódio dos fogos acesos. 

Carlos Lacerda - Lembro também que, quando V. Ex:'
me honra concedendo apartes, assumo o compromisso de ser 
breve. 
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Bruzzi Mendonça - Serei breve. Por isso não quero entrar 
neste aspecto que V. Ex:'- abordou e especialmente de intérprete 
da democracia. V. Ex:'- falou que a Marinha não estava de fogos 
acesos; nem eu disse que estava. Afirmei, sim, que havia vasos de 
guerra com os fogos acesos prontos para zarpar. E tanto isso é 
verdadeiro que V. Ex:'-, realmente muito mais autorizado para 
dizê-lo, viajou nesse navio. Se não estivesse pronto para zarpar, 
V. Ex:'- não teria ido até Santos nele, não é verdade? Parece que o 
fato desmente qualquer argumento que V. Ex:'-, com seu talento, 
possa trazer em contrário. , 

Carlos Lacerda - De sorte que o fato de um navio da 
Marinha de Guerra conseguir sair parece ao nobre Deputado 
uma prova de que havia um golpe armado na Marinha de 
Guerra? 

Bruzzi Mendonça - Não. Isso é apenas um indício, embo
ra muito grande. Dizia que os fogos estavam acesos. V. Ex:'- sabe 
que um navio de guerra zarpar do porto não é fato assim tão 
simples como V. Ex:'- quer fazer-nos acreditar. É ato que exige 
preparação de equipagem, de maquinaria, de combustível, de 
munição, de tudo aquilo que V. Ex:'- sabe muito bem havia na 
ocasião. E tanto V. Ex:'- sabe que há de estar lembrado do 
discurso do então Presidente Carlos Luz, no qual declarava que 
esse navio de guerra estava aparelhado para responder ao fogo das 
fortalezas, inclusive para arrasá-las. V. Ex:'- verá que isso não é 
comum em navio que não esteja preparado para uma emergên
cia. O que queria dizer é que isso era apenas um dos indícios. Os 
outros não eram sequer indícios. Admito que esse tom pode ser 
adotado por qualquer um de nós nos comícios, no contato com o 
povo. Mas no convívio aqui, entre nós, sabemos que havia um 
golpe armado, um contragolpe e, inclusive, subestimação do 
contragolpe. Nisso é que residiu o fator surpresa. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, de fogos acesos, no mo
mento, ao que sei, só está o Ministro da Guerra, de maneira que 
voltamos aos seus fogos. 

Creio, Sr. Presidente, que a esta altura parece fora de 
dúvida, inclusive por outra expressiva e respeitável declaração 
lida hoje nesta Câmara, que os comunistas do Ministério da 
Guerra e de fora dele estão profundamente empenhados numa 
certa manobra que se descreve rapidamente nos seguintes termos: 
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atribuir qualquer opos1çao à presença do Sr. General Lott no 
Ministério da Guerra aos interesses de trustes estrangeiros e, em 
conseqüência, sensibilizar as Forças Armadas para sustentar, pela 
força, a presença do Ministro da Guerra, caso o Sr. Presidente da 
República resolva assumir, como a Constituição determina, o 
comando geral das Forças Armadas no País. 

Os pronunciamentos do Sr. Ministro da Guerra que geraram 
a crise da Aeronáutica, que só não provocaram outra crise na 
Marinha pelo modo prudente, exemplarmente prudente, mas, 
por isso mesmo, altamente significativo, com que as conduziu o 
titular da Pasta da Marinha; os pronunciamentos do Ministro da 
Guerra, que geraram essa crise, esse desassossego, essa inquieta
ção no País, vêm agora, através dessa constante provocação, 
dessa irritação permanente a que o Ministro da Guerra condenou 
o País, fomentar uma crise política em cima de uma Nação que 
se encontra em carne viva. 

Pergunto, porém, que razões têm aqueles Deputados que 
apóiam o Governo da República para solidarizar-se, para, por· 
tanto, pela solidariedade, estimular a desordem nas ruas de For· 
taleza ... 

Esmerino Arruda - Permite um aparte? 

Carlos Lacerda - ... quando foram eles os beneficiários da 
política de concussão e de fraude que levou ao Ceará o dinheiro 
federal para explorar a miséria dos flagelados e que hoje nova· 
mente lançam os flagelados à fome, quando, depois das eleições, 
retiram o dinheiro que lhes deram às vésperas dela, para conse· 
guir os votos que desejavam. 

Último de Carvalho - Permite V. Ex:'-? 

Esmerino Arruda - Concede o nobre orador um aparte? 

Carlos Lacerda - Ao Sr. Deputado Último de Carvalho em 
primeiro lugar, porque solicitou antes. Apenas lembraria aos 
nobres colegas que me poupassem os 10 minutos de que dispo· 
nho. Com muito prazer os ouvirei. 

Último de Carvalho - V. Ex:'- tem sempre muito tempo 
nesta Casa para falar e fala até demais ... (Risos.) 

Carlos Lacerda - Quem tiver dúvidas, pergunte à popu
lação de Belo Horizonte, que já conta com um morto no acervo 
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ou no débito dos seus conflitos de rua, provocados, sim, pela 
carestia da vida, porém estimulados e conduzidos por forças que 
nada têm de espontâneas, que usam, sim, a miséria que provo
cam no povo para conduzi-lo a atos de desespero ... 

Último de Carvalho - Permite V. Ex!l um aparte? 

Carlos Lacerda - . . . mas que são desordens organizadas, 
que são desordens comandadas, que são desordens dirigidas em 
São Paulo, em Minas e, já agora, em Fortaleza. 

Último de Carvalho - Permite V. Ex!l um aparte? 

Carlos Lacerda - Um momento apenas, nobre Deputado 
Último de Carvalho. 

Surgiu-nos esta manhã diante dos olhos uma espantosa 
declaração - a declaração coletiva da Bancada cearense que 
apóia o Governo - de solidariedade aos distúrbios e desordens 
que levaram ao saque e à invasão da Assembléia Legislativa do 
Estado do Ceará. 

Esmerino Arruda - Permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Sem dúvida, Sr. Presidente, haverá ra
zões para que o povo cearense esteja nesse estado de indignação. 

Esmerino Arruda - Permite V. Ex!l um aparte? 

Carlos Lacerda - Muito obrigado, mas, como o meu elei
torado não pensa assim, não falo para V. Ex!l, porém, para meu 
eleitorado ... 

Último de Carvalho - Se o eleitorado de V. Ex!l pensasse 
como eu, V. Ex!l estaria derrotado. Desejava dizer apenas que 
V. Ex!l devia colocar a questão de Belo Horizonte em seus 
devidos termos. Houve um incidente entre elementos da Polícia 
Mineira e do Exército. 

Carlos Lacerda - E do Exército, sublinhe V. Ex!ll 

Último de Carvalho - Por isto, é voz pública no Brasil 
que V. Ex.as estão organizando o golpe contra o poder constituí
do. V. Ex~s riem? Pois hão de chorar em breve ... 

Carlos Lacerda - V. Ex!l pediu aparte para contestar ou 
confirmar o que eu vinha dizendo? 
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último de Carvalho - V. Ex~ me concedeu o aparte. 

Carlos Lacerda - V. Ex~, sem dúvida, nos acusa daquilo 
que vêm preparando. 

Último de Carvalho - V. Ex~s abordam os grandes casos 
para impressionar a opinião pública, para agitar o País, como no 
vertente caso de Belo Horizonte. Nada houve em Belo Horizonte. 
V. Ex~ falta à verdade. V. Ex~ está veiculando uma inverdade. 
Absolutamente, não se deu isso; não houve manifestação popular 
contra coisa nenhuma. Por isso digo que V. Ex~5 , os golpistas de 
ontem, são os golpistas de hoje. 

Car~os Lacerda - Contenha-se V. Ex~. Se lhe falta matéria
prima para me apartear, abasteça-se na Maioria, sempre cheia 
de cidadãos delicados, apenas de dar apartes procedentes. Não 
invista contra seu colega, que está apenas repetindo o que lê em 
todos os jornais. V. Ex~ ainda não aprovou a lei que o Sr. 
General Lott deseja, para proibir os jornais de noticiarem os 
fatos, de maneira que entre a totalidade da imprensa do Brasil e 
a opinião de V. Ex~ prefiro acreditar que os fatos se passam 
como a imprensa relata e não como V. Ex~ pretende. 

Último de Carvalho - Li os jornais que V. Ex~ leu, claro 
que não com os olhos de V. Ex~, mas com os meus, que sabem 
ler com senso. 

Carlos Lacerda - V. Ex~ sustenta que temos uma espécie 
de alfabeto Braille para ler os fatos que nos convém, mas permita 
dizer que V. Ex~, que é uma força telúrica, como a Câmara 
inteira reconhece, às vezes se excede e joga um pouco de terra nos 
olhos do adversário. V. Ex~ sabe perfeitamente que houve distúr
bios de rua em Belo Horizonte. V. Ex~ sabe que houve distúrbios 
de rua em São Paulo; V. Ex~ sabe que houve distúrbios de rua, 
inclusive invasão da Assembléia Legislativa, em Fortaleza; V. Ex~ 
sabe que foram evitados esses distúrbios, a despeito dos comandos 
do Exército haverem recusado apoio à polícia, para reprimir ou 
evitar distúrbios que estão iminentes no Distrito Federal. Isso é 
que interessa. O resto, as indignações de V. Ex~ se dissolverão tão 
logo desça eu da tribuna, pois sei que V. Ex~ não é rancoroso. 

Ouço o nobre Deputado Esmerino Anuda com prazer. 

Esmerino Arruda - A nota a que V. Ex~ se referiu, assi
nada pela Bancada que apóia o Governo - e e,u, que squ 
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Deputado independente nesta Casa, a assinei - vem ao encontro 
dos anseios do povo cearense, povo que está passando fome, 
morrendo à míngua. Em verdade, há ali uma Assembléia inteira 
derrotada, enquanto o Governo se desmanda, criando cargos 
para Deputados que não conseguiram reeleger-se, aliás, Governo 
do Partido de V. Ex:', Governo udenista, que está fazendo o 
maior inventário político já visto na história política do Ceará. 

Carlos Lacerda 
dizer. 

Esmerino Arruda 

É muito bonito o que V. Ex:' acaba de 

É bonito, mas é verdade. 

Carlos Lacerda - Por acaso é verdade, em parte. Mas o 
que V. Ex:' está fazendo é um esforço que me ajuda a carregar, 
digamos, esta cruz dos cinco minutos que me faltam. Afinal, 
ambos os nobres colegas confirmaram o que aqui dissemos ... 

Esmerz"no Arruda - O General Lott nada tem a ver com o 
fato de o povo cearense estar passando fome. 

Carlos Lacerda - V. Ex:', que ontem estava no Gabinete 
do General Lott, como Líder da Maioria - meu Deus, que 
representa o Governo nesta Casa -, assinou declaração de 
solidariedade a um motim; este, sim, motim de rua. Não estou 
aqui analisando as razões do motim, dando ou tirando razão ao 
povo. Deus sabe que razões tem o povo, a essa altura, para 
revoltar-se, para rebelar-se, para indignar-se ... 

Esmerino Arruda - Principalmente nós. 

Carlos Lacerda - Sr. Deputado, não é privilégio do cearen
se a fome que está passando. 

Esmerino Arruda - No momento é. 

Carlos Lacerda - V. Ex:' saia aqui em volta da Câmara e 
ouvirá a opinião do povo sobre seu projeto de prorrogação de 
mandatos, do mandato-tampão ... Aliás, não se sabe, a esta al
tura, onde se acha V. Ex:' nesta matéria. 

Realmente, o que se verifica é a exploração organizada da 
revolta popular contra os desmandos do Governo; o que se 
verifica e importa assinalar não a existência de causas para a 
revolta popular, pois estas somos os primeiros a proclamar. 

Pergunto: ~ Se a Oposição não está interessada na desor
dem, se nela não pode estar interessado por definição o Presi-
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dente da República, a quem aproveita a desordem que se orga
niza no Brasil? 

Último de Carvalho - A Oposição. 

Carlos Lacerda - Interessados na desordem estão aqueles 
que querem criar, neste País, clima para nova intentona, para 
essa preparação já agora galopante, tanto quanto a inflação, 
para retirar, progressivamente, os fiapos, as quireras, as migalhas 
de autoridade que restam ao Presidente da República, a fim de 
impor-lhe a vontade de uma camada que controla os altos 
comandos do Exército e em nome dele e à custa de sua tradição, 
para não dizer da sua própria honra, pretende arrastá-lo a novas 
aventuras, a novas emboscadas. Mas, Sr. Presidente, não poderia 
fazê-lo, não conseguiria sequer ambiente e ainda menos crédito 
para essas novas tentativas, se não conseguisse vesti-las do pre
texto político, exatamente o que procuram obter através de duas 
manobras: primeira, a de atribuir aos trustes estrangeiros a 
hostilidade ao Sr. General Lott, que não estava senão mudo 
durante todo o tempo em que neste País tantos homens, mili
tares ou civis, lutaram por uma afirmação de soberania nacional. 

Esta tentativa seria em si mesmo pueril, se não completasse 
pela outra; a de atribuir ao adversário aquilo que se quer fazer, a 
de se atribuir aos inermes aquilo que a força das armas lhes 
permite consumar. 

Sr. Presidente, esta, pela premência da hora, não é senão 
uma espécie de nota prévia aos comentários que a Oposição fará 
sobre o inacreditável espetáculo da tarde de ontem, quando 
assistimos a um aniversário natalício transbordar das efusões da 
hora para se converter num ato de inominável, de intolerável, de 
insuportável, de execrável provocação. 

Nós repelimos, Sr. Presidente, em nome da Nação como um 
todo, da Nação civil e da Nação militar, da Nação atual e da 
Nação por vir, da Nação que foi e da Nação que será, a 
provocação que esse cabo-de-guerra atira, a esta altura, sobre um 
povo já sofrido, já esmagado pela violência e pela brutalidade da 
crise econômica, já exasperado pela brutalidade e pela violência 
da crise moral. Ainda ousa ele provocar a Nação para servir-se 
das armas de que dispõe, numa nova tentativa de acuar o 
Congresso, de violentar a imprensa para dominar este País, o que 
outros antes dele não fizeram, e o que ele jamais logrará fazer. 
(Muito bem; muito bem. Palmas.) 
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40. Sessão de 25 de novembro de 1958 

Considerações em torno da reforma da Previdên
cia Social. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, a nossa função é, real
mente, dupla: destruímos, por um lado, as construções defei
tuosas, quando não monstruosas, de um Governo tão incompe
tente quanto imprevidente e, por outro lado, ensaiamos a obra 
de reconstrução que compete à Oposição indicar, para quando se 
transformar em Governo. 

Esse princípio se encontra inserido no programa da União 
Democrática Nacional, nos seguintes termos: "O principal dever 
de um Partido da Oposição é o de evidenciar perante o povo, 
permanentemente, o contraste entre o que faz o Governo e o que 
fará o Partido quando for Governo". 

"O programa da União Democrática Nacional é, portanto, 
essencialmente, a formulação do seu plano de Governo." 

É com este objetivo que estou, no momento, tanto quanto 
permitem os pronunciamentos, sucessivos e subversivos, do Ge
neral Lott e as crises por ele desencadeadas no País, concluindo o 
substitutivo ao projeto de lei das Diretrizes e Bases da Educação, 
substitutivo que visa a devolver ao País e, em certos casos, até 
mesmo nele instaurar, a liberdade de ensino que lhe foi arreba
tadapor uma série de reformas crescentemente centralizadoras e 
estatísticas. 

Por outro lado, também concluo, para apresentação nos 
próximos dias, o substitutivo ao Projeto 3.563-57, que dispõe 
sobre o trabalho rural. 

Entendemos que é realmente tempo de dar ao trabalhador 
agrícola garantias e direitos que a Constituição lhe assegura, mas 
que, até hoje, não foram assegurados nem, muito menos, regu
lamentados. 
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O projeto ora sob estudo da Câmara apresenta, a meu ver, 
vários inconvenientes, o primeiro dos quais dispensa a enume
ração dos demais, pois consiste na desorganização da economia 
agrária no Brasil. É com o objetivo de repor o problema em seus 
exatos termos que estamos concluindo a elaboração do substitu
tivo. 

E, finalmente, Sr. Presidente, o projeto que há dias anun
ciamos, de reforma de base da Previdência Social, está hoje 
concluído. 

Fernando Ferrari - V. Ex:'- permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Pois não. 

Fernando Ferrari - V. Ex:'- sabe que sempre ouço V. Ex:'
com prazer, e muitas vezes tenho concordado com alguns dos 
pontos de vista expedidos por V. Ex:'-. 

Carlos Lacerda - Muito obrigado. 

Fernando Ferrari - No particular, entretanto, peço vema 
para discordar frontalmente. V. Ex:'- declara que não concorda 
com o projeto de lei que institui o regime jurídico do trabalhador 
rural que está tramitando na Câmara, aliás de minha autoria, 
por um inconveniente que, no seu entender, destrói todos os 
demais. E aponta V. Ex:'- esse inconveniente: destruição da 
economia agrária brasileira. V. Ex:'- poderia informar à Câmara 
em que ponto - se é que V. Ex:'- se está referindo ao mesmo 
projeto que cito - essa proposição destrói a economia agrária 
brasileira? 

Carlos Lacerda - Em vários pontos. Mas eu pediria licença 
a V. Ex:'- para tratar da matéria em próxima oportUnidade, 
quando teria muita honra de debater o assunto com V. Ex:'-. 

Fernando Ferrari ~ Gostaria imensamente de discuti-lo 
com V. Ex:'-. 

Carlos Lacerda - Antes de mais nada, respeito profunda
mente o esforço que V. Ex:'- tem feito. E não só o respeito como, 
no que me toca, o louvo. Por isso mesmo, não veja nas expressões 
que acabo de usar menosprezo ou hostilidade ao seu projeto. 

Fernando Ferrarz' - Creio que me felicito por verificar que 
V. Ex!l se dispõe a debater este problema, o maior, o mais 
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importante do País, que é o da terra e do homem que trabalha 
a terra. Temos de enfrentá-lo de frente, sob pena de não 
estarmos à altura da realidade nacional. Coloco-me ao seu inteiro 
dispor, com muito prazer, para, na oportunidade que V. Ex!l 
desejar, debater o assunto. 

Carlos Lacerda - Muito agradeço o interesse demonstrado 
por V. Ex!l. Por hoje, estamos com os três projetos a que acabo 
de aludir e que se encontram concluídos para entrega à Mesa na 
sessão de amanhã. Tomo a liberdade de usar a inscrição no 
Expediente da sessão de hoje para expor à bondosa atenção da 
Casa as linhas fundamentais do que denominamos a reforma de 
base da Previdência Social. 

Partimos, Sr. Presidente, de certos prir..cípios que passo a 
enunciar. O primeiro deles é o de que a Previdência já exige a 
dignidade de um Ministério com autonomia e flexibilidade, se
paradamente do que se chama hoje o Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio, uma vez que a Previdência nada tem de 
direito e muito menos de subordinado ao chamado Direito do 
Trabalho. Por um lado, uma velha reivindicação, sempre adiada 
ou descumprida - a participação dos contribuintes da Previdên
cia na direção dos Institutos, que se mantêm com seu patrimônio 
- precisava ser encarada e resolvida. Por outro lado, ainda a 
inviável e - sem trocadilho - impagável dívida da União para 
com os Institutos está a reclamar solução corajosa e definitiva. 

Esse débito se acumula cada vez mais e, a esta altura, parece 
que ninguém honradamente poderia pretender resgatá-la sem 
sacrificar, em primeiro lugar, e mais do que qualquer outro, o 
próprio contribuinte da Previdência. 

Sr. Presidente, ainda certos princípios informam o nosso 
projeto. Procuramos fazer com que a contribuição tríplice se 
converta em contribuição dupla - a do empregado e a do 
empregador, cabendo ao atual contribuinte faltoso, a União, o 
custeio dos serviços da Previdência, .sob a forma de serviço 
público, no Ministério respectivo. Outrossim, partimos de uma 
linha doutrinária ou filosófica, se quiserem assim chamá-la, a 
saber: ao empregador interessa fundamentalmente a conservação 
e o aperfeiçoamento do empregado, assim como a renovação da 
mão-de-obra, qualificada ou não, e, por isso, a contribuição do 
empregador deve destinar-se àqueles benefícios que visem a 
aperfeiçoar a mão-de-obra, a garanti-la, a proporcionar-lhe con-
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dições condignas de vida, a assegurar, em suma, sua produtivi
dade, assim como a renovação do material humano, através da 
aposentadoria. 

Por sua vez, ao empregado compete a função inalienável e 
intransferível da previdência propriamente dita, isto é, da pro
visão dos dias de sua família, quando ele vier a faltar. Assim, a 
pensão por morte é atribuição preCípua da contribuição do 
empregado, que tem, desta forma, na previdência dos dias de sua 
família que a ele sobreviva, a destinação natural de sua contri-

. buição à Previdência. 
Finalmente, a do Estado resume-se realmente em garantir a 

ambos - empregado e empregador - o funcionamento normal 
dessas atividades previdenciárias, tal como o Estado assesura a 
escola, a estrada, a polícia, a saúde pública. Daí o princípio que 
adotamos, de que ao Estado compete o custeio dos serviços 
administrativos da Previdência. 

Preferimos, Sr. Presidente, o nome de Ministério da Previ
dência Social, em vez de Ministério ou de Serviços Sociais, 
consoante a denominação sugerida pelo nobre Deputado Gustavo 
Capanema, no Projeto de Reforma Administrativa, que adorme
ceu algures no Congresso, porque é a expressão consagrada no 
Direito Social brasileiro. 

No projeto que apresentamos, constante de apenas trinta 
artigos, do qual procuramos retirar, a todo transe, qualquer 
matéria meramente regulamentar, só há uma despesa nova: o 
crédito que se abre para o subsídio do futuro Ministério da Previ
dência. Fora daí, nenhuma outra despesa está consignada ou 
prevista no projeto. Simplesmente pela tributação dos atuais 
serviços, pode-se proceder à integração dos Institutos das Caixas 
e, de modo geral, dos serviços da Previdência Social no Ministério 
autônomo, com função determinada. 

Procuramos fazer com que a participação das classes contri
buintes dos empregados e dos empregadores se faça em pleno 
alto, à luz do sol e a céu aberto, e não nos subsolos, nos lúgubres 
desvãos em que se converteram quase todos os Institutos de Previ
dência Social. 

Entre muitas místicas que surgiram e se foram ao sopro de 
filosofias próprias de regimes totalitários, também surgiu e, 
afinal, se esvai, graças a Deus, sem deixar saudades, a mística das 
autarquias, como fórmula mágica para realização de serviços 
públicos, ainda os mais tipicamente estatais. 
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De fato, Sr. Presidente, nenhum mais próprio para ser 
realizado diretamente pelo Estado do que esse que, na linguagem 
moderna, visa ao bem-estar social, parente próximo daquele bem 
comum, fim precípuo dos Governos. 

A principal razão da antiga preferência pela administração 
autárquica constituiu na consideração de que se cogitaria de uma 
atividade de índole industrial: os seguros sociais a serem geridos 
nos moldes técnicos das empresas de seguro e a envolverem, por 
via de conseqüência, essa outra atividade também industrial - a 
aplicação de reservas. 

Esta parte, que apresenta um aspecto eminentemente crítico 
e analítico do problema da Previdência caberá, no devido tempo, 
isto é, na nova legislatura, no ano próximo, a meu eminente 
colega Sr. Aluísio Alves, que há tantos anos estuda a matéria e a 
quem deve o País o primeiro Projeto de Lei Orgânica da Previ
dência Social, afinal desfigurado por sucessivas emendas e inter
venções, por assim dizer, indébitas, convertido numa espécie de 
meia -sola da Previdência Social e que hoje se encontra no 
Senado, para aplicação de paliativos. 

As bases técnicas do seguro, que justificariam, em tese, a 
forma autárquica de sua estruturação, ruíram desde que o 
benefício deixou de ser condicionado ao pagamento prévio do 
prêmio ou contribuição, firmando a doutrina, nos tribunais, de 
que não se cogitava de direito contratual, mas, sim, estatutário, 
perfeito e acabado, sempre que se configurassem no seguro 
obrigatório. E ruíram ainda mais as bases técnicas do seguro, 
desde que os benefícios passaram a ser aumentados por leis 
ulteriores que não cogitaram da suficiência das contribuições e, 
sobretudo, desde que o regime inflacionário, em que sucessivos 
governos mergulharam o País, trouxe a conseqüência de se 
concederem benefícios novos sobre salários recentemente majo
rados e se reajustaram benefícios antigos, sem qualquer corre
lação com as contribuições anteriormente capitalizadas pelos 
segurados. 

Também desapareceu, por outro lado, a atividade industrial 
acessória, que consistiria nas aplicações de reservas, pretexto sob 
o qual, por exemplo, neste momento, se fazem em Brasília 
investimentos imobiliários por conta dos Institutos. Esse desapa
recimento se deve a fato muito simples: é que desapareceram as 
reservas a aplicar. Esse fato, cujas causas não compete aqui 
analisar, é reconhecido e proclamado oficialmente, já não apenas 
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pela Oposição, mas pelo próprio Governo. É o que se lê, por 
exemplo, no relatório da Comissão Governamental presidida pelo 
Ministro do Trabalho, a que se reporta a Mensagem n? 625, de 
1956, do Sr. Presidente da República, quando afirma: "Há quase 
inexistência prática de reservas a serem aplicadas e há pouca 
probabilidade de voltarem a se acumular grandes reservas para o 
futuro, sobretudo tendo em vista o que já ficara assentado pela 
Comissão, no tocante ao imperioso abandono do regime de 
capitalização." 

Recentemente, o próprio Sr. Presidente da República, nas 
razões do veto parcial que ofereceu à Lei n? 3.385-A, de 1958, 
mandou dizer ao Congresso o que, hoje, aqui, relembramos. 

Isto é sintomático da situação: o fato de quase se acharem 
exauridas as reservas aplicáveis da Previdência Social. Esses do
cumentos oficiais, ao mesmo tempo que reconhecem e confessam 
que a administração autárquica na Previdência Social deixou de 
ser aquela antiga fórmula mágica de eficiência, comprovam que 
nada subsiste daquela atividade industrial de empresas de seguro 
social no Brasil. 

Não resta, pois, qualquer motivo sério e ponderável para 
que a Previdência Social não se transforme basicamente. deixan
do de ser um conjunto de autarquias desconjuntadas para inte
grar-se na administração direta do Estado como serviço público 
autêntico da maior responsabilidade política, a exigir a fiscali
zação e a assistência do Congresso N acionai. 

Nesse sentido depós, como principal assessor do nosso tra
balho, o Sr. José Augusto Seabra, com a .sua irrecusável autori
dade de antigo e experimentado especialista na matéria, com 
extraordinários serviços prestados à causa da Previdência Social 
no Brasil, mas não somente S. Ex:'- assim se manifestou, também 
o Sr. Geraldo Augusto de Faria Batista, o Sr. Moacir Veloso 
Cardoso de Oliveira e o Sr. Joaquim Quartin Pinto de Moura 
defendem todos a mesma tese consubstanciada no projeto sobre o 
qual me estou aqui estendendo. Foram eles membros de uma 
comissão que, debatendo o assunto, chegou às mesmas conclusões 
a que ora chegamos. Essas conclusões, porém, foram inutilizadas 
pela enxertia praticada nessa Comissão, através da entrada de 
membros de direção de Institutos de Previdência que, evidente
mente, não quiseram, e é humano, praticar o haraquiri. Por isso 
mesmo, insistiram na manutenção dos Institutos como autar-
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quias, sendo voto vencido os especialistas da Previdência; e, voto 
vencedor, os exploradores da Previdência. 

Os dirigentes das autarquias previdenciais tiveram repito 
- a atitude humana que se poderia deles esperar: não quiseram 
perder os cargos, nem as sinecuras em que grande parte deles se 
compraz. 

A encampação dos atuais Institutos de Aposentadorias e 
Pensões, além de parte do programa do meu Partido, repre
senta o pensamento dos técnicos mais autorizados e mais atuali
zados da matéria no Brasil. 

É certo que, em outros países, notadamente naqueles ora 
chamados subdesenvolvidos, antigamente denominados pela ex
pressão muito mais simples e muito mais verdadeira de países 
atrasados, se continua a alimentar a mística das autarquias de 
Previdência. Mas poderíamos fazer com que países mais atrasa
dos do que o nosso seguissem a nossa sugestão e o nosso exemplo, 
desde que corajosamente nos decidíssemos a segurar o boi pelos 
chifres, isto é, proceder à reforma de base da Previdência Social, 
acabando com as falidas autarquias para integrá-las nos sistemas 
de seguro social do Estado. 

Esta não é uma idéia nova. E não poderá o Governo fazer, 
por exemplo, o que fez com o nosso Projeto do Código do 
Trabalho que, apresentado em julho de 1955, até hoje não 
recebeu parecer da Comissão de Legislação Social da Câmara. 

Começou então para o nosso projeto o processo de mace
ração, muito conhecido dos que têm experiência parlamentar, 
mas de vida desconhecida dos principais interessados, que são os 
trabalhadores. Constituiu-se uma comissão mista de Deputados e 
Senadores para estudar o Projeto de Código do Trabalho, há 
mais de três anos nesta Casa. Essa Comissão mista por sua vez 
adjudicou - para empregar expressão muito usada pelo Sr. 
Juscelino Kubitschek nas nomeações ilegais que vem fazendo na 
Previdência Social - , adjudicou dos serviços de vários técnicos 
do Direito do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Em cerca de 
três anos e meio não teve ainda este. plenário oportunidade, já 
não digo de aprovar, mas nem mesmo de rejeitar nosso Projeto 
de Código do Trabalho. 

Espero que o apoio sólido que trago dos documentos oficiais, 
dos pronunciamentos do próprio Presidente da República sobre a 
falência do sistema autárquico na Previdência Social, não dê ao 
nosso projeto o mesmo destino de noiva do sepulcro que lhe foi 
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imposto, por uma curiosa coincidência, nesta Câmara, onde os 
projetos de interesse dos trabalhadores apresentados pela UDN 
não têm vez, como se acima do interesse dos trabalhadores 
estivessem o intuito de certos partidos de que os trabalhadores 
não saibam que a UDN trabalha por eles. (Muito bem.) 

Preferimos, Sr. Presidente, adotar em nosso programa de 
reforma de base da Previdência a primeira das três soluções 
gerais que se apresentaram como possíveis, para usar os termos 
do relatório da Comissão governamental, ou seja, a criação do 
Ministério que absorvesse o sistema, enquadrando-lhe a estrutura 
no serviço público centralizado - item 31 do relatório governa
mental. 

Não nos inclinamos pela fórmula intermediária, também 
sugerida pelo relatório do Governo, a de se suprimirem os 
grandes institutos atuais em troca da criação de um Ministério 
com instituições regionais, porque esta solução poderia ter sido 
experimentada realmente, para usar a alusão do relatório do 
Governo, quando fora indicado para o Brasil, em 33, pelo ilustre 
técnico Texier, da Repartição Internacional do Trabalho. Hoje, 
porém, Sr. Presidente, passados 25 anos de descrédito e de 
falência moral e financeira dos institutos, como autarquia, 
iríamos incorrer, quando menos, num anacronismo. 

O Sr. Texier referia-se, sem dúvida, à forma, ao sistema de 
Previdência, como o da França, que nascera em base local de 
instituições privadas dos próprios segurados. 

No Brasil, ela nasceu de cima para baixo e veio nacional
mente e, por mais que tentássemos torcer o pescoço da Consti
tuição, uma vez que não temos os tanques ccim os quais o Sr. 
General Lott costuma proceder a estas operações plásticas, . não 
conseguimos evitar o dispositivo da Lei Magna que dá à União o 
privilégio, a prerrogativa de legislar em matéria de Direito de 
Trabalho. Assim, tivemos de conformar-nos em fazer o sistema 
da Previdência federal e centralizado, em vez daquele sistema 
que idealmente seria o indicado, o dos institutos regionais, até 
mesmo para melhor respeitar e ressuscitar a fenecida Federação, 
no Brasil. 

Demonstração cabal de que os Institutos de Aposentadoria e 
Pensões deixaram de ser autarquia, se ainda restasse dúvida a 
respeito, encontraríamos no fato de que os seus servidores deixa
ram realmente de ser servidores autárquicos e se converteram em 
funcionários públicos. O Estatuto e a Lei que os regem desvin-
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culam os procuradores, ditos autárquicos, do regime dos pro
curadores da República. 

Na euforia financeira dos primeiros tempos, os Institutos 
montaram grandes departamentos de inversões. Hoje, com as 
reservas exauridas, como diz o Sr. Presidente da República, 
aqueles departamentos deixaram de construir casas para os tra
balhadores, mas continuam pagando legiões de engenheiros, de 
arquitetos e de outros servidores especializados tão-só porque - e 
isto, é claro, sem nenhuma culpa deles - deixaram de ser 
autárquicos, deixaram de ser empregados de empresas estatais de 
construção, passando a ser funcionários públicos indemissíveis. 

Sobre essa alegada burocratização do pessoal das autarquias 
previdenciais, tenho o depoimento autorizado do assessor técnico 
que foi o meu cireneu nesse trabalho que ora tenho a honra de 
trazer à Câmara. 

Além de outros méritos, o enquadramento do pessoal da 
previdência no quadro do funcionalismo público civil da União 
terá as seguintes vantagens: uma grande reativação do funciona
lismo pela supressão do regime dos quadros estanques, incomu
nicáveis, com elevado número de servidores sem função ou fora 
de função, inclusive postos irregularmente à disposição dos ór
gãos atuais do Ministério do Trabalho: os procuradores dos 
diferentes Institutos atuais, reunidos, constituirão a Procuradoria 
da Previdência Social, compreendendo uma Procuradoria-Geral, 
outras regionais e locais, com funções, além das de consultoria e 
de assessoria jurídica, de procuradoria; os fiscais de arrecadação 
dos diferentes Institutos atuais, também reunidos, constituirão a 
Inspetoria da Previdência Social; os atuários estatísticos do atual 
SEPT - Serviço de Estatística da Previdência do Trabalho -
irão constituir o Atuário da Previdência Social; os médicos e 
especialistas diversos igualmente constituirão o Serviço Nacional 
de Assistência Médica; os engenheiros, arquitetos e assim por 
diante, assim como os Tesoureiros, serão integrados na Tesou-
raria da Previdência Social. . 

O princípio da especialização do custeio que é, por assim 
dizer, a raiz doutrinária e filosófica do nosso trabalho, sugerida 
inicialmente na monografia sobre Custeio da Previdência Socz'al, 
do eminente Sr. José Augusto Seabra, datada de dezembro de 
1950, tem a seguinte discriminação: a contribuição dos empre
gados se destinará especialmente ao custeio das pensões post
mortem, quer dizer, os empregados têm que ver com o destino de 
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suas famílias quando morrerem; a contribuição dos empregado
res se destinará especialmente ao custeio das aposentadorias e do 
auxílio-enfermidade, isto é, aos empregadores interessa e, por
tanto, eles custearão através de sua contribuição atual, com 
destinação então especializada, as aposentadorias para a reno
vação do seu quadro de trabalho e de auxílio-enfermidade, para 
garantia da saúde e da produtividade dos seus empregados. 

A contribuição da União, que, pelo preceito constitucional 
em vigor não tem de ser igual, nem superior, nem inferior às 
duas outras, consistirá no custeio da administração da Previdên
cia Social. A contribuição dos empregados e dos empregadores, 
continuando igual entre si, complementar-se-á mutuamente, des
tinando-se as sobras eventuais aos benefícios subsidiários previs
tos, inclusive a parte remunerada da assistência médica, como 
hospitalização e recursos a médicos estranhos aos quadros do 
Ministério, segundo a fórmula inglesa que, em parte, adotamos 
em nosso projeto, isto é, dar ao contribuinte da Previdência, 
além de um quadro médico regular do Instituto, a possibilidade 
de recorrer ao médico de sua preferência mediante acordo deste 
ou das associações médicas com o Ministério. 

A cobertura da contribuição da União, segundo a Comissão 
Governamental, em seu relatório, será atendida pelas atuais 
receitas que constituem o Fundo Único da Previdência Social. 

Esse fundo, como sabe a Câmara, provém das taxas deno
minadas cotas da Previdência, sobre preços ou contas de gás, luz, 
telefone, passagens, fretes, mineração e outros serviços incluídos 
no âmbito da atual CAPFESP; taxas sobre serviços marítimos e 
fluviais compreendidos pelo IAPM; taxas sobre juros, depósitos 
em banco compreendidos no IAPB; taxa sobre importação e taxa 
sobre carburantes e armazenamento de mercadorias. 

O Governo, reconhecendo que essas taxas já são insuficientes, 
propôs, no Item 118 de seu relatório, o seguinte: elevação das 
percentagens atuais dessas receitas na base de mais 2%, passan
do, respectivamente, a 8 o que é 6 e a 6 o que é de 4%, as quotas 
relativas a serviços públicos e a taxa sobre artigos importados. 

E ainda sugere o Governo a elevação das atuais quotas que 
incidem sobre o armazenamento de mercadorias e sobre carbu
rantes em mais 10 e 11 centavos, respectivamente. 

Em vez dessa nova elevação das taxas de Previdência, sugeri
mos outra solução que onere menos aqueles que já estão one
rados. Trata-se da extensão do regime de quotas da Previdência 
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às faturas industriais, o que sequer é novidade, porque Ja para as 
indústrias de mineração e de pesca essa extensão foi feita. 

Tal sugestão chegou a ser adotada pelo então Ministro 
Valdemar Falcão, em Exposição de Motivos 287, de 1940, quan
do ele a justificou do seguinte modo: "A extensão do regime de 
quota de Previdência às operações efetuadas nos estabelecimentos 
vinculados ao Instituto dos Industriários ... " era, dizia ele, uma 
necessidade. Hoje todos reconhecem que, se a medida houvesse 
sido adotada desde aquele distante ano de 1940 pelo Governo, 
não se teria criado o gravíssimo problema da dívida da União 
P'!ra com a Previdência Social. 

Incluída no Orçamento-Geral da República a despesa da 
União com a Previdência Social, o que não ocorre no momento e 
é, além de uma inconstitucionalidade, uma imoralidade - in
cluída que venha a ser pelo Governo no Orçamento da despesa 
da União, a totalidade do custeio da administração da Previdên
cia Social e da assistência a. cargo do Estado, a quota de previ
dência ficará caracterizada como taxa própria para serviço pú
blico especial, com sua arrecadação a cargo do Tesouro Nacio
nal. O processo dessa arrecadação, em conseqüência, deverá 
adaptar-se ao da renda tributária da União, autorizando-se para 
esse fim, se considerado esse o melhor processo, a emissão de selo 
próprio, denominado 'quota da Previdência'. 

Além disso, Sr. Presidente, a união desse sistema arrecada
dor proporciona uma fiscalização muito mais eficaz e um custeio 
muito mais barato, pois, enquanto atualmente cada Instituto 
possui aparelho próprio de arrecadação e de fiscalização, no 
Ministério esse sistema centralizado permitirá a um só fiscal dar 
conta de todas as quotas de todas as arrecadações. Assim, um só 
sistema de arrecadação poderá trazer para os cofres públicos a 
parte relativa às contribuições devidas pelos particulares. 

Quanto às contribuições dos empregados e dos empregado
res, o Governo passaria a orientar-se, segundo o nosso projeto, 
pela arrecadação por meio de um sistema de selo adquirido 
mediante guia própria e aposto em caderneta de longa duração, 
que ficará em poder do segurado. É surpreendente que só agora 
o Governo procure pôr em prática, uniformemente, um processo 
de arrecadação sugerido há mais de 20 anos como o mais 
adequado. 

De fato, já no livro A Criação e Organização do Instituto de 
APosentadoria e Pensões dos Industriários, a Comissão Organi-
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zadora daquele Instituto, em 1937, consignou sugestões dos Srs. 
José Augusto Seabra e Evandro Lobão dos Santos, no sentido de 
que as agências locais fossem supridas de selos que poderiam ser 
adquiridos pelos empregados mediante guia de aquisição, devendo 
ser o selo representativo da contribuição do empregado imediata
mente entregue a este, para efeito de ser aposto em sua cademe
ta. O produto desses selos adquiridos pelos empregadores, como 
dos correspondentes da contribuição avulsa, será recolhido siste
maticamente, pelo projeto, ao Banco do Brasil, em suas agências 
locais; na falta destes, nas agências locais das Caixas Econômicas 
ou outras especialmente autorizadas, à conta que poderá chamar
se Fundo de Beneficios da Previdência Social, destinada a atender 
exclusivamente ao pagamento das aposentadorias e pensões e 
outros benefícios previstos em lei, como custeados pelas contribui
ções dos empregados e dos empregadores. 

Nenhum outro pagamento será feito à conta desse Fundo, 
nem de pessoal, que passa a ser por conta da União, nem de 
material, que também é da União, nem de publicidade ou outro 
congênere, sob pena de responsabilidade criminal. 

O Fundo de Beneficios da Previdência Social funcionaria ou 
funcionará, se o projeto for aprovado, segundo um regime de 
repartição simples, devendo-se promover trienalmente, se ocorrer 
deficiência, a elevação das contribuiÇões ou a reprodução dos 
beneficios ou uma suplementação, votada pelo Congresso Nacio
nal a título de ressarcimento gradativo das despesas administra
tivas até aqui realizadas, sem que a União pague a contribuição 
até agora devida à Previdência. 

As entidades colaterais da Previdência Social: SESI, SESC, 
SENAI, SENAC e LBA, cujas receitas principais consistem nas 
·contribuições impostas pelo Estado, deverão sair proximamente da 
situação híbrida em que se encontram e em que se eternizam. Ou 
deverão enquadrar-se na estrutura administrativa comum do 
Ministério da Previdência ou acontecerá, desde já, o mesmo que 
ocorreu aos institutos de aposentadoria e pensões, ou deverão 
subsistir como entidades privadas, como associações ou fundações, 
sem o privilégio de contribuições obrigatórias arrecadadas pelo 
aparelho estatal. 

Ainda agora, Sr. Presidente, essa taxa minguada, suada e 
sofrida, chorada e lamuriada da Legião Brasileira de Assistência 
vai servir para que alguns protegidos do Sr. Presidente da 
República façam uma alegre excursão ao Japão. 
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Não sei o que propriamente a LBA tem a fazer no Japão, por 
conta de uma verba que se destina à assistência à maternidade e à 
infância não exatamente no Japão, mas exatamente no Brasil. 

Enquanto não se desfizer esse hibridismo de organizações que 
tratam de Previdência como o SESI e a LBA, o Ministério da 
Previdência, por uma comissão especialmente constituída, reverá 
o montante das contribuições de empregados e empregadores, 
fixando os adicionais que estes pagarão para aquelas entidades e 
para o chamado Serviço Social Rural, em bases práticas e 
compatíveis com o mesmo sistema de selos para posterior trans
ferência, como fundo de benefícios da Previdência, da parte que 
corresponder a cada qual dessas entidades. 

Seria assim uma fase de transição, até que essas entidades se 
resolvessem a ser entidades do Estado ou entidades privadas ou 
fundações. 

Quanto ao IP ASE, ao montepio civil e ao montepio militar dos 
serviços ou funções do conjunto preexistente, haverá casos-limite 
que, no Projeto, fica previsto para solução quando já criado o 
Ministério da Previdência, embora no Projeto se indiquem as 
linhas fundamentais dessa solução para a Previdência dos servi
dores civis e militares. 

Como em toda reorganização em· que se emancipam alguns 
serviços ou funções do conjunto preexistente, haverá casos-limite 
de difícil enquadramento. Esses casos estão previstos no Projeto. 

Embora o SESI seja muito poderoso, ouso manifestar a 
esperança de que ele não torpedeie o nosso projeto, pois não sei 
que pretexto se irá buscar desta vez para deixar numa espécie de 
limbo o projeto udenista que ora tenho a honra de apresentar à 
Câmara. A nossa proposição visa a dar conseqüências de ordem 
legal às manifestações platônicas, mas nem por isso menos expres
sivas, até agora encaminhadas à Câmara ou diretamente à opinião 
pública pelo atual Governo da República e pelos anteriores. 

Já em 1953, na Exposição de Motivos do Projeto n? 3.563-A, 
dizia o então Presidente da República: "De há muito se fazia 
necessário uma coordenação, em nível ministerial, de todas as 
entidades, públicas e privadas, autárquicas ou não, dedicadas à 
atividade de previdência, bem-estar e assistência social." 

De sorte que, Sr. Presidente, o Deputado udenista que neste 
momento tem a honra de encaminhar este projeto à Câmara, 
outra coisa não está fazendo senão dar uma conseqüência de 
ordem prática àquelas formulações que sucessivos Presidentes da 
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República têm feito, sem lograrem, da parte dos que o apoiavam 
e dos que atualmente o apóiam, esse resultado. 

Algumas observações finais, Sr. Presidente, parecem-me inte
ressantes. Mas preferiria poupar à Câmara o enfado dessa expo
sição que ela ou aqueles de seus membros que estiverem interes
sados poderão compulsar noutra oportunidade, quando de sua 
divulgação, salientando apenas ao final que uma conseqüência 
lógica teria esse projeto: o desdobramento da atual Comissão de 
Legislação Social da Câmara em Comissão do Direito do Trabalho 
e Comissão da Previdência Social, separando aquilo que é sepa
rável, que é preciso separar, porque na realidade já se não 
confunde. 

Por outro lado, visamos a dois pontos muito importantes no 
Projeto. Um é a regularização da situação desses milhares de 
servidores que a União nomeou, que a União mantém, quase eu 
diria propositadamente, como uma espécie de enjeitados da 
Previdência Social. Ora são tratados como extranumerários, regi
dos pelo Estatuto dos Funcionários, ora como trabalhadores, 
regidos pela legislação trabalhista. 

Só no IAPETEC, cuja odisséia a Câmara já tão bem co
nhece, encontram-se nessas condições cerca de 6 mil servidores. 
Quase todos, cerca talvez de 80% dos Servidores do Hospital do 
IAPETEC, encontram-se nessas condições. O Projeto, com muita 
simplicidade, objetiva sanar essa grave irregularidade do sistema 
da Previdência Social, no que se refere aos seus servidores. 

Também prevenimos, no Projeto, o reajustamento automá
tico dos benefícios já concedidos, sempre que se verificar queda 
sensível no poder aquisitivo da moeda. Aplicamos a tais benefí
cios o critério que pretendeu aqui aplicar o Sr. Deputado Rai
mundo Padilha e que foi vetado pelo Presidente da República. 
Não podemos concordar continuem bloqueados, submetidos ao 
granizo e ao temporal da moeda desvalorizada, as pensões e 
benefícios, reduzidos, por isso mesmo, a pouco menos do que 
nada. Enquanto a moeda cai, os benefícios, estes, sim, são o único 
congelamento conseguido com êxito até esta data. 

Assim também, em nosso Partido advogamos, através do 
projeto do nobre Deputado Bilac Pinto, a adoção de escala móvel 
de salários, para acabar com essa demagogia do salário mínimo, 
objeto de campanhas muito curiosas. 

Enquanto se alimenta uma discussão interminável, para saber 
se se deve ou não aumentar o salário mínimo, os preços aumen-
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tam, sem que aumente a despesa do pagamento de salários 
correspondente. E os especula dores alimentam a discussão, porque 
põem no bolso, ao fim do ano, o excedente dos preços em três ou 
quatro meses de discussão, preços que eles aumentam, enquanto 
não foi elevado o salário mínimo. 

Tudo isso faz com que nos pareça cada vez mais suspeita a 
política de c~rtos grupos políticos e de determinados setores gover· 
namentais, no sentido de alimentar periodicamente uma polêmica 
fútil, não só desnecessária como nociva, em torno disso que se 
converte na benesse ou no favor comemorativo de cada 1? de maio 
ou de cada dia de Natal, de um salário mínimo que deve subir 
automaticamente, toda vez que se comprovar aumento corres· 
pondente no custo de vida. 

Esse critério, que dá ao Congresso a plena autoridade na 
matéria através de legislação própria, que retira aos demagogos, 
inclusive, ou sobretudo aos demagogos governamentais - que são 
hoje os mais nocivos, porque têm o poder de fazer, de realizar 
aquilo que a sua demagogia fantasia -, o poder e a capacidade 
de explorar a miséria que fabricam para manter os pobres em 
situação de dependência dos seus favores e das suas promessas; esse 
critério, fixado no projeto de salários móveis, que até hoje a 
Câmara não considerou, que até hoje meus eminentes colegas do 
PTB não quiseram estudar a sério, nem resolver a sério esse 
problema, obedece ao mesmo princípio por que procuramos fixar 
no projeto de reforma de base da Previdência Social a elevação 
automática dos benefícios, toda vez que se registra aumento do 
custo de vida, para que tais benefícios não sejam, como até agora, 
trágica promessa e grotesca miragem. 

Sr Presidente, está imperfeitamente exposta a idéia-base, a 
linha diretriz do nosso Projeto de reforma de base da Previdência 
Social. Amanhã, terei a honra de entregá-lo à Mesa, para 
divulgação e conhecimento dos eminentes colegas desta Câmara. 
Não tenho, como acentuei de início, a pretensão de invocar, de 
inventar, de criar em matéria que não comporta fantasia e 
esforço de imaginação. Tive, sim, a desvelada e indispensável 
assistência de um pequeno, mas luminoso grupo de assessores, 
entre os quais, o principal, o Sr. José Augusto Seabra, a quem 
publicamente presto profundos agradecimentos; tive, sim, a pre· 
tensão, que julgo não ser demasiada, de contribuir, num momento 
de confusão e desesperos, para mosttar ao povo brasileiro que essa 
Oposição que se opõe é Oposição que irá reconstruir o Brasil e 
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aqueles que nos acusam indistintamente, ou pessoalmente, infor
memente, ou individualizadamente, de ser apenas destruidores, 
não sabem o que dizem, como não sabem o que fazem e, se fazem 
o que não sabem, dizem o que não conhecem, porque outra coisa 
não têm feito esses, que de destruidores nos acusam, senão destruir 
no Brasil a Previdência SociaL É isto que no~ propomos recons
truir, seja oferecendo ao Governo plano prático e concreto de 
reforma de base, seja lançando-o agora, para realizá-lo amanhã, 
quando a União Democrática Nacional chegar, pelas mãos do 
povo, ao Governo da República. (Muito bem; muito bem. Pal
mas.) 
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41. Sessão de 2 de dezembro de 1958 

Discussão do Projeto n.0 3.698/58, que abre crédito 
destinado à construção de um monumento a Dom 
João VI. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, toda gente conhece aquele 
lugar-comum incessàntemente repetido a propósito das discussões 
que se travaram em Bizâncio, relativamente ao sexo dos anjos. 

Tenho a impressão, quando penso, sinto e vejo a gravidade da 
situação brasileira, de que um projeto como este nos conduz a 
certo aperfeiçoamento nos temas das assembléias bizantinas, 
porque, realmente, já não discutimos o sexo dos anjos: aperfei
çoamos a perfumaria da nossa dialética, discutimos o sexo das 
estátuas. 

Sr. Presidente, estamos aqui, convocados por uma mensagem 
presidencial - faça-me o favor! - não pelo projeto de um 
Deputado, mas por mensagem do Sr. Presidente da República, 
acompanhando alentado trabalho de 15 linhas do Sr. Ministro da 
Educação e Cultura - não se faça isto por menos - pedindo 
crédito de 20 milhões de cruzeiros para, nesta altura dos aconteci
mentos, levantar em um lugar que não se diz qual seja, a fim de 
talvez deixar vaga para Brasília ou para qualquer outra cidade, 
um monumento à memória e à glória de Dom João VI, respon
sável, segundo o Sr. Ministro da Educação e segundo o Art. 1? do 
projeto, pela abertura dos portos do Brasil às nações estrangeiras, 
generalização, engano, que já foi no devido tempo corrigido, 
retificado por um dos Srs. Deputados, -nesta fase de discussão. 

Tristão da Cunha - Parece-me não considerar o Governo 
meritório esse ato, porque, depois, os portos foram novamente 
fechados. 

Carlos Lacerda - Daqui a 150 anos, erguemos um monu
mento ao Ministro da Fazenda que fechou os portos do Brasil às 
nações estrangeiras. 
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Sr. Presidente, a revisão histórica da personalidade e da obra 
de D. João VI não está por fazer. Coube, notadamente, a um 
pernambucano, Oliveira Lima, aquele estudo apologético, muito 
mais do que critico, que é, no entanto, um dos marcos da história 
brasileira examinando a obra do rei português. 

A outro pernambucano, ·em nossos dias, cabe a glória de 
haver, sem qualquer ônus para os cofres públicos, levantado um 
monumento, este, sim, duradouro e oportuno, à memória não 
apenas de Dom João VI, mas notadamente à dos homens que 
fizeram o Império, que construíram e consolidaram a indepen
dência política do Brasil. Já sabe a Câmara que me refiro ao 
historiador pernambucano Otávio Tarquínio de Sousa, cuja Histó
ria dos fundadores do Jmpérz"o, ora publicada sem esse ônus de 20 
milhões de cruzeiros do monumento com que o Ministro pretende 
homenagear Dom João VI, vem trazer àquela fase e àquela obra 
dos construtores do Império brasileiro a justiça merecida. 

Alz"omar Baleez"ro - Muito bem. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, já que se fala em dois 
historiadores pernambucanos, permita V. Ex~ que, por breves 
minutos, eu dê ao Regimento interpretação algo elástica, mas, ao 
mesmo tempo, bastante oportuna, para deixar Dom João VI de 
um lado um momento e o Ministro da Educação com ele, e o seu 
projeto com ambos, e ocupar-me ligeiramente da situação per
nambucana. 

Sr. Presidente, venho a saber agora com alegria que, graças 
aos esforços do Governador eleito de Pernambuco, Sr. Cid Sam
paio, à compreensão demonstrada pelo Governador interino e por 
Maioria e Minoria na Assembléia pernambucana, foi hoje, na 
capital de Pernambuco, assinado um protocolo que devolve, até 
certo ponto, ao povo daquele Estado garantias relativas e momen
tânea tranqüilidade, desfazendo as pesadas nuvens que se acumu
laram nos últimos dias sobre os lares daqueles nossos irmãos do 
Nordeste. 

Esse entendimento foi, aqui na imprensa carioca, objeto de 
compreensível e até generosa confusão, que me cumpre desde logo 
desfazer. Não tive, ao contrário do que noticiaram certos jornais, 
evidentemente de boa fé, a menor, a mais longínqua, já não digo 
participação, mas intenção de participar nos entendimentos ora 
coroados de êxito em Pernambuco. Fui ocasionalmente, e quase 
diria involuntariamente, testemunha de parte desses entendimen-
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tos. É por isso mesmo que, aqui fazendo esta retificação, desejo 
congratular-me com o Governador eleito de Pernambuco e com 
seus representantes de todos os Partidos pela atuação que tive
ram, evitando a tempo movimento de rua cujas conseqüências já 
não seriam imprevisíveis; para qualquer observador atento, seria 
fácil avaliar o peso e a extensão das mesmas, a ,surgirem de dis
túrbios de rua, de desacatos à Assembléia, ainda quando esta 
houvesse cometido, como cometeu, graves desatinos. 

Isto posto, feito esse esclarecimento e trazida esta palavra, 
que é um testemunho e uma expressão gratulatória, creio que 
resta pouco a dizer sobre o projeto relativo ao monumento de 
Dom João VI. Sabemos - e aqui foi ressaltado - quanto os atos 
do rei português resultaram de interesses da época, de uma reali
dade do momento por ele vivido, mas também sabemos que, se se 
fossem atribuir sempre aos gestos generosos, aos gestos construti
vos, aos gestos decisivos dos homens que fazem a História apenas os 
sentimentos ou os interesses que os motivaram, nenhum monu
mento se ergueria a nenhum homem, neste País ou no Mundo. 

Nestas condições, minha oposição a esse projeto não se deve a 
qualquer .demérito que, na minha fraca opinião, possa ter o rei 
português, cuja obra no Brasil a ninguém é dado ignorar, pois aí 
estão não somente a abertura dos portos às nações amigas, como 
função dos interesses da aliança anglo-portuguesa, como a missão 
artística francesa, como a Biblioteca Nacional, como o Jardim 
Botânico, como os primeiros sinais de uma indústria até então 
proibida, e assim por diante. 

Toda gente sabe em que condições o rei português veio 
instalar na América, por algum tempo, a sede de seu governo. 

Vieira de Melo - Gostaria de alinhar também, entre os 
feitos que V. Ex:'- atribui no momento ao rei Dom João VI, outro 
que possivelmente não terá escapado ao seu conhecimento histó
rico: o papel da unidade nacional desempenhado pelo rei Dom 

I 

João VI. Quando Napoleão invadiu a Península Ibérica, reinava 
na Espanha Fernando VII e, em Portugal, DomJoão VI. Fernan
do deixou-se aprisionar e Dom João VI veio para o Brasil. Qual a 
conseqüência? O Império brasileiro manteve-se unido e todos os 
vice-reinados de origem espanhola se dissolveram, transformando
se em vários países. À vinda de Dom João VI ao Brasil devemos, 
em grande parte, a unidade nacional de que ele foi um dos 
grandes feitores. 
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Carlos Lacerda - V. Ex!l tem toda a razão. Quando da 
partida do Rei de Portugal com sua corte - dizem as crônicas - , 
em que o temporal agitava as vidraças daquele palácio, do 
pequenino Versalhes português, o Palácio de Queluz, saindo talvez 
daquele quarto povoado de imagem da vida de Dom Quixote, 
onde curiosamente nasceu, sob a invocação de Quixote, nosso 
Imperador Pedro I, que ali nasceu e morreu, tendo à vista os 
quadros da vida do último cavaleiro andante; quando saiu do 
Palácio de Queluz, Dom João VI, segundo todas as verificações da 
historiografia moderna, não veio por acaso, nem aqui realizou, às 
cegas, sua obra de governo. Seus homens de Estado foram capazes 
de prever o desenvolvimento, que sentiram inevitável, do Império 
americano de Portugal. Criando-lhe as bases para um desenvolvi
mento harmônico, como bem acaba de acentuar o nobre repre
sentante pela Bahia, asseguraram esta unidade. nacional de que 
não se recordou o Sr. Ministro da Educação, mas que, sem dúvida, 
é a pedra angular da obra do reinado português no Rio de Janeiro. 
Seria agora o caso de retribuirmos o que devemàs ao Rei de 
Portugal no Brasil, oferecendo asilo e pensão, se assim fosse ne
cessário, a esses eminentes portugueses a quem a Dita4ura do Sr. 
Salazar tem levado vicissitudes, amarguras, torturas morais e toda 
sorte de violências contra a inteligência portuguesa, depois que 
esses quatro homens, que essas figuras exemplares da luta pela 
democracia em Portugal chegaram a uma velhice que a polícia e a 
censura portuguesas não souberam respeitar. 

Colombo de Sousa - Permite V. Ex!l um aparte? 

Carlos Lacerda - Com muito prazer. 

Colombo de Sousa - O nobre Deputado Vieira de Melo 
destacou o espírito de unidade de que se serviu e de que foi causa 
Dom João VI, e eu quero ressaltar, nesta oportunidade, outro 
espírito, qual seja, o da resistência que Dom João VI significou 
justamente contra a tirania que naquela época Napoleão Bona
·parte simbolizava. Dom João VI veio para o Brasil num ato de 
resistência, tal qual De Gaulle fez, modernainente, na França, 
indo para os Estados Unidos, para a África, em atitude também de 
resistência contra a prepotência e a tirania. 

Carlos Lacerda - Tem V. Ex!l toda a razão. A interpre
tação caricatura! de que a Corte portuguesa fugira apavorada 
para o Brasil está completamente superada pelas verificações 

700 



documentais e pelo método de análise histórica que se encontra, 
por exemplo, na obra que já mencionei e que é realmente um 
monumento da cultura brasileira, a História dos fundadores do 
Império, do Sr. Otávio Tarquínio de Sousa. 

Mas, Sr. Presidente, dizia eu que, com cuidado, temos pro
curado evitar um pronunciamento categórico, frontal e sobretu
do sistemático acerca do regime que governa Portugal. Temos o 
interesse permanente de preservar, acima da contingência de cada 
fase da história política de cada um dos nossos dois países, amizade 
profunda, mas nascida de franqueza real, cordial, fraternal, que 
não se esconde sob o palavrório dos banquetes diplomáticos, para 
fazer restrições que não ousam vir a público. Nossa discrição, 
nossa sobriedade, nosso - por que não dizer? -profundo respeito 
pelo drama político que vive Portugal, redundaria num ato de 
covardia, num ato de omissão criminosa, se não levantássemos a 
nossa voz, para fazer sentir ao Governo português o nosso espanto, 
e nossa profunda mágoa, nossa revolta de amigos sinceros e 
desinteressados da Nação e do povo português, no momento em 
que vemos Portugal retomar caminho de violência e arbítrio 
contra alguns dos seus filhos mais eminentes, talvez pelo erro de 
insistir na sobrevivência de um tipo de governo que, na realidade, 
a evoluçã'o dos fatos já matou. 

Mas, Sr. Presidente, voltemos ao sexo das estátuas. Aqui está 
o projeto, com sua justificação tatibitate, encaminhado ao Con
gresso pelo Ministro da Educação, que - neste passo - me 
recorda - já que falávamos de Portugal e se trata de homenagem. 
ao Rei de Portugal - passagem muito conhecida das histórias de 
Eça de Queirós. A Câmara a conhece, mas não é mau que fique 
nos Anais, a propósito da Mensagem. Numa roda em Londres, 
certo cidadão de sotaque carregado perguntava a outro patrício, 
aclimatado na Inglaterra, se havia nesse país literatura. Quando o 
outro, boquiaberto, indagou dos circunstantes quem seria aquele 
estranho exemplar que, vindo de Portugal, fazia tal pergunta, 
ouvia esta observação: "Quem em Portugal poderia, hoje, fazer 
pergunta tão tola, senão o Ministro da Educação?" Sr. Presidente, 
também dificilmene se encontraria no País mensagem tão digna 
dessa história de Eça de Queirós, quanto essa do eminente Sr. 
Clóvis Salgado, cujo nome ainda não decorei, porque os atuais 
Ministros do Governo da República dividem-se, para mim, em 
duas categorias: aqueles que são nocivos agressivamente - e 
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somos obrigados a saber-lhes os nomes - e aqueles que são nocivos 
por omissão, que nem sequer os nomes lhes decoramos . 

.Jefferson de Aguz"ar - Nobre Deputado Carlos Lacerda, a 
crítica que V. Ex:' formula contra a proposição não tem aquele 
realce que quer dar com sua dialética. Se o Sr. Ministro da 
Educação apresentou uma série de consz"deranda para justificar 
afinal o projeto, evidentemente S. Ex:' quis nelas consubstanciar as 
referências históricas de que o Governo se valia para prestar 
homenagem a Dom João VI. Ainda há pouco, V. Ex:' aludia em 
sua crítica que o Ministro da Educação esquecera também aquela 
faceta de ação do eminente rei homenageado e aqui lembrado 
pelo brilhante representante baiano, o Sr. Deputado Vieira de 
Melo. No entanto, nesses mesmos consz"deranda, há realce especial 
à circunstância quando o Ministro refere expressamente: "Consi
derando que essa circunstância previdencial marca, na história do 
nosso povo, a transição ordeira do sistema de sujeição à metrópole 
à emancipação política, em que esta se processou sem abalos 
catastróficos, preservada sobretudo a unidade da Pátria como a 
estruturou a colonização portuguesa e a consolidou ·e fixou a 
evolução brasileira". 

Era a restrição que desejava fazer ao brilhante discurso de 
V. Ex:' para demonstrar que o Ministro da Educação ou o 
Governo da República não merecem as críticas formuladas, pois o 
projeto visa à homenagem, e aqui se configurou então um con
teúdo histórico para justificar a proposição que se pretendia 
aprovada pelo Congresso Nacional. 

Carlos Lacerda - Muito grato a V. Ex:'. 
Sr. Presidente, em todo caso, escapamos de coisa pior, porque 

poderíamos ter aqui mensagem não para um monumento, mas 
para uma ópera a Domjoão VI, a especialidade do Sr. Ministro da 
Educação. 

Das obras de Dom João VI, no Brasil, poderia cuidar S. Ex:', 
com maior proveito do que elevando-lhe uma estátua, se dispen
sasse atenção, por exemplo, à Escola de Belas-Artes, resultante, 
como se sabe, da ação do rei português. Não há verbas para essa 
Escola. Verdadeiramente, não preenche ela sua função, não é um 
centro de formação de artistas, em nosso País. Por quê? Porque 
está abandonada. A Biblioteca Nacional está reduzida a um 
depósito de livros, a começar precisamente pelo acervo para cá 
trazido pela Corte portuguesa. Não tem essa instituição verba para 
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modernização, para salvar milhares e milhares de volumes pre
ciosos que lá se encontram, e não tem quem deles cuide senão por 
dedicação espontânea, porque o próprio Ministério da Educação 
não dá a importância devida nem à Biblioteca, nem aos livros. Até 
agora, por exemplo, não conhecemos mensagem ou ato do Sr. 
Ministro ou do Chefe do Governo, retirando a importação de livros 
daquela categoria dos 140 cruzeiros por dólar, que condena este 
País não mais a fechar seus portos, mas sua inteligência à cultura 
universal. É uma vergonha, um atraso a condenação das novas e 
sucessivas gerações do Brasil a se tornarem incomunicáveis com a 
cultura mundial, com a pesquisa mundial, com a ciência inter
nacional. Eis o que se faz no Brasil, no momento, com o dólar 
a 140 para importação de livros. 

E o mesmo Ministro que permite essa ignomínia se atreve a 
pedir à Câmara 20 milhões de cruzeiros para celebrar novo 
monumento, novas inaugurações e novas champanhotas ... 

Colombo de Sousa - No momento em que V. Ex:' se refere 
às obras de Dom João VI, queria que V. Ex:' não esquecesse a 
Quinta da Boa Vista, fundada por aquele príncipe, logradouro 
dos mais lindos da cidade, hoje inteiramente abandonado. 

Carlos Lacerda - A Quinta, faz bem V. Ex:' lembrar, um 
dos poucos parques restantes nesta cidade sem pulmões, está hoje 
retalhada entre o Jardim Zoológico, os parques de diversões e 
estabelecimentos do Exército. Não existe mais, praticamente, a 
Quinta, mas apenas a área que foi ocupada pelo parque imperial. 

Hoje, ali, existem quartéis, existem manobras militares, 
existem montanhas-russas, existem chicotes, existem jogos diversos 
e existem bichos ... 

Colombo de Sousa - Botecos em grande número . 

Carlos Lacerda . . . mas parque já não existe, praticamen-
te. 

Ora, seria não terminar nunca alinharmos aqui as marcas 
que deixou da sua presença no Brasil a Corte portuguesa, que não 
se resumia em Dom João VI, mas, muito mais do que nele, se 
espelhava num grupo de homens de Estado, alguns dos quais de 
excepcional clarividência, de extraordinária lucidez, de capaci
dade de previsão, de capacidade de abarcar os problemas em seu 
conjunto - qualidades todas que tanto faltam neste momento aos 
homens de Governo e aos homens públicos em geral, no Brasil, 
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tema dos que estão, pela imprevidência e por uma espécie de torpe 
fatalismo, diante dos acontecimentos que se avolumam à sua 
frente, marcas que nossos homens públicos e nós todos não temos 
demonstrado -, capacidade para prever, enfrentar, contornar e 
vencer. 

Gabriel Passos - V. Ex:'- tem toda a razão, sobretudo no 
que se refere à brilhante equipe que acómpanhava e orientava 
Dom João VI. Já que se lembraram tantos acontecimentos devidos 
a esse monarca, principalmente à sua equipe, como hoje se diz, não 
é fora de propósito recordar a obra de Cairu, que, já em 1819, 
apresentava plano segundo o qual devia ser abolida a escravidão e 
realizada a colonização do Brasil, analogamente àquilo que S. M. 
fizera na província de Dom Pedro do Rio Grande do Sul, com os 
açorianos. Significa um rasgo de previsão genial de um estadista 
real. 

Carlos Lacerda Muito grato a V. Ex:'- pelo aparte escla-
recedor. 

Aliomar Baleeiro - V. Ex:'- permite um aparte. 

Carlos Lacerda - Com prazer. Parece que Domjoão VI, de 
fato, está provocando as inteligências desta Casa. 

A lz'omar Baleeiro - É um milagre que V. Ex:'- faz até para 
com cadáveres. Mas acredito que o Ministro da Educação, a quem 
conheço apenas por cortesia, por ser professor de escola superior 
universitária, e, segundo informam, pediatra de valor, tem sensi
bilidade para todas as críticas e ponderações que V. Ex:'- judicio
samente está fazendo. Creio que o único erro de S. Ex:'-, o Sr. 
Ministro, é o de conservar-se no Ministério, porque o que se vê é 
que esse Governo ignora a educação. 

Carlos Lacerda - Muito bem. 

Alz'omar Baleez'ro - Toda a obra do Governo, todo o seu 
plano, todo o seu programa resume-se naquelas 31 notas nas quais 
a educação passa muito por alto. 

Carlos Lacerda - Não existe. 

A liomar Baleeiro - Não vê o Sr. Presidente da República 
e este é o seu mais grave defeito - que um programa de 

desenvolvimento econômico depende fundamentalmente da edu-
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cação. O primeiro investimento a ser feito seria no campo da 
educação. Para aumentar a produtividade, o primeiro fator é o 
homem. 

Carlos Lacerda - Muito bem. 

A liomar Baleeiro - E aí é que está o erro do Ministro da 
Educação: ter aceitado colaborar num governo que· deprecia a 
educação. A meu ver, esta é a crítica maior de que se tornou 
passível o Sr. Clóvis Salgado. 

A culpa, a meu ver, é do Presídente da República e do 
Congresso. Basta ver o Orçamento do Ministério da Educação 
para que se tenha uma idéia do completo desapreço que ao 
problema votam os dois poderes nacionais. Aí é que me parece 
V. Ex:'- tem fundamental razão. Culpar o pobre do Ministro por 
isto creio que seja um pouco de injustiça. A culpa é do Presidente 
da República. Neste regime, o Presidente da República manda e 
desmanda, e o Ministro de Estado é mero satélite, sem força para 
deliberar e impor sua diretriz. 

Carlos Lacerda - Muito grato a V. Ex:'-. 

Colombo de Sousa - Sr. Deputado, queria prestar um es
clarecimento à Casa e ao nobre Deputado Aliomar Baleeiro. Na 
verdade, o Orçamento do Ministério da Educação estava muito 
aquém das suas necessidades. Acontece, porém, que, na adminis
tração do Sr. Clóvis Salgado, foi organizado depois das metas 
econômicas, as chamadas metas educacionais que constam real
mente de estudo remetido à Câmara. Na base deste trabalho, a 
Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados duplicou o 
Orçamento do Ministério da Educação no exercício do ano 
corrente, deu acréscimos substanciais ao orçamento para 1959. De 
sorte que o Orçamento do Ministério da Educação passou de 
quatro bilhões para doze bilhões de cruzeiros, na administração do 
Sr. Clóvis Salgado. 

Carlos Lacerda - V. Ex:'- me permitirá agora - ao mesmo 
tempo em que comunico ~o nobre Deputado que requeremos 
urgência para o Projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educa
ção, usando para isso a urgência que, pela praxe, compete neste 
momento ao meu Partido - afirmar desde logo uma coisa fun
damental: quanto mais o Governo gastar dinheir~ numa e4u
cação monopolizada e centralizadora, pior o resultado. 

705 



Nestor Duarte - Apoiado. 

Carlos Lacerda - V. Ex:'- sabe que, neste momento, no Rio 
de Janeiro, o ensino oficial de uma criança custa cinco vezes mais 
do que o ensino particular da mesma criança. V. Ex:'- sabe que 
nos últimos anos o número de analfabetos no Brasil aumentou, e 
não diminuiu, e isto por um fenômeno espantoso de regressão. É 
que aqueles que freqüentaram escolas de alfabetização e foram 
devolvidos a meios sociais sem estímulos, regrediram e desapren
deram o que conseguiram mal e mal aprender. Essa é a obra de 
uma educação centralizada, de uma educação burocratizada, de 
uma educação que tem Fundo de Ensino Primário e Fundo de 
Ensino Médio para eleger Deputados, para eleger o Chefe do 
Gabinete do Ministro da Educação, mas que não tem esses fundos 
para aplicá-los racionalmente no estímulo à educação, monopólio, 
este sim, exclusivo, direito imprescritível e inalienável da família e 
de que o Estado se apropriou no Brasil para levar a essa conclusão 
desalentadora, que as estatísticas confirmam: quanto mais di
nheiro se gasta no sistema c:>ducacional oficial do Brasil, menos a 
educação produz o rendimento de que a Nação carece, como 
também lembrava o Deputado Aliomar Baleeiro, para aumentar a 
produtividade dos seus filhos e para verdadeiramente obter o seu 
desenvolvimento econômico. 

Rui Santos - É verdade, mas queria dar uma informação. 
O Sr. Ministro da Educação pleiteou fosse consignada no Orça
mento de 1959 verba de cento e poucos milhões de cruzeiros, para 
preparar, no Nordeste, em convênio com o SESI, trabalhadores 
para a indústria automobilística do Sul do País. Veja V. Ex:'-: 
preparar lá para trabalhar aqui. A siderúrgica aí está, sem que se 
tivesse realizado esse aprendizado; o petróleo aí está, igualmente 
sem que se cumprisse o disposto na Constituição, que manda que 
junto a essas indústrias se montem aprendizados. No entanto, que 
fez o Governo? Fez consignar - e aí o Deputado Aliomar Baleei
ro não tem razão, porque funcionavam as metas, entre elas a 
automobilística - 100 milhões e pouco de cruzeiros para prepa
rar, no Nordeste, trabalhadores para a indústria automobilística 
.do Sul, contribuindo assim para arrastar daquela região brasilei
ros que ele não sabe se ficarão de fato presos a essa indústria que 
aqui quer desenvolver. 

Colombo de Sousa - Permite V. Ex:'-? 
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Carlos Lacerda - Com muito prazer. 

Colombo de Sousa - V. Ex:" tem inteira razão quando se 
refere à falta de lei de diretrizes e bases para a educação. 
Realmente, a monopolização do ensino no Brasil tem sido e 
continua a ser um mal, porquanto devemos dar ao particular e às 
famílias aquilo a que têm direito inalienável. Mas V. Ex:" há de 
concordar em que a assertiva por mim feita foi única e exclusi
vamente quanto aos gastos, aos dispêndios. Vamos votar a Lei de 
Diretrizes e Bases e, depois, fazer com que os 10% sobre a 
arrecadação da União sejam de fato, na forma da Constituição, 
aplicados no setor da educação, o que até hoje não se observou. 

Carlos Lacerda - Muito bem. 

Colombo de Sousa - Estamos chegando lá, mas ainda 
devemos ultrapassar esses 10% que a Lei Magna determina, e 
então aplicar todos os recursos possíveis na educação, na formação 
de quadros intelectuais, na formação de quadros profissionais que 
o Brasil tanto reclama e de que tanto carece. Na realidade, 
estamos, por assim dizer, éxtravasando nossa educação. Enquanto 
gastamos cerca de quatro bilhões de cruzeiros com o ensino 
superior, gastamos apenas pouco mais de um bilhão com o 
primário, que é de interesse fundamentalmente democrático. 

Jefferson de Aguiar - Permite o nobre orador um aparte? 

Carlos Lacerda - Pois não. 

Jefferson de Aguiar - Evidentemente, há erros praticados 
no setor educacional, no Brasil, e há muitos anos. O Governo 
atual, ao contrário da imputação que se lhe faz, pretende remover 
esses erros. 

Carlos Lacerda - Quando? Quando acabar o mandato? 

Jefferson de Aguiar - ... para atender grande densidade 
demográfica nacional. V. Ex:" não ignora que o ensino primário 
compete ao Estado. Quanto ao secundário e ao industrial, o Brasil 
está muito aquém das necessidades, porque não tem mentalidade 
capaz de fortalecer o ensino industrial. 

Ruz' Santos - No industrial não foi dado um passo. 

Jefferson de Aguz'ar Nem sempre há o intuito, por parte 
dos jovens, de ingressar no ensino secundário para adquirir os 
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conhecimentos dos ginásios. Posteriormente, porém, se quedam 
totalmente desajustados, sem poder aplicar a instrução que julgam 
possuir, em face da realidade da vida. Então, segundo as estatís
ticas apresentadas pelo Ministério da Educação, V. Ex~ verificará 
que as crianças, em regra, não concluem o curso primário e os que 
ingressam no secundário vão só até o segundo ano. Procuram 
então ser funcionários públicos, empregam-se em entidades parti
culares, em serviços burocráticos. Em conseqüência dessa mentali
dade, desajustamento total, a subversão que todos notamos e 
criticamos, mas não solucionamos. O Projeto de Diretrizes e Ba
ses está no Congresso há vários anos e muitas vezes vem a plená
rio, onde recebe emendas e retorna às Comissões sem qualquer 
sugestão para estabelecer-se um planejamento capaz de deslindar 
adequadamente o problema educacional no Brasil. 

Carlos Lacerda - Agradeço o aparte com que V. Ex~ acaba 
de condenar a orientação que a Maioria tem mantido em todos 
estes anos no Congresso, em relação ao problema educacional no 
Brasil. 

.Jefferson de Aguiar - Não se trata apenas da Maioria. 
V. Ex:' h~ pouco confessou e proclamou que há desajustamento de 
todos os homens públicos, que não se fixam, permanentemente, 
num problema, para solucioná-lo adequadamente. Há apenas um 
esforço ligeiro, mas, muitas vezes, preferimos ladear ou contornar 
o problema: nunca enfrentá-lo para resolvê-lo. 

Carlos Lacerda - Muito obrigado pela contribuição do 
nobre colega. Creio que, a esta altura, a melhor homenagem que 
se poderia prestar, não a Dom João VI, mas à língua portuguesa, à 
história comum entre os dois países, sobretudo ao interesse 
permanente do Brasil, seria votar não uma lei qualquer de 
Diretrizes e Bases, mas uma lei que liberte a educação das garras 
do Estado, que dê à educação plena libe_rdade de investigação, 
liberdade de experimentação pedagógica, autonomia às Univer
sidades ... 

Nestor Duarte - Permite V. Ex~ um aparte? 

Carlos Lacerda - ... similitude no tratamento entre o en
sino particular e o ensino público, redução da pretensiosa tenta
tiva dos Governos, do Estado, de imporem ao ensino, de Norte a 
Sul do País, um padrão único, matérias comuns e numerosas 
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demais para a capacidade do ensino e para a capacidade de 
apreensão do aluno. 

Creio assim, Sr. Presidente, que, nesta matéria, deverá o Sr. 
Ministro da Educação demorar-se, já que por contingências de 
natureza política não lhe é possível, em vez de demorar-se, 
demitir-se. Mas não tem cabimento que num País onde a edu
cação se mantém em permanente crise - crise de omissão, crise de 
dilapidação de seus recursos, crise de desorientação, crise doutri
nária, crise pedagógica, crise didática, crise quanto ao número de 
escolas, crise quanto à qualidade das escolas, crise quanto à 
matrícula, crise quanto à preparação dos professores, crise quanto 
ao livro didático, crise quanto ao pagamento e custeio do ensino -
mande à Câmara, numa hora destas, o Sr. Ministro da Educação, 
o que talvez tenha sido sua primeira mensagem, por intermédio do 
Presidente da República. E de que se lembra S. Ex~? De desviar 
dos recursos da educação e cultura 20 milhões de cruzeiros, para 
erigir uma estátua ao Sr. DomJoão VI. 

Sr. Presidente, seria demais que nos atribuíssem o propósito 
de evitar seja Dom João VI bustificado ou encarapitado num 
cavalo, para lhe dar um tom marcial. Seria demais supor-se 
tivéssemos qualquer intuitó ou interesse de evitar a glorificação em 
bronze do rei que, afinal, deu, pela mão dos seus homens de 
Estado, os primeiros passos para a formação de uma Nação 
independente nesta parte do mundo. Entretanto, é demais que o 
Ministro da Educação se lembre da existência da Câmara para fins 
outros, num País que carece de leis fundamentais para a edu
cação, que precisa principalmente separar a autocracia do Minis
tério da Educação do processo educacional dos brasileiros. É 
preciso que realmente a ignorância, a incompreensão, a levian
dade e a incompetência tenham atingido níveis inimagináveis, 
para que o Ministro da Educação só exista através de um pedido 
de 20 milhões de cruzeiros, destinados a levantar um monumento 
a Dom João VI. 

Sr. Presidente, disse eu, de inícid, que, à feição dos bizan
tinos, andam a discutir aqui o sexo das estátuas. Ao concluir, diria 
que votaremos contra a proposição, não contra Dom João VI, para 
manifestarmos ao Governo, com nosso voto contrário, a nossa 
total, a nossa absoluta, a nossa incondicional repulsa ao descaso, 
ao desprezo, ao abandono a que está entregue, no atual período 
presidencial, o problema fundamental do País, que é o da 
educação de seus filhos. (Muito bem; muz"to bem. Palmas.) 
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42. Sessão de 11 de dezembro de 1958 

Encaminha votação do substitutz'vo da Comz'ssão de 
Educação ao Projeto n.0 2.222, quefz'xa as Diretri
zes e Bases da Educação Nacional. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, finalmente, depois de dez 
anos, estamos a ponto de votar a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação. Quando aqui cheguei, em 1955, procurei os autógrafos 
desse projeto, enviado à Câmara pelo Ministro Clemente Mariano 
no Governo Dutra. O original havia desaparecido na Câmara. Fiz 
copiá-lo do Diário do Congresso, de 1948, e reapresentei-o, a 
conselho do então Presidente desta Casa, a fim de assegurar o 
andamento da Lei de Diretrizes e Bases. Quando, finalmente, há 
pouco tempo, veio a plenário o projeto, em primeira discussão, 
tive a honra de ocupar esta tribuna para anunciar à nobre 
Comissão de Educação e aos interessados que estava preparando 
um substitutivo, no qual haviam trabalhado mais de vinte educa
dores de diferentes orientações, mas todos, como nós, interessados 
em dar ao País uma lei básica de educação. 

Por lei básica de educação, entendíamos e entendemos uma 
lei que fixa rumos, não uma regulamentação, uma lei substan
tiva, nunca uma lei adjetiva, e sobretudo uma lei que visasse a 
atingir dois objetivos: a descentralização do ensino e a liberdade de 
ensino. 

Duas expressões que não são de mera eloqüência, que têm um 
conteúdo, uma significação determinada e importam, necessa
riamente, em conseqüências na ordem legislativa. Quando, pois, a 
douta Comissão de Educação admitiu esses dois princípios - a 
liberdade de ensino e a da descentralização do ensino -, era de 
esperar-se que o projeto de lei de Diretrizes e Bases da Educação 
fosse uma construção a partir desse alicerce, fosse desenvolvimento 
dessas premissas. 

Ora, Sr. Presidente, p<J_ra apresentar o substitutivo de ma
neira a torná -lo discutível pela Comissão de Economia - tais os 
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coletes, os apertos e restnçoes que o Regimento nos impõe -, 
tivemos o grato subterfúgio que consistiu em recorrer a um 
eminente amigo e companheiro, o Sr. Deputado Perilo Teixeira, 
membro daquele ilustre órgão técnico, para que lá, em seu pleno 
consentimento - está claro -, subscrevesse nosso substitutivo. 
Procuramos dar nossa desvaliosa contribuição à Comissão de 
Economia, durante os últimos dias, e o plenário houve por bem 
conceder urgência ao projeto, urgência que em si mesma não é nem 
poderia ser considerada despropósito, pois não somente tem esta 
proposição dez anos de existência, como, afinal, seria coroamento 
honroso de uma legislatura dotar a Nação brasileira de uma lei 
básica de educação pela qual clamam os pais, esperam os mestres e 
desesperam os educandos, pela qual brada a imprensa, mesmo a 
mais insuspeita em relação a nós, como é o caso desse grande órgão 
- o Correio da Manhã. Um dos pioneiros da luta por uma lei 
básica de educação no Brasil, ainda hoje esse matutino convida a 
Câmara a não desapontar o País, dando-lhe, dez anos depois da 
iniciativa do Ministro udenista, Sr. Clemente Mariani, a possibi
lidade de colocar acima das divergências partidárias, acima das 
prevenções ou suscetibilidades pessoais, uma obra comum, con
junta, obra verdadeiramente impessoal. 

Sr. Presidente, em geral, não são de bom gosto as citações, 
mas, em recente livro do Professor Kandel, sobre um estudo 
comparativo das orientações educacionais prevalecentes no mun
do, intitulado Uma nova era na educação, encontram-se duas que, 
por sua brevidade, concisão e oportunidade, me permita introdu
zir no início deste meu descolorido exame. 

Uma, do nosso tão conhecido Humboldt, a quem o Brasil 
tanto ficou devendo. Dizia ele que o que se quer fazer do Estado, 
faça-se primeiro da escola. 

Sr. Presidente, a escola que tivermos determinará o Estado 
que teremos. É porque temos escola assim tão má que temos o 
Estado a que chegamos. 

Por outro lado, Hocking sustentou esse truísmo que, no 
entanto, convém aqui relembrar: a educação tem duas tarefas, 
dois objetivos muito nitidamente determinados, que se não opõem 
um ao outro, ao contrário, se combinam, se completam, mas que 
vivem por si, separadamente também. Um objetivo consiste em 
prolongar no tempo determinada cultura, determinada concepção 
de civilização, um conjunto de noções, de tradições, um sistema de 
idéias, de princípios morais, de preconceitos até, se quisermos, 
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mas em todo caso de conceitos sobre a vida, sobre o mundo, sobre 
o destino do homem no mundo e na vida. 

A outra tarefa é um verdadeiro trampolim sobre essa base da 
tradição, pois a segunda missão da educação consiste em ir além 
da tradição recebida, em inovar, em projetar para o vindouro 
aquilo que apenas se anuncia na realidade do tempo sobre o qual 
atua a educação. 

Assim, ela é uma mantenedora do passado, enquanto sus
tenta determinada escala de conceitos, determinada série de 
valores, mas é também uma projetadora do futuro, na medida em 
que se atira para construí-lo através da escola, preparando o 
caráter, ministrando os conhecimentos e integrando o homem na 
sociedade que é, e na sociedade que vai ser, tal qual ele irá fazê-la. 

Estas considerações, ainda que breves, são necessárias para 
rápida análise do substitutivo que ora vem ao Plenário. Não veja 
V. Ex:'-, Sr. Presidente, nem qualquer dos eminentes colegas e, 
muito especialmente, os ilustres membros da subcomissão que, 
através de votações apertadas, de 4 a 5, de 5 a 6, e até, num caso, 
de todo um título - o do Ensino Secundário -, pelo simples voto 
de Minerva, conseguiram deixar de lado nosso substitutivo e impor 
aquele no qual teve permanente voz de consulta o representante do 
Ministério da Educação junto àquele órgão; não vejam nesta 
sucinta análise qualquer reivindicação de ordem personalista, 
qualquer suscetibilidade de autoria num substitutivo que não a 
tenho, nem a poderia ter, pois começo por declarar que não é meu 
o substitutivo que apresentei e sim de grupo numeroso de educa
dores, nascidos e criados à sombra de seus deveres para com a 
educação. Só disputei e disputo ainda, isto sim, a honra de 
defender esta obra. 

já agora, Sr. Presidente, nenhuma das medidas que inovamos 
foi de fato incluída no substitutivo. Quase se poderia dizer, de 
plano, que foram elas recusadas, inclusive aquelas que visam 
realmente a garantir a economia da educação, pois os recursos da 
educação, em vez de serem colocados. à disposição dos educadores, 
foram, pelo substitutivo da Comissão, mantidos nas mãos do 
Ministério da Educação, isto é, nas mãos do Estado, para distri
buí -los segundo a conveniência do Estado e não da família - o 
que constitui, por via econômica, verdadeira usurpação do direito 
de educar, .que é da família. 

Propuséramos que o salário mínimo dos professores em cada 
região fossem equiparados -. os do ensino particular aos do ensi-
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no público - não só pelo princípio de que para trabalho igual 
corresponde salário igual, como porque, a nós, o que interessa não 
é o professor público ou particular, mas sim que ele ensine e possa 
ensinar, ganhando o necessário para fazê-lo. 

Também isto foi recusado. E o foi sob a alegação de que a 
verba inteira do Ministério não daria para esta simples equipa
ração de salário mínimo, o que importa na mais estrondosa 
confissão do malogro do sistema de ensino público no Brasil, pois é 
o alto custo desse ensino, complicado e agravado pela inefi
ciência, que reduz o País à trágica situação em que se encontra, 
em matéria educacional. 

Para dar simples exemplo, direi que cada criança, numa 
escola pública do Distrito Federal, custa ao contribuinte mais de 
Cr$ 5.000,00 por mês. É isto, Sr. Presidente, uma das explicações 
para esta massa imensa de deseducados, porque não têm escola e, 
talvez, pior do que isto, porque só a têm má, péssima, desleixada, 
pior do que isto ainda, controlada por um Estado que, 28 anos 
depois de criado o Ministério da Educação, em vez de confessar 
seu malogro, pretende, através deste substitutivo, manter nas suas 
mãos o controle sobre um sistema educacional que não foi capaz 
sequer de desenvolver e, muito menos, de verdadeiramente justi
ficar. 

Teixeira Gueiros - Permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Com prazer, mas pediria a V. Ex~ fosse 
breve, porque meus minutos são muito poucos e ainda tenho 
muito de que tratar. 

Presidente - Os minutos do nobre orador já não existem, 
porque seu tempo expirou. 

Teixeira Guez"ros - Sua opinião a respeito do Ministério da 
Educação podia estender-se a outros Ministérios também. 

Carlos Lacerda - Deixe os outros Ministérios para outra 
vez. Peço o obséquio de deixar-nos votar agora a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação. 

Teixeira Gueiros - A saúde é um problema grave neste 
País, tanto quanto o da educação, cujo Ministério é uma peça da 
grande máquina administrativa do Estado. 

Carlos Lacerda - Então, vamos preocupar-nos com essa 
peça e deixar a máquina para depois. 
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Tezxeira Guez"ros - Aí ela cairá. Se lhe tirarmos uma peça, a 
máquina cairá. Infelizmente V. Ex:' não recebe com agrado o 
aparte ... 

Carlos Lacerda - Recebo sempre com muito desvaneci
mento os apartes de V. Ex:' e de todos os meus colegas. Quem não 
os recebe é o Presidente, e estou certo do seu pesar por isso. 

Sr. Presidente, eu me reservarei, por obediência a V. Ex:' e ao 
Regimento, para, quando discutirmos os destaques, analisar ara
zão de cada um deles. Mas, em conjunto, creio necessário aduzir 
mais algumas palavras com espírito inteiramente desprevenido, 
tanto mais desprevenido - devo dizê-lo como cordial advertência 
aos meus eminentes companheiros da Maioria - quanto a prin
cipal oposição que encontrei na Comissão de Educação foi de 
um companheiro de Bancada, que tinha e tem o direito de fazê
lo, e cujas idéias e princípios respeito; se aludo a isto aqui é para 
deixar a Maioria tranqüila a esse respeito. Criou-nos a idéia de 
uma Lei de Diretrizes e Bases que garanta a descentralização e 
assegure efetivamente a obrigatoriedade do ensino primário, que 
preserve a autonomia da Universidade - a qual foi maculada, 
violada no substitutivo; que assegure o ensino secundário, a fim de 
que não seja, como até agora, mero corredor para a Universida
de, mas constitua um fim em si mesmo; que não separe o ensino 
profissional do ensino chamado humanístico - anacronismo, 
heresia, barbaridade que se perpetua no atual projeto; que não 
obrigue, como até agora está mantido no substitutivo, uma 
criança, aos 13 anos de idade, a optar sobre seu destino para o 
resto da vida, decidindo antes da puberdade se vai seguir uma 
profissão técnica ou uma profissão dita clássica ou de letras -
barbaridade, entre outras muitas, mantida sob os olhos vigilantes 
do Ministério da Educação; e, mais do que isto, que não permita, 
como se permite no substitutivo, que meninos, ao sair aos 12 anos 
da escola primária, passem dois anos sem ter o que fazer, no 
chamado, pelo próprio Ministro, 'hiato nocivo', pois o que os 
espera, a grande maioria deles, é o trabalho, trabalho que, pela 
Constituição, salvo determinadas circunstâncias, só é permitido 
após os 14 anos de idade. 

Que farão esses milhões de brasileiros entre 12 e 14 anos, se a 
lei que vamos votar não lhes dá senão um caminho: ou a escola 
secundária paga ou a ignorância - pois nem trabalhar a Consti
tuição lhes permite? 
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E, por outro lado, Sr. Presidente, que não se permita, como 
se permite no substitutivo, ao adolescente de 15 anos de idade 
deixar de fazer o secundário para fazer o chamado exame de 
madureza, só podendo, pelo mesmo projeto, ingressar na univer
sidade aos 18 anos, o que lhe dá a possibilidade de fugir do 
secundário aos 15 anos e só aos 18 ter novamente o que fazer em 
matéria de ensino. Que não se permita, como já agora é inevitável 
na Câmara, uma vez que o substitutivo nosso foi jogado fora e não 
se incluiu essa disposição no substitutivo da Comissão, que a 
obrigatoriedade do ensino primário continue a ser uma vã pa
lavra, sem sanções, sem obrigações, quando no nosso projeto 
instituímos sanções para o pai desidioso da matrícula do filho em 
idade escolar, equiparando-as, para todos os efeitos, àquelas que a 
Constituição comina para o faltoso em matéria de serviço militar 
ou que a Lei Eleitoral prevê para o desidioso em matéria de 
cumprimento do dever de votar. Como contrapartida, porém, a 
essa exigência feita aos pais, dávamos-lhes o direito de adminis
trarem a escola através de representação tripartida, num órgão 
colegiado, que é, no plano federal, o Conselho Nacional de 
Educação e, no plano estadual, o seu correspondente, o Conselho 
Estadual. 

Conseguimos, Sr. Presidente, que a Comissão concordasse em 
constituir os Conselhos de Educação nessa base tripartida, em vez 
daquela clássica, daquela crônica escolha de medalhões pelo 
Chefe do Executivo Federal ou pelos Governos estaduais para 
constituírem comissões que não funcionam, que são conjuntos de 
yes-men, com função consultiva quando e como os Governos 
entendem. 

Temos a impressão de que substitutivo como este foi uma 
espécie de declaração de guerra da Comissão de Educação, pela 
sua maioria ocasional - e ressalvo aqui aqueles ausentes ou os 
que, presentes, votaram contra tais heresias; temos a impressão de 
que a Comissão se armou cavaleiro para defender, pela mão do 
Estado, a criança brasileira contra o que ela parece considerar o 
seu grande inimigo: o educador, o professor. 

Considerou-se o professor o inimigo natural da educação e 
deu-se ao Estado, a funcionário do Estado, a atribuição de 
controlar, de fiscalizar, de impor, de determinar, de ordenar a 
educação e o educador, tanto o público como o particular. 
Violou-se o direito de educar porque se privou de autoridade e de 
responsabilidade o educador. 
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Na parte relativa ao ensino superior, não sei o que faz no 
projeto o artigo igual ao nosso que diz que a universidade tem 
"autonomia administrativa, financeira e pedagógica". Ao longo 
de quatro páginas datilografadas, de artigos e parágrafos, o 
substitutivo da Comissão de Educação procura fixar o que a 
Universidade deve e não deve fazer. Institui uma carreira de 
professores, que começa pelo instrutor, indicado pelo catedrático; 
esse instrutor, depois, por curso de pós-graduação, passa a docente 
e só o docente pode passar a catedrático. Quer dizer, consolidou-se 
uma espécie de oligarquia docente na Universidàde, com o propó
sito aliás declarado, de impedir que se abram novas faculdades 
no Brasil. 

Parece que o grande temor é que haja mais escolas no Brasil. 
Parece que o que apavora o Ministério é que se multipliquem as 
escolas, é que se retome a velha tradição brasileira, pela qual o 
mestre-escola se improvisava na sua comuna, na sua cidade, no seu 
povoado e, reunindo à sua volta a fome de saber das crianças e o 
desejo de saciá-la dos pais, criava a pequena e~cola particular, que 
ia até onde nunca chegou a escola pública, e, em concorrência com 
ela, e completando-a, começava a formar uma consciência educa
cional no País. Através de divergências as mais profundas entre, 
de um lado, o grupo da 'nova educação', pelo pensamento de John 
Dewey - simbolizado e encabeçado no Brasil pelo eminente 
Professor Anísio Teixeira, a quem rendo neste particular minhas 
homenagens, a despeito de divergências em pontos fundamentais 
que tenho com ele -, e, do outro lado, por um pensamento 
católico, que durante algum tempo se perdeu em extremado 
sectarismo, através desses dois erros, desses dois extremos, se havia 
criado em todo caso no Brasil, pela ação desses dois grupos, uma 
consciência da educação. 

Depois de todos esses anos de virtual monopólio da educação 
por um Ministério, desapareceu esta consciência de Educação. Se 
há assunto que não é assunto hoje, no Brasil, é o assunto da 
educação dos brasileiros. Percorram7se os jornais, percorram-se os 
anais e se verá que só por falta de consciência do problema poderia 
um projeto como este ter levado dez anos na Câmara dos 
Deputados. 

O Governo não exige, porque lhe não interessa que haja 
realmente liberdade de descentralização do ensino. 

A Oposição não tomou, ela própria, consciência ainda da 
virulência, da agressividade com que este problema se coloca na 
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porta do futuro deste País, como uma exigência, e incontornável; 
ou damos uma boa lei de educação ao País, ou nunca teremos aqui 
qualquer coisa parecida com uma Nação organizada. 

E é por isso, por esse destreinamento, por essa falta de uma 
consciência educacional do País, Sr. Presidente, porque o projeto 
está repleto de matéria regulamentar, porque o projeto sucumbiu 
às imposições do monopólio do ensino pelo Estado, porque o 
projeto dá na premissa o que nega na conclusão, porque o projeto 
pretende terminar, discriminar, cercear a liberdade de ensino e 
invade a esfera dos Estados, mantendo, através da lei federal, a 
intervenção no poder estadual de legislar no seu campo próprio, 
que a esta altura, parece-me, a única solução possível e patriótica 
será a de despojar o projeto até mesmo de medidas isoladamente 
boas, mas que não nos competem e nem aos educadores, não 
cabem numa lei básica, a fim de que no Senado se possa, talvez, 
reconstituir a proposição, atribuindo-lhe o sentido fundamental 
de lei básica e dando conseqüência às próprias premissas em que 
ele alega alicerçar-se: liberdade de ensino e descentralização. Dois 
pontos de partida, dois pontos de chegada em que o projeto se 
perdeu, sobretudo, Sr. Presidente, porque, além de outras razões 
que não desejo aqui mencionar há uma fundamental, porque o 
substitutivo ora na Câmara não resultou de entendimento, mas de 
matéria aluvional. É um substitutivo que resulta de uma série de 
sedimentos que, ao longo de dez anos, se foram acumulando. Se 
houvesse tempo, em cada artigo desse projeto nós poderíamos 
situar uma era da geologia educacional do Brasil; podemos situar 
uma era geológica no pensamento educacional brasileiro - temos 
o terciário, temos até o primário, temos tudo neste projeto. 

Mas o que falta é aquela linha pura, simples e nítida de uma 
lei básica, de uma lei substitutiva, de uma lei que devolva ao 
educador a sua responsabilidade, a sua autoridade que lhe foi 
arrebatada pelo Estado, Estado que se manifestou incapaz; e 
graças a Deus o foi - pois, Sr. Presidente, pois há dois meios de 
educar o povo: ou se faz pelo processo democrático da liberdade de 
ensino e da descentralização do ensino, ou se faz pelo processo 
autocrático ·do monopólio do Estado, para impor a educação. 
Neste caso, também se obtêm resultados admiráveis, do ponto de 
vistà material. Mas a conseqüência é a transformação do homem 
numa máquina, num escravo. A educação para formar homens 
conscientes, para formar homens livres não pode estar aprisionada 
nufna lei sedimentai, aluvional, lei contraditória, repleta de 
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incongruências, cuja fé não discuto, cujas boas intenções respeito, 
mas que tem o defeito fundamental de não concluir de acordo com 
as premissas. (Mut'to bem; muito bem. Palmas.) 
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-43. Sessão de 18 de dezembro de 1958 

Criticando atitude do Líder da Maioria ao contro
lar a entrada dos Deputados na chaPelaria da 
Câmara. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, ao entrar agora na Câ
mara, deparei com um espetáculo inédito, creio, na vida parla
mentar do País: os Srs. Deputados da Maioria, ao entrarem no 
elevador, ao passarem pela lista de presença, desfilam um a um 
entre duas sentinelas, o meu nobre amigo General Mário Gomes 
- e esta é a primeira vez que vejo um General de sentinela - e o 
nobre Líder da Maioria, do outro lado, para não deixar que saiam 
aqueles que entram. 

Sr. Presidente, compreendo, louvo, respeito os esforços da 
liderança da Maioria no sentido de obter quorum para votação do 
aumento de impostos. 

Não é das minhas atribuições entrar na economia interna das 
bancadas respeitáveis de outros Partidos. Mas, realmente, acho 
que tudo tem limite. O próprio decoro da função parlamentar, 
que já não se compadece muito com esses avisos de porta de igreja, 
pregados com fita durex nos elevadores da Casa, ainda mais sofre 
com esse espetáculo a que assistimos, de uma Câmara perdendo, 
dia a dia, a dignidade. 

Sr. Presidente, tenciono comprar um sofá-cama e instalá-lo 
no gabinete da liderança, para poder estar a postos - e creio V. 
Ex:' terá de fazer o mesmo -, porque ninguém pode, neste 
mundo, exercer o mandato nas condições em que o fazemos. 

Esta madrugada, até duas horas da manhã, no cumprimento 
do nosso mandato ouvimos o Sr. Coronel Alexino Bittencourt - e 
dele recebemos cerca de mil páginas para estudar, e aqui está o 
nobre Relator da Comissão que não me deixa mentir. Já aqui 
estamos, à tarde, aqui estaremos à noite novamente e, pela 
madrugada, de novo, numerosos Srs. Deputados. 
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Sr. Presidente, exercer o mandato não é apenas dar ato de 
presença; exercer o mandato é estudar os temas, os projetos, os 
relatórios submetidos à nossa decisão. 

Que Câmara é esta que não pode, que não tem tempo mate
rial para estudar seja o que for, para opinar com conhecimento 
de causa? Que culpa tem a Câmara de que o Sr. Presidente da 
República, nas vésperas do Natal, se tenha lembrado daquilo que 
se esquecera e mande para cá mensagens sobre onze projetos? 

Sr. Presidente, não é o Natal frustrado da Câmara o que 
reclamo, pois frustraremos todos os natais que forem necessários, 
contanto que não se dê ao povo brasileiro um Natal de fome, com 
aumento do custo da vida provocado pela nova gravação de 
impostos. Realmente o que esperamos da nobre Maioria, através 
de seus Líderes, é que a Câmara não seja aviltada, não se degrade, 
não perca progressivamente em autoridade, comeste afã, com este 
açodamento - permita, Sr. Presidente, dizê-lo - escandaloso, 
que se verifica, ao desfilarem Deputados entre duas sentinelas na 
porta da entrada, para o cumprimento do seu dever, e ao 
confessar a Câmara de público que não estuda as matérias 
submetidas a seu exame, porque não pode. 

Sabe, V. Ex:', Sr. Presidente, com que respeito presenciamos 
a atuação da Mesa, encabeçada por V. Ex:', no sentido de 
preservar a dignidade da Câmara e de permitir a cada qual 
exercer o seu mandato. Por isso mesmo, Sr. Presidente, eu 
reClamaria, apelaria, imploraria, se necessário, por que esta Câ
mara não se transformasse numa sucursal doSAM, numa espécie 
de abrigo de meninos desamparados, para aqui tangidos para 
votar ou não comer, privados de sobremesa se não votarem, 
privados de N atai se não se curvarem, privados do tempo para suas 
famílias, tempo sagrado, em qualquer parte do mundo e em 
qualquer situação, simplesmente porque um governo que não 
previu quer agora remediar à nossa custa as conseqüências da sua 
imprevidência. 

Sr. Presidente, deixo estas palavras, não sei bem dirigidas a 
quem, não sei mesmo se devera pronunciá-las por falta de 
endereço. Mas creio que, quanto mais se acentuarem as demons
trações de desapreço pela função parlamentar - estas provas 
inequívocas de incompreensão do que seja a dignidade do nosso 
mandato e a alta função que exercemos na República; essa idéia 
de que a Câmara é uma fábrica de leis que se põe a funcionar 
acionando um botão, como se fora uma oficina de fazer salsichas; 
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essa idéia de que os Deputados aqui estão apenas para dar número 
e não para exprimir a voz da sua consciência; essa idéia de que se 
pode tangê-los, quando eles espontaneamente não se queiram 
submeter; essa noção de que os Srs. Deputados são, não menos que 
homens, mas, em todo o caso, muito menos que Deputados, 
porque já não exercem um mandato emanado do povo, mas 
apenas mera procuração do Poder Executivo para dar número e 
curvar-se à sua decisão e aos seus interesses e desejos; essa confissão 
de que uma parte da Maioria não quer dar número, tanto que a 
controlam, tanto que a enumeram, tanto que a fiscalizam, como 
fazem os inspetores com os veículos nos pontos de rush, para 
saber quantos passaram e assim poderem apurar se devem ou não 
colocar naquela esquina um sinal luminoso; esta fiscalização que é 
a véspera de um sinal luminoso para acender vermelho na Portaria 
quando passar um membro da Oposição, e verde, quando por ela 
desfilar, passiva e cabisbaixa, a Maioria que o Governo quer 
submeter, degradando a consciência de cada um dos Srs. Depu
tados; esta idéia, Sr. Presidente, por tal modo me repugna que não 
deixo aqui um protesto, pelo respeito à consciência moral de cada 
um dos meus colegas, sejam quais forem os Partidos a que 
pertençam, mas manifesto a convicção de que estes exemplos, de 
que estas cenas, pelo menos não são edificantes e não contribuem 
nesta hora de crise, nesta hora de ondas revoltas, cuja marola já 
chega às portas do Parlamento, para dar ao povo a certeza de que 
aqui reside um dos Poderes da República, senão ao contrário, a 
impressão degradante e perigosa de que isto é apenas um quintal 
do Catete, de que isto é a basse-cour do Palácio do Catete, de que 
não somos outra coisa senão animais de estimação a quem se 
premia com torrões de açúcar ou a quem se pune com chicotadas, 
privando-nos, Sr. Presidente, deste direito ao Natal, direito em 
cujo nome eu aqui falo, pois não votaremos aumento de impostos 
como presente de Papai Noel para um povo esfomeado. 

Quero, Sr. Presidente, deixar aqui, com estas palavras, a 
expressão do meu profundo pesai pela conduta que se está 
seguindo nesse episódio, arrebanhando-nos cada manhã, cada 
tarde, cada noite, como se fôramos, repito, meninos do Serviço de 
Assistência aos Menores do Ministério da justiça, para nos dis
pormos a dar aquilo que o Governo quer. E se não teve e se não 
tem, é porque assim não o quer a Maioria do povo brasileiro aqui 
nesta Casa representado. (Muito bem; muito bem. Palmas.) 
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44. Sessão de 18 de dezembro de 1958 

Questão de ordem sobre informação dàJUlgada 
Pela Rádio Nacional de que a Oposz'ção estarz'a 
torPedeando o projeto do Abono ao funcionalismo 
Públz'co federal. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, neste intervalo que vai do 
complemento nacional ao Metro Jornal do nosso programa 
Cineac, fui informado de um fato de suma gravidade: a Rádio 
Nacional, propriedade não do Governo, não do Poder Executivo, 
mas da União, irradiou esta manhã, logo depois do chamado 
Programa Esso de Notícias, um comunicado, ou coisa que o valha, 
informando ao povo brasileiro que a Oposição na Câmara dos 
Deputados está torpedeando o Projeto de Abono ao funciona
lismo. 

Ora, 'esta informação é rigorosamente uma mentira, rigoro
samente uma calúnia, rigorosamente uma infâmia praticada, 
difundida, divulgada por emissora de propriedade da União e 
que, naturalmente, não pode impunemente difamar uma Ban
cada da Câmara dos Deputados, transmitindo fatos caluniosos e. 
inverídicos, sem que esta Casa tome providências para o restabe
lecimento da verdade, em defesa da dignidade de uma Bancada 
que a integra e do direito que tem o povo brasileiro de conhecer a 
verdade sobre os fatos e as informações. 

Sr. Presidente, o que vimos, o que testemunhamos esta 
manhã, o de que participamos foi precisamente o inverso, isto é, a 
Maioria obstruindo, na Comissão Conjunta, o Projeto de Abono. 
Mas, se meu testemunho de nada valesse, valeria o do nobre Líder 
da Maioria que, na sessão desta manhã, confirmou que condiciona 
o andamento e a aprovação do Projeto de Abono à aprovação 
prévia das proposições que aumentam impostos. 

Sr. Presidente, exijo em nome do decoro desta Casa, exijo em 
nome da dignidade da Bancada da Oposição, mas, acima de tudo, 
exijo em nome do direito que tem o povo brasileiro de que não lhe 
mintam as fontes oficiais de informação, uma retificação oficial 
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feita pela Mesa desta Casa, a fim de que a Rádio Nacional seja 
obrigàda, hoje e não amanhã, a divulgar um transunto dos 
debates desta manhã, contendo as informações taquigrafadas do 
Representante do Bloco da Oposição ou da UDN e do ilustre Líder 
da Maioria, precedido das informações de que trata o comunicado 
da Mesa da Câmara dos Deputados, que, certamente, não nos 
recusará esse direito, como não recusará ao povo brasileiro o 
direito inalienável de conhecer a verdade, que não é a nossa 
verdade, mas a que está realmente proclamada pelo Líder da 
Maioria desta Casa. 

Não teria cabimento que S. Ex~ aqui dissesse, como disse e os 
presentes ouviram, e consta das notas taquigráficas, que está 
obstruindo na Comissão Conjunta o Projeto de Abono, e uma 
fonte oficial de informações, uma emissora, que é de propriedade, 
não do Sr. Juscelino Kubitschek, mas do povo brasileiro, irradiasse 
uma infâmia negando as próprias palavras aqui pronunciadas pelo 
Líder da Maioria. 

Sr. Presidente, o Poder Legislativo tem, entre suas atribui
ções, a de informar o povo sobre seus atos, sobre o que aqui se 
passa. É por tolerância sua que o Poder Executivo lhe faz as vezes 
neste particular. Já tenho pedido à Mesa reiteradas vezes que a Voz 
do Brasil, que as emissoras oficiais irradiem comunicados emana
dos da Mesa da Câmara sobre os seus trabalhos, a fim de evitar 
situações como esta. Nossos apelos, porém, não têm sido aten
didos. 

Desta vez, requeiro a V. Ex~, não somente como atenção a 
nós, que valemos tanto quanto qualquer outro Deputado, à nossa 
Bancada que vale pelo menos tanto quanto qualquer outra desta 
Casa, mas em atenção aos seus deveres, dela, a Mesa, para com o 
direito do povo, de saber a verdade que foi violada esta manhã 
pela Rádio Nacional, e com requinte dé covardia e torpeza, 
porque sabe essa emissora, como sabe V. Ex~, que o Governo nos 
privou pessoalmente do acesso ao rádio. Pergunto a quem pode
remos recorrer, quando a infâmia se atira contra a Bancada da 
Oposição, privada de falar diretamente ao rádio, senão à Mesa, a 
quem incumbe repor a verdade nos seus verdadeiros termos? 

Por isso, Sr. Presidente, requeiro a V. Ex~ providência 
imediata da Mesa, para que a Rádio Nacional seja obrigada, por 
imposição desta Câmara - e estou certo de que os nobres 
companheiros da Maioria me acompanharão nesta exigência -, a 
restabelecer a verdade. Não peço sequer aquilo que nos foi negado 
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- o direito de falar no rádio -, mas requeiro que a Mesa assegure 
à Câmara dos Deputados o cumprimento de seu dever, que é 
informar ao povo a verdade. Que seja irradiada hoje, na Rádio 
Nacional, como comunicado da Mesa da Câmara, uma retificação 
à mentira difundida esta manhã por esta emissora: o transunto 
real do que aqui se passou esta manhã. 

É o requerimento que faço a V. Ex~. (Muz'to bem; muito 
bem. Palmas.) 
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45. Sessão de 19 de dezembro de 1958 

Encaminha votação do requerimento de preferên
cia para votação do ProJeto do Abono. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, pelo Regimento, o reque
rimento de preferência poderá ser encaminhado pelo autor, no 
caso o nobre Deputado Mário Martins, por Líderes de blocos 
parlamentares e por quatro Srs. Deputados. 

A esta altura, ficou evidenciado que o Governo, a pretexto de 
que carece de um aumento de impostos para poder dar o abono 
que prometera, pretende ir muito além do necessário para o 
custeio do mesmo, pois o aumento de impostos que aqui se está 
votando é, para usar a surrada imagem, a clássica gota d'água na 
capacidade tributária do povo. 

Hoje, está nos jornais a falência de uma empresa com cerca 
de 700 milhões de passivo. Não tarda que a indústria se despedace 
com todas as inevitáveis conseqüências de ordem econômica e 
social que esse despedaçamento acarreta. Está nos jornais de 
ontem que a Federação das Indústrias, considerando, como toda 
gente de bom senso considera, inconstitucional a votação a que a 
Câmara se vê obrigada neste momento, pretende recorrer ao não 
pagamento desses impostos ora agravados, através de providências 
de ordem judiciária. 

Aqui nos foi prometido, no início das discussões sobre o 
aumento dos impostos, trazer, para convencer-nos, acórdãos do 
Judiciário, que permitem ao fisco surpreender o contribuinte, isto 
é, que facultem ao Governo fazer votar pelo Congresso aumento 
de Impostos não previsto na lei orçamentária já votada e sancio
nada. 

Sr. Presidente, esta inconstitucionalidade bastaria para que a 
Câmara ao menos vacilasse, como tem, de resto, em grande 
parte, vacilado no atender a essa exigência do Sr. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. 
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Mas, na compos1çao necessariamente heterogênea de uma 
Câmara do Congresso, aqueles que procuram salvar-se política e 
pessoalmente também influem quando já politicamente não se 
salvam mais. E ainda agora vemos violar-se aquela regra, por 
assim dizer clássica, dos Parlamentos, recomendada num livro 
admirável sobre a organização e o funcionamento das Câmaras 
dos representantes, a propósito da Câmara dos Comuns. Nesse li
vro ficou dito que o Presidente de uma Câmara, que o Presidente 
de uma Assembléia Parlamentar deve, necessariamente, pertencer 
ao bloco majoritário e a este ser leal, mas deve simpatizar com os 
direitos e prerrogativas das Minorias, para ser leal à Câmara como 
um todo. Costuma-se chamar os Presidentes de magistrados, com 
certo exagero, sem dúvida, pois o que convém não é que eles 
exerçam propriamente uma magistratura, mas que exerçam, na 
plenitude da expressão, função eminentemente política - combi
nar, numa difícil combinação, a lealdade à Maioria, de onde 
provêm, com lealdade à Minoria, a que devem respeito para 
ressalvar e resguadar as prerrogativas e o decoro do conjunto das 
Câmaras, que se não constituem unicamente de Maioria, mas da 
soma dos seus membros, organizados em correntes e bancadas. 

Sr. Presidente, o que lamentamos é que as exceções abertas 
depois do 11 de novembro ainda não se tenham encerrado nesta 
Casa, e que ainda se pretenda, através de exagerada lealdade para 
com a Maioria, transformar em instrumento dela, vale dizer, em 
instrumento de outro Poder, a condução dos negócios internos do 
Poder Legislativo. O que se vem fazendo nas últimas vinte e quatro 
horas, Sr. Presidente, desde que V. Ex~ daqui saiu, e já agora por 
uma espécie de impulso adquirido a irreversível, é voltar aos dias 
do ano passado, em que esta Câmara se degradou perante a Nação 
e se degradou aos seus próprios olhos, pela série de sortilégios e de 
privilégios, pela seqüência de maliciosos truques e de desvios 
detestáveis com que se procurou aqui esmagar os direitos do povo, 
através de sua representação oposicionista e os próprios direitos do 
povo por intermédio de sua representação majoritária. 

Pois não é a voz da maioria dos representantes do povo a que 
aqui neste momento prevalece. Se fosse, Sr. Presidente, não se 
teriam tomado medidas de ordem quase policial para reter nesta 
Casa a Maioria. Se ela precisasse manifestar-se e se pudesse 
manifestar-se livremente, ela aqui estaria espontaneamente, sem 
aqueles avisos nos elevadores, sem aquela presença na Portaria, 
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que é menos a de fazer entrar os Deputados do que a de impedi-los 
de sair, quando assim entendem necessário. 

Quando são homens livres, que representam verdadeiramente 
tendências, opiniões, ensaios, aspirações e reivindicações de par
cela respeitável do povo de um país, nenhuma força se carece usar 
para forçá-los a permanecer como para forçá-los a entrar ou a sair 
de uma Assembléia. 

Nós decidimos, nós da Oposição, em reunião unânime de 
Bancadas livres e conscientes, adotar determinada posição, qual 
seja, a de votar com prioridade o abono e negar terminantemente 
o aumento dos impostos ora pretendido. 

A Maioria nada votou. A Maioria recebeu instruções para 
votar e aqui cumpre fielmente essas instruções. 

A sorte, Sr. Presidente, está decidida. A Maioria, aqui, está 
constituída não de homens livres, mas de homens tangidos por 
instruções externas e superiores à sua vontade. Nós compreen
demos, quase diria com simpatia, por um sentimento de solida
riedade humana, a triste- contingência a que se vêem obrigados 
tantos homens de bem e tão respeitáveis. 

Mas acompanharemos e o povo há de sem dúvida acom
panhar, passo a passo, nome após nome, data após data, a relação 
dos prêmios a serem distribuídos depois desta quermesse. (Muito 
bem; muito bem. Palmas.) 
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46. Sessão de 20 de janeiro de 1959 

Encaminha votação da emenda constitudonal 
22-A/58, que outorga o título de Conselheiro da 
República aos ex-Presidentes da República. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, rogo a V. Ex~ e à Casa 
sejam, como de costume, e mais ainda do que de costume, nesta 
situação em que nos encontramos, tolerantes para com seu colega 
que sobe à tribuna neste instante. 

É que, a par da desistência da palavra de numerosos dos meus 
eminentes colegas de Bancada, que me fizeram a honra de delegar 
poderes para por eles falar no momento, tenho necessidade de, 
resumidamente embora, trazer à Câmara a decisão a que che
gamos em reunião da Bancada da Oposição, esta tarde, e quan
to me seja tolerável, nos termos do Regimento, justificar tal de
cisão. 

Sr. Presidente, de início - e até esta tarde - a questão ora 
submetida à deliberação da Câmara foi por nossa Bancada o que 
se chama uma questão aberta e isto porque tivemos, na Comissão 
que deu parecer sobre a matéria, a honra de indicar um dos nomes 
que mais ilustram este País e mais elevam o Parlamento, figura das 
mais altas, das mais nobres, das mais dignas da vida pública 
brasileira - já agora quase na sua despedida, pelo menos nesta 
fase da vida legislativa, podemos dizer-lhe face a face neste 
plenário -, figura insubstituível no nosso Partido e na Câmara 
dos Deputados, o Sr. Prado Kelly. 

Prado Kelly - Muito grato, meu caro amigo. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, quaisquer que fossem as 
divergências de ordem jurídica no exame da fundamentação 
constitucional desta emenda, teríamos, na palavra do Sr. Prado 
Kelly, a certeza de uma decisão honrada e pura, a par de bem 
fundada e sólida. As divergências, pois, quanto à constituciona
lidade da medida, quanto à sua fundamentação jurídica, ficavam 
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abertas às diferentes opiniões e inspirações que do Sr. Prado Kelly 
ao Sr. Afonso Arinos, passando portanto por tantos dos nossos 
eminentes colegas, aqui trouxeram a luz da sua contribuição. 

Do ponto de vista dos interesses partidários, não tínhamos 
questões fechadas a trazer, e quando elas não são fechadas, 
abertas ficam de seu natural. Também uma razão de ordem moral 
profunda, séria e sólida levava muitos dos nossos companheiros a 
admitir a emenda como razoável, porque ela era e é uma retra
tação da Maioria, em face da injúria cometida contra a Repú
blica, contra a Constituição e moralmente contra um homem, 
moralmente inatacável, o Sr. Presidente Café Filho. 

Importava ainda a emenda, pois, por esse lado, na reparação 
feita pela mesma Câmara que lhe ajudou submissa a deposição 
pelas armas, como se a Justiça não esperasse pela História para 
pronunciar-se. Era uma retratação e será uma retratação o voto da 
Maioria, fazendo Conselheiro o Presidente que a mesma Maioria 
ajudou a depor. 

Por estas razões, Sr. Presidente, aqui se não furta também a 
Oposição à honra de incluir a razão de ordem afetiva que conta 
para nós, e muito, na presença, no Conselho que se vai formar, de 
um homem que traz para a vida pública a glória de para ela haver 
entrado pobre e ao chegar ao seu termo, pobre ainda, defrontar
se diante do seu patrimônio moral- o mesmo Presidente Café 
Filho. 

Este argumento por si só bastou, ou bastaria, para imobili
zar-nos diante da emenda quando ela se processava em ritmo, 
digamos, normal, dentro da rota regimental, como até hoje mais 
ou menos se vai processando, mas sem os atropelos, sem o 
atabalhoado das imposições que, a partir de certo instante, 
começaram a marcar a rota desta emenda como rota sinistra e 
pressaga, como rota que antecipe certos acontecimentos por vir, 
que a mim me incumbe a desagradável tarefa de ora desvendar 
desta tribuna. 

Sr. Presidente, nem todos os que hoje aqui se encontram, 
aqui estavam naqueles dias de 35, 36 e 37, quando, em nome da 
Constituição, que se não feria então, em nome da ordem pública 
que urgia defender, em nome do decoro, da moral, de quanto 
argumento acaso se encontrasse, pediam medidas de exceção, 
alterando a Constituição, por vezes, ou nem isso, mas alterando o 
ritmo normal da evolução das instituições democráticas e repre
sentativas no País. Então, Sr. Presidente, pedia-se a este Congresso 
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que, em nome da ordem e da própria preservação das nossas 
instituições, concedesse ao Executivo aquelas medidas que apare
ciam como isoladas no contexto, como estanques, como contendo 
em si mesmas as suas próprias finalidades, como limitadas dentro 
do bojo de uma só e simples e inconseqüente votação. 

Não se previam conseqüências para as medidas cujo voto 
então carecia de simples aprovação pelo Congresso. E, de medida 
em medida, aberto o precedente, ferida essa relativa intangibili
dade das instituições através de seu código, que é a Constituição, 
não tardaram outras, que, se não tinham com as primeiras 
necessária relação de causa e efeito, criaram no País ambiente de 
comprometimento e desmoralização do Congresso. E, ao mesmo 
passo que reforçavam o Executivo, transformando-o mais do que 
num Poder que tem em sua curul o Chefe do Governo que 
acumula a função de Chefe de Estado em nosso regime presiden
cial, traziam também a transformação do Chefe do Estado 
acumulado de Chefe do Governo e Chefe Político pela garantia 
das imunidades, pela presença no Parlamento, agora como antes, 
pelo aumento desmedido dos poderes que lhe foram conferidos em 
simples votação pelo Congresso. 

Não é por acaso, nem será sem conseqüências que o Governo 
pressurosamente se empenha, que o Poder Executivo ansiosamente 
se apaixona pela entrega em suas mãos desse Conselho que não é 
Conselho, desse apêndice, desse reboque do Senado, para fazer 
Senadores de encomenda, pré-fabricados, fora da escolha do povo 
e com mandatos perpétuos, como se se quisesse aprimorar no 
insulto supremo a fonte do Poder popular, cuja garantia é pre
cisamente a da periodicidade dos mandatos. 

Tínhamos, Sr. Presidente, e temos à nossa disposição, tem a 
Maioria, tem a Câmara inteira diante dos olhos, longamente 
guardada nas gavetas, a solução para aquela idéia, em si mesma 
salutar e, se não indispensável, pelo menos admissível e a justo 
título, de dar aos ex-Presidentes da República um lugar nos seus 
conselhos e um conselho no seu lugar. O Projeto Aliomar Baleeiro, 
de lei ordinária, por caminhos normais, por caminhos lícitos, por 
caminhos em nada de espantar, Sr. Presidente, dá ao Congresso a 
solução para aqueles que sinceramente cuidem de dar aos ex-Pre
sidentes não somente abrigo, o que seria muito desejar para tantas 
transformações, mas, sobretudo, a possibilidade de influir com sua 
experiência nos Conselhos da República. 
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O exemplo italiano, aqui invocado com o brilho de sempre 
pelo nobre Deputado Gustavo Capanema, só tem a nosso ver um 
defeito: é que é completamente diferente! Desde logo, o Presidente 
da República Parlamentar Italiana recebeu o benefício da sua 
presença vitalícia, ad perpetuam, no Senado, por força de uma 
disposição da Constituição monárquica a que o fascismo - e logo 
ele - emprestou o prestígio de suas armas. A Constituição italiana 
não atribui responsabilidade funcional ao Chefe de Estado senão 
nos crimes de alta traição e de atentados comprovados contra a 
Constituição. O foro especial do Presidente da República Italiana 
não é o Supremo Tribunal, não é a Suprema Corte: é, sim, a 
maioria absoluta do próprio Parlamento, que ele não preside e de 
cujos destinos não decide, pois o Presidente da República Parla
mentar Italiana não é senão a cúpula de um Poder em que 
realmente reina mas não governa. O Presidente da República 
Italiana tem, como idade mínima para ser admitida a sua 
candidatura, cinqüenta anos, e, como mandato, sete anos, o que 
significa que um cidadão italiano jamais chega ao fim do seu 
mandato senão às vésperas de retirar-se da vida pública e, 
portanto, normalmente, para receber, como uma espécie de retiro 
honroso, o lugar de membro nato do Senado. E, a par desta 
regalia ou desta honra, ele próprio pode nomear nada menos de 
cinco Senadores fora da escolha popular, o que, combinado com 
outras razões, demonstra a diferença absoluta entre o único 
exemplo de um País civilizado que admite tais infrações do 
princípio de representação popular e o exemplo que ora se quer 
implantar no Brasil. 

Mas, Sr. Presidente, nem o tempo, nem as circunstâncias 
permitiram que eu me demorasse nesta análise. Quero apenas 
trazer à Câmara, honrado mais uma vez com esta investidura que 
recebo, a decisão da Oposição. 

Ela respeita e compreende a posição daqueles que, na fase em 
que a questão era normal, era aberta, assumiram posição favo
rável à emenda. Ela respeita - para dar apenas um exemplo - a 
posição culminante do Sr. José Eduardo Prado Kelly, que, pela sua 
coerência e honradez, mais uma vez recebe o nosso apreço e a 
certeza da nossa fidelidade aos princípios que lhe inspiraram a 
ação. 

Mas, Sr. Presidente, tanto ele como a quase totalidade da 
bancada da Oposição, ao examinarem hoje, em reunião conjunta, 
essa questão, verificaram, acordaram, entenderam e entendem 
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que esta emenda de hoje é o exame vestibular para o mandato
tampão; compreenderam que esta emenda, pelo açodamento, 
pela forma abrupta, pela técnica do rolo compressor, pela queima 
- se me permitem o galicismo - de todas as etapas desta fase do 
processo legislativo e pelo empenho inequívoco do Sr. Presidente 
da República nesta questão, não pode invocar em seu favor, nem 
dele, nem dela, emenda, aquele princípio que se invocaria para 
justificar o benefício da medida em relação ao Sr. Café Filho. 

Não é o Sr. Juscelino Kubitschek homem pobre, não é homem 
que careça deste mandato para não ter de ganhar a vida com seus 
próprios braços ao fim dela, é homem moço e é homem rico. Não 
é, pois, por esta razão que sua emenda se vai votar. Também não é 
porque lhe falte o apoio de massas ainda entusiasmadas com sua 
propaganda para elegê-lo, poucos meses depois de sua descida do 
Cate te, ao posto que entender. Ou então nos enganamos muito e 
S. Ex:' já não confia na sua popularidade, não quer pô-la à prova, 
não quer a experiência, não quer a contraprova do êxito e do 
acerto do seu Governo. 

Mas, se ao Sr. Juscelino Kubitschek não interessa a medida 
pelo dinheiro que vai receber, se a medida não lhe interessa 
necessariamente para furtar-se à prova ou à contraprova de 
mandato conquistado nas urnas, que interesse pode movê-lo a esta 
manobra, cuja calva vai ficando à mostra? É que - e assim 
concluo - este é um exame de títulos e provas para desmoralizar o 
Congresso, para comprometê-lo na progressiva degradação das 
instituições, a fim de arrancar de um Congresso comprometido 
diante do povo novas medidas, a primeira das quais já aparece 
com o nome ou pseudônimo de 'mandato-tampão'. E, na hora da 
mais grave crise financeira do País, na hora das aflições sociais, na 
hora desta convulsão que se anuncia a tal ponto, com tamanha 
angústia e tão graves apreensões que a própria Oposição se contém 
no seu ímpeto para não levar mais lenha à fogueira, eis que a 
fogueira é ateada pela mão inconsciente dos levianos, que con
duzem este País, primeiro, à degi-adação, para depois levá-lo à 
convulsão social. (Muz'to bem; muito bem. Palmas.) 
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47. Sessão de 30 de janeiro de 1959 

Polítz·ca de Portugal. 





Carlos Lacerda ----:- Sr. Presidente, nestas horas em que pre
dominam a eloqüência dos adeuses e a festa das boas-vindas, 
perdoe-me V. Ex:'-, releve-me a Câmara que lhe traga assuntos 
sobre cuja urgência não creio possível tergiversar. 

O primeiro deles, Sr. Presidente, versa matéria que afeta não 
somente a vida interna do nosso País, mas as relações com outros, 
que têm para conosco direitos e deveres análogos aos que presidem 
a vida entre irmãos. 

Sr. Presidente, já há muitos dias, procurou asilo na Embai
xada do Brasil em Lisboa o Sr. General Humberto Delgado que, 
há pouco, nas últimas eleições, disputara o posto de Presidente da 
República da nobre e valorosa Nação portuguesa. 

Cumpriu o Sr. Embaixador do Brasil em Lisboa, naquela 
emergência, o dever que incumbe a todo e qualquer representante 
do Brasil em situações semelhantes e recebeu em casa sua, pois 
casa do Brasil há de ser sempre portuguesa, o chefe militar, o 
homem público, o cidadão de Portugal que se acolhia ao asilo, à 
proteção da bandeira do Brasil. Desde então, como já há dias 
lembrava nesta Casa o nobre Deputado pelo Maranhão, Sr. Neiva 
Moreira, vêm-se processando com enervante lentidão, muito mais 
negociações entre o Governo de Lisboa e o do Rio de janeiro, entre 
as duas Chancelarias, para definir a posição e decidir do destino 
do ilustre hóspede da Nação brasileira em terra portuguesa. 

Sr. Presidente, não desejo entrar no mérito da luta que neste 
momento, dividindo os portugueses, ainda mais, das duas facções, 
nos aproxima por este sentimento de dever do irmão, quando a 
luta entre irmãos não interessa mas comove. Quero, no entanto, 
afastando-me do mérito desta luta, preservar neste episódio a 
dignidade do Brasil e a da própria Nação portuguesa, que não 
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pode, que não deve, que certamente não quererá degradar-se 
numa querela de palavras, numa luta de evasivas, numa série de 
sofismas para encobrir, para empanar ou, de qualquer modo, 
disfarçar a clareza nítida de uma situação insofismável. O Sr., 
General Humberto Delgado asilou-se na Embaixada do Brasil por 
considerar iminente a sua prisão. Já a Embaixada dos Estados 
Unidos e, creio, a da Inglaterra estavam com polícia em derredor 
para impedir a entrada do antigo candidato à Presidência da 
República Portuguesa. Não houve mancomunação ou entendi
mento prévio entre os representantes diplomáticos da Nação 
brasileira e aquele eminente homem público português. Tanto 
assim que, à hora em que o Sr. Ge'neral Humberto Delgado dava 
entrada na Embaixada do Brasil, o chefe dessa Embaixada se 
encontrava almoçando no Aeroporto de Lisboa com o Embaixa
dor do Brasil em Londres, Sr. Assis Chateaubriand. A surpresa, 
pois, da Chancelaria brasileira foi completa, e não caberia dizer-se 
que houvera mancomunação para aquilo que o Governo portu
guês insiste em considerar uma simulação, para efeito político e 
propagandístico. 

Sr. Presidente, não creio que um chefe militar do valor, um 
chefe militar das credenciais, da bravura e da honra do Sr. 
General Humberto Delgado recorresse ao asilo diplomático sem 
uma séria, sem uma profunda justificação para fazê-lo, a não ser 
na iminência do perigo certo. Que perigo, Sr. Presidente? Os 
antecedentes existem e não pode negá-lo nem mesmo o maior 
adepto da atual situação portuguesa. 

Os oficiais das Forças Armadas que ali são surpreendidos ou 
ao menos suspeitados de ação subversiva, imediatamente e sem 
maior forma de processo, são degradados do posto militar e 
aprisionados como meros presos políticos, sem qualquer outra 
garantia, nem mesmo a do posto, que imediata e previamente 
perdem. Estes têm sido os antecedentes, como foi o do Coronel 
Henrique Galvão, cuja fuga da prisão acaba de se dar, para 
alegria dos seus amigos, e para espanto da Polícia portuguesa. 

Foi em face desses antecedentes, por certo, que o ex-candida
to à Presidência da República portuguesa, sentindo-se ameaçado 
- e o sentimento da ameaça basta que enervante, incompreen
sível para justificar o pedido d~ asilo -, procurou abrigo na 
Embaixada do Brasil. 

E hoje, Sr. Presidente, em que consiste a querela? 
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Em que consiste afinal a querela? Em que a Embaixada do 
Brasil pede à Chancelaria portuguesa o necessário visto ou, ao 
menos, a indispensável garantia da inviolabilidade da liberdade e 
da pessoa de seu abrigado, de seu asilado, do hóspede do Brasil, 
até o Aeroporto no qual possa ele tomar o rumo dessa nossa, que é 
também a sua Pátria. 

Sr. Presidente, não vejo como, e ainda menos veria por que o 
Governo português não daria ao Governo do Brasil, ao povo 
brasileiro, à Nação brasileira essa satisfação imensa de trazer para 
a sua terra um filho de Portugal que, certa ou erradamente, lhe 
pediu abrigo nos seus braços. Não sei, Sr. Presidente, que 
evasivas, que tergiversações, que subterfúgios possam acaso justi
ficar as delongas que, se assentam mal ao Brasil, muito pior 
assentam ao honrado Governo do Sr. Oliveira Salazar. 

Sr. Presidente, desta tribuna ouso fazer um apelo ao Governo 
português. Governo de uma terra em que encontrei eu próprio 
asilo, não oficial, pois o não solicitei, nunca oficial pois não o 
solicitaria naquela emergência quando, nesta terra, também a 
minha vida foi ameaçada e, ainda mais do que ela, a minha honra 
de homem público. 

Com a autoridade do amor fraternal, com a autoridade da 
compreensão, mas com a veemência de quem espera e pleiteia 
justiça elementar à Nação brasileira, dirijo apelo ao Governo de 
Portugal para que, com uma penada, com simples visto num 
passaporte - pois isto nos basta para empenhar a sua honra -
permita o trânsito até avião brasileiro do Sr. General Humberto 
Delgado, nosso hóspede e nosso irmão. 

Sr. Presidente, esta Nação não pode ficar indiferente, nem 
mesmo pelas razões de discrição na vida interna de Nação mais do 
que amiga, de Nação parenta como é a portuguesa. Nós o 
reclamamos na mesma língua em que eles nos negam a proce
dência de nossa reclamação. Nós o reclamamos em nome da 
justiça que aprendemos com seus pais, que foram também os 
nossos pais. Nós o reclamamos em nome de uma tradição que 
herdamos deles, pois não a inventamos, pois não a improvisamos, 
tradição de justiça, de cordura, de tolerância e de respeito à 
dignidade elementar do homem e às liberdades elementares da 
vida cívica, que se não podem negar em Portugal, quando o Brasil 
se levantou para reclamar do fundo da História a lição que 
aprendemos e que esperamos não tenhamos de reensinar ao atual 
Governo português. 
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Neiva Moreira - O lastimável nesse incidente que envolve, 
como V. Ex~ pondera com muita razão, irmãos, é que, cada dia 
que se passa, a área de atrito diplomático entre Portugal e Brasil 
mais se alarga e se alarga perigosamente, contra tudo aquilo que 
possa significar o interesse da nossa comunidade e fraternal união. 
Acho, porém, que, nesse ponto, o Itamarati deve fixar uma posi
ção definida. O General Humberto Delgado não pode deixar a 
Embaixada do Brasil em Lisboa a não ser com salvo-conduto que 
lhe garanta livre trânsito para nosso País. Esse ponto parece-me 
pacífico nas cautelosas gestões que o Itamarati está conduzindo 
junto ao Ministério do Exterior do Governo português. 

Carlos Lacerda - Muito obrigado a V. Ex~. 
Fui, certa vez, testemunha involuntária de breve episódio 

que, por longo tempo, preocupou, para não dizer mais, as Nações 
deste continente, comprometendo-se diante do mundo civilizado. 

Na embaixada de um País amigo, na capital do Peru, asi
lara-se o Dr. Victor Raúl Haya de la Torre, chefe popular na
quele grande e nobre País andino. 

O Governo de então, a Ditadura de então, no Peru, negou-se 
a conceder-lhe o necessário visto, a indispensável garantia para 
que, em segurança, pudesse dar seqüência ao asilo, que era a 
viagem para o País em cuja Embaixada se asilara. 

E, durante alguns anos, Sr. Presidente, assistimos, constran
gidos, ao espetáculo daquele emuramento, daquele empareda
mento de um homem de vida intensa, de um homem de dina
mismo incontestável, que nem seus próprios inimigos ousaram 
jamais negar-lhe, confinado às quatro paredes de uma Embai
xada, dentro da qual gozava da liberdade dos bichos nas suas 
jaulas, enquanto em torno, acintosamente, desabridamente, os 
provocadores uivavam e a polícia do Ditador impedia a aproxi
mação dos amigos para o cumprimento do dever da mais elemen
tar cortesia. 

Sr. Presidente, não preciso dizer à Câmara que o próprio 
povo peruano, finalmente, deu ao seu Ditador a lição merecida e, 
hoje, o Sr. Haya de La Torre é, como o povo peruano inteiro, um 
homem que recuperou a sua liberdade. Mas ficou na história deste 
continente o exemplo daquela Nação - a Colômbia- que soube 
manter o dever da hospitalidade, e soube preservar, dentro de sua 
Embaixada, a extraterritorialidade, que só se completaria, como 
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se completa de fato, quando se garantisse ao asilado o direito de 
trânsito para a Pátria que o abrigara. 

Não queira o Governo português repetir o tristíssimo episódio 
da Ditadura peruana. Louve-se neste exemplo, para compreen
der, e também nele se inspire o Governo do Brasil, que enquanto o 
Sr. Humberto Delgado assim entenda necessário à defesa de sua 
vida, à preservação de sua honra, que da vida depende para defen
dê-la, há de o Brasil conservá-lo na sua terra, que é a sua 
Embaixada, à espera do dia em que o Governo português se decida 
a garantir efetiva, clara e definitivamente o seu trânsito até o 
aeroporto, para a sua vinda ao Brasil 

Quero crer, Sr. Presidente, que as inspirações da amizade, 
resguardadas pelo respeito que se deve às questões internas de uma 
Nação da qual tantos laços, tantos motivos nos aproximam para 
um crescente entendimento, não se limitem aos discursos, mas 
passem aos atos de formação de uma comunidade luso-brasileira, 
de carne e osso, de espírito e de trabalho. Quero crer que essas 
inspirações não fiquem no ar, sob a indiferença, sob a alegada 
indiferença do Sr. Oliveira Salazar. 

O Primeiro-Ministro português, que é dos mais extraordi
nários escritores da sua, que é a nossa, língua, comoveu o mundo 
inteiro quando se levantou em defesa de Diu e Goa, com um 
discurso no qual sustentava que à Índia não cabia razão para 
reclamar, em nome da independência, aquele território português 
na Ásia, quando aquele povo por independência não clamava e, 
ao contrário, declarava sua devoção à Pátria portuguesa. A Índia 
conteve-se, com todo o seu poderio, com todo o seu extraordi
nário aparelho agressivo, conteve-se diante da força moral com 
que a Nação portuguesa, naquele passo representada pelo seu 
chefe eventual, levantou perante o mundo a tese de que a Índia, 
que vencera a causa de sua independência através da resistência 
passiva e dos métodos pacíficos mais inamolgáveis, de uma 
resistência que assombrou o mundo, não poderia agora recorrer ao 
método sub-reptício das potências totalitárias que, em nome da 
independência de grupos humanos, verdadeiramente os absor
vem e os condenam à ignomínia e ao opróbrio. Pois bem, naquela 
altura, a voz do Brasil foi a primeira e, posso dizer sem jactância 
patriótica, a mais decisiva ao fazer formar, diante do mun~o, a 
Nação portuguesa na defesa, não mais das suas terras da Asia, 
mas na defesa de sua alma da Ásia, na defesa do espírito da sua, 
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que é a nossa, civilização, plantada em terras asiáticas pelo 
pioneiro do descobrimento e da colonização. 

Sr. Presidente, não venha agora a resposta ao Brasil do Sr. 
Oliveira Salazar, sem uma afirmação da sua fidelidade à amizade 
brasileira, deixar um filho de Portugal na Embaixada do Brasil, 
sem o direito que não é apenas seu, mas sobretudo nosso, de 
reclamar garantias para a liberdade, a vida, deste nosso abrigado, 
que é nosso hóspede, que é nosso protegido, porque acima de tudo 
é nosso irmão, como português. 

Outro assunto, Sr. Presidente. Versa também, como o projeto 
que estamos discutindo, matéria internacional. 

Não sou dos maiores entusiastas, dos que mais batem palmas 
ao Acordo chamado de Roboré, que foi o quanto se pôde salvar 
dos destroços do Tratado Brasileiro-Boliviano de 1938. Acredito 
mesmo que, não fosse o segredo excessivo com que o Governo tem 
procurado proteger esses assuntos, e que só agora se desfaz pela 
ação corajosa de um ilustre Coronel do Exército, não fora esse 
segredo, Sr. Presidente, e mais cedo a Nação teria podido, aler
tada, evitar, senão corrigir, certas inconveniências desse Acor
do. Não compreendo, porém, como os que não estudaram o 
assunto, como a comissão por este plenário indicada para tal 
estudo, possam agora louvar-se e fiar-se em afirmações intempesti
vas, sobretudo precipitadas e, ainda mais, infundadas, como estas 
que li, formuladas no Clube Militar, há poucos dias, por outro 
Coronel do mesmo Exército. Mesmo o meu eminente colega e 
mestre, Sr. Gabriel Passos, que, ao que parece, impressionou a 
própria Maioria em relação ao Acordo de Roboré, a ponto de, 
neste momento, negar ela uma sessão extraordinária para co
tarmos as conclusões a que chegou a Comissão por ela delegada 
para esse estudo; o próprio e eminente Sr. Deputado Gabriel 
Passos falou do Acordo, mas, a propósito, tratou das conseqüên
cias dele, ainda sem conhecer completamente todas as suas reali
dades e os seus termos, todas as suas conseqüências, vantagens e 
prováveis inconvenientes. 

Sr. Presidente, quero, neste passo, e sem avançar demais na 
matéria, tranqüilizar os ilustres colegas a respeito de um ponto, ao 
menos: o compromisso do Brasil para a construção do oleoduto só 
começará a vigorar quando a Bolívia, através da concessão dada 
ao Brasil, e por outras formas, estiver em condições de entregar ao 
nosso País para mais de 100 mil barris diários de petróleo. 
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Ora, Sr. Presidente, a partir dessa data, a partir desse 
fornecimento superior a 100 mil barris diários, um dos melhores 
negócios do mundo, em todo o caso um dos mais fáceis de 
financiar, por empréstimos ou por qualquer outro modo, é a 
construção desse oleoduto que, trazendo o petróleo das faldas dos 
Andes até Bauru, com sua zona de irradiação, com a sua zona de 
influência atingindo a Região Amazônica ao Norte e o Paraná, se 
não mesmo o Rio Grande do Sul, rio extremo Sul, levará verda
deiramene ao Oeste, ao Centro do Brasil um progresso, através do 
combustível que o acione em muito, mas em muito, superior ao 
alegado progresso que se espera da vertiginosa construção de 
Brasília. 

Não sei como se alega que vai crescer o Oeste, quando se 
negam os meios, por nós tão estimados, que desejamos o seu 
imediato desenvolvimento, com a construção, em vez de uma 
cidade, de um oleoduto para, em vez de transportar burocratas, 
transportar combustíveis. 

Esta é, desde logo, uma das arestas ou um dos aspectos do 
Acordo de Roboré, ainda não devidamente trazido ao conheci
mento, inclusive daqueles meus colegas cuja opinião profunda
mente respeito, cuja vigilância ouso louvar, mas cujo conhecimen
to intrínseco da matéria ouso, sem modéstia, desafiar, pois há mais 
de um mês, na companhia do meu querido amigo e colega Car
valho Neto e de eminentes representantes da Maioria, outra coisa 
não temos feito nesta Câmara senão estudar a matéria, minuciosa 
e profundamente. 

Por isto, Sr. Presidente, lamento que a Maioria tenha recusa
do, não somente à sua Comissão, mas ao próprio Governo, a 
oportunidade de saber de que lado fica e cvm quem está. 

Lamento, Sr. Presidente, que o episódio da Petrobrás e, 
ainda mais, o episódio do Banco de Desenvolvimento Econômico, 
separando paixões açuladas, desencadeando dissensões esquen
tadas, tenha feito a Maioria, através de seu eminente Líder, 
perder de vista a questão central, a questão fundamental, a 
questão permanentemente defendida no Governo Café Filho, pelo 
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Sr. General Can
robert, e por todos os demais Chefes do Estado-Maior de cada uma 
das gloriosas corporações militares do Brasil, e que representam, 
como condição de sobrevivência para o Brasil, em caso de ameaça 
aos mares e aos litorais deste País, a certeza do desenvolvimento 
econômico imediato do Brasil-Oeste e do Brasil-Central. E repre-
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senta mais, isto sim, em vez de uma caricatura da política de 
integração continental, um ato concreto e positivo, construtivo e 
leal de colaboração com a nação central da América do Sul, 
afastando do pensamento do seu povo quaisquer ressentimentos 
passados para, através de uma completação de sacrifícios, em sua 
grande maioria já assumidos pelo Brasil para ter o prêmio da 
concessão petrolífera, afinal, dar ao nosso País, em razão de tantos 
sacrifícios, este prêmio às suas legítimas e fraternais aspirações 
junto ao povo boliviano, que é a possibilidade de, numa reunião 
de imediatas perspectivas de produção petrolífera, ir buscar o que 
ainda aqui nos falta e desgraçadamente por alguns anos mais há 
de faltar, à vista dos resultados até agora colhidos. Sr. Presidente, 
cada vez que se falar do Acordo de Roboré, cada vez que se criticar 
a compra de petróleo brasileiro ou boliviano ou boliviano-brasilei
ro, por via desse Acordo, há que lembrar que, até agora, e esta foi 
uma das tristes mas necessárias verdades a que a Comissão de 
Inquérito chegou, pelo depoimento dos próprios dirigentes da 
política petrolífera nacional - até agora só uma região do Brasil 
produz efetivamente petróleo: é a Bahia. Outras regiões começam 
a ensaiar sua produção. Desejamos que a intensifiquem, exigimos 
que a intensifiquem, esperamos que a expandam, mas não 
podemos contar só com promessas, não podemos esperar só dessas 
perspectivas, quando na Bolívia, por via de um acordo que tem 
inconvenientes, por via de um acordo que apresenta defeitos, 
defeitos que a Maioria deve imputar a certa precipitação e a certa 
mania de segredo com que o atual Governo por vezes conduz a sua 
política, mas defeitos que poderíamos condenar e sobre os quais, no 
entanto, silenciamos, pois, acima das críticas que possamos fazer 
ao Governo, está o dever patriótico de cumprir um acordo in
ternacional que, se é bom para a Bolívia, é também excelente 
para o Brasil. O que mais importa, o que mais interessa é reforçar, 
por via interna, por via terrestre, pelo eixo central que atravessa 
horizontalmente o Brasil, de lado a lado, um fornecimento de 
petróleo quando possível livre da ação de inimigos eventuais e que 
leva àquelas regiões distantes do Brasil a possibilidade de ime
diatamente alimentar os seus motores, o que hoje não ocorre, e 
que, sem este petróleo, por aquela via e daquela região, tão cedo 
não ocorrerá. 

Sr. Presidente, resta-me, agora, advertido por V. Ex!l de que 
meu tempo se extinguiu, lamentar, e lamentar sinceramente, que 
a Câmara, que tantos acertos praticou e alguns erros cometeu, 
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poderia, em todo caso, fazer o seu auto-elogio com a expressão 
daquela senhora nobre que, ao ser-lhe perguntado o que fizera 
durante o tempo do Terror da Revolução Francesa, resumiu as 
suas realizações nesta palavra: sobrevivi. Esta Câmara sobreviveu, 
Sr. Presidente - eis o seu ativo, no qual ninguém pode tocar - e 
sobreviveu, em grande parte, pela ação de V. Ex:'-, por esta 
moderação, por esta sobriedade, por esta correção, por esta 
dignidade com que V. Ex:'- se realçou ao alçar-se à Presidência 
desta Casa, e também, digamo-lo, porque neste Plenário foi 
p~ssível, mais de uma vez, aquilo que desejaríamos fosse corri
queiro, o entendimento das Bancadas, por cima de suas indispen
sáveis divergências, para o andamento daqueles projetos que não 
podem, sob tais divergências, sucumbir, pois com ele perece, por 
vezes, o interesse permanente do povo brasileiro. Um desses 
projetos, Sr. Presidente - e, este o meu lamento final - é o de 
Diretrizes e Bases da Educação. Vencemos mais uma legislatura, 
porém, até agora, doze anos depois de enviado ao Congresso, 
ainda não conseguimos votar uma lei básica para a educação dos 
brasileiros. 

Sr. Presidente, veja-se a indiferença com que a educação sai 
da ordem do dia. Porque a educação, no Brasil, já não é sequer 
assunto de conversa. Parece que ela, do ponto de vista político, só 
tem hoje uma função: dar verbas e, por vezes, eleger oficiais de 
gabinete. 

Fonseca e Sz'lva Permite-me V. Ex:'-? 

Carlos Lacerda Com prazer. 

Fonseca e Silva Nós, educadores e defensores do projeto, 
depositamos toda a confiança em V. Ex:'- como Líder> não de 
Partido, mas de um pensamento, e esperamos que, muito breve, 
ponha esta Casa acima de tudo a reforma do ensino, e com ela 
possa o País caminhar para um melhor destino, comandado pelo 
bravo general que é V. Ex:'-. 

Carlos Lacerda - Muito grato à referência elogiosa de 
V. Ex:'-. 

Mas, Sr. Presidente, o projeto já recebeu o estímulo, não 
apenas dos educadores católicos, o que para mim pessoalmente já 
bastaria, mas de todos os educadores, israelitas, protestantes ou 
agnósticos, através de inequívocas demonstrações. 
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Seja este projeto ou seja outro que atenda a preferência 
ilustrada e douta da Maioria desta Casa, uma lei de educação deve 
ser votada, para que não confessem os políticos, diante do povo 
brasileiro, que não cuidam da educação do povo; que, doze anos 
depois de aqui trazido o projeto, ainda não foram capazes de 
encontrar condições para dar à educação bases democráticas e 
autênticas e não estão interessados na sua solução. Seria esta a 
confissão que tantas protelações vêm traduzir, porque um povo 
verdadeiramente educado é um povo a que a fraude não tenta, a 
corrupção não faz sucumbir e a mentira não faz triunfar sobre seus 
próprios interesses. 

A protelação e, mais do que isso, a indiferença fria, o 
desinteresse total, a abúlica ausência do Poder Executivo que aqui 
nos constrange tantas vezes, que tantas vezes nos espreme contra a 
parede para votar projetos até de interesse pessoal do seu Chefe, a 
ausência, a indiferença, a omissão do Governo na promoção de 
uma lei de bases e diretrizes da educação, mais que um erro, mais 
que um crime, é a confissão de que ele sabe que o grupo que hoje 
domina o País só o dominará enquanto não houver no Brasil esco
las em quantidade e qualidade suficiente para que a grande 
maioria do povo compreenda por que é traído, por que é engana
do, por que é abandonado, por que é roubado, coisa que até hoje 
grande parte não compreende, de vez que as escolas lhe são fe
chadas, e as bolsas se destinam a trazer à vida pública oficiais de 
gabinete, filhos da corrupção e da ignorância. (Muz'to bem; muito 
bem. Palmas.) 
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48. Sessão de 15 de julho de 1959 

Encaminha votação do requerz'mento que solz'cita 
adiamento Por cz'nco dias da votação do requeri
mento que vz'sa à inclusão da Emenda Constz'tucz'o
nal n.0 22-A/58 na Ordem do Dz'a. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, nos cinco minutos que o 
Regimento me concede, para encaminhar a votação do requeri
mento de adiamento por cinco dias de outro requerimento, o qual 
ainda não teve a sua votação anunciada, nesses cinco minutos, Sr. 
Presidente, pela primeira vez, desde que aqui tive a honra de 
chegar, não sei francamente se subo ou se desço desta tribuna. 

Não sei se subo ou se desço, porque, ainda que desde já não 
nos pronunciemos, aqui, sobre o mérito da emenda, a que se visa 
encaminhar com o requerimento cuja votação ainda não foi 
anunciada, estamos vendo desmoronarem-se aos nossos olhos todos 
os mecanismos que a Constituição possui para a sua autodefesa. 

Desde logo, Sr. Presidente, quer-me parecer que uns quantos 
princípios - cujo simples enunciado não cabe no prazo de cinco 
minutos, tantos são os princípios aqui violados neste momento -, · 
quer-me parecer que uns quantos princípios, ao menos para 
iniciar o exame da matéria, podem ser definidos. O primeiro deles 
é que a Constituição regula, por rito próprio, a sua própria 
modificação, o que significa desde logo que as disposições relativas 
à tramitação de prpjeto de lei ordinária só se aplicam nos casos de 
emenda constitucional quando visam a proteger e não, ao contrá
rio, a desproteger o rito próprio e exclusivo da tramitação da 
emenda constitucional, quer isto dizer, numa palavra, que real
mente não pode a Câmara, e conseqüentemente não pode V. Ex~, 
não pode a Mesa, não pode o Poder Legislativo, ferir o sistema de 
defesa que a Constituição ao seu redor armou, para a sua própria 
preservação, invocando disposições que regulam a tramitação dos 
projetos de lei ordinária. 

Por outro lado, há ainda um princípio que neste momento 
começa a ter aplicação. Creio que V. Ex~ a essa altura já não 
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poderá mais pôr em votação o requerimento dos nobres Líderes da 
Maioria, porque acabamos de ultrapassar as 17,30 horas, e esta foi 
a primeira finalidade que me trouxe à tribuna. 

Assim, já não pode ser votado hoje a pretensão dos nobres 
Líderes da Maioria, e agora só nos resta, no fim da sessão, 
examinar o requerimento de adiamento da matéria, formulado 
pelo devotado jurista - membro que é, e dos mais dedicados, da 
Comissão de Constituição e Justiça - e Líder de nossa Bancada, 
Deputado Rondon Pacheco. 

Desde que tranqüilizados, quanto à possibilidade de votação 
no natural tumulto de um fim de sessão, o que já agora é 
irrealizável, pois os ponteiros avançaram para 36 minutos depois 
das 17 horas e, portanto, acabou hoje, pelo menos hoje, a 
possibilidade de violar-se a Constituição neste plenário, vamos Sr. 
Presidente, examinar outros princípios. 

Quando V. Ex:'-, por quem manifesto reiteradamente meu 
apreço, meu respeito e os sentimentos de minha estima pessoal, 
quando V. Ex:'- dá por inexistente uma votação que houve, com 
isso não adquire nem adquire a Câmara o direito de considerar 
inexistente aquilo que se verifica no Senado. 

V. Ex:'-, pois, ao transferir para esta Câmara a iniciativa da 
emenda oriunda do Senado feriu de frente a prerrogativa do 
Senado, Câmara iniciadora da emenda, cuja votação não se anula 
pelo simples fato de aqui não haver atingido quorum. Este, Sr. 
Presidente, o princípio da Câmara iniciadora que se viola com a 
decisão de V. Ex:'-. Ora, V. Ex:'- invoca o exemplo de que o País, 
com reconhecimento e admiração, chama a "Emenda Pila", isto é, 
a emenda parlamentarista, quando aquela emenda voltou à 
Câmara, porque foi esta Casa que lhe deu início. Já esta emenda 
- sabe V. Ex:'- - não pode voltar à Câmara nas condições em que 
se pretende fazer o seu retorno - e a palavra aqui tem toda a 
aplicação -, porque o Senado não abdicou de sua função e 
V. Ex:'- não apagou, com a borracha presidencial, a decisão que o 
Senado tomou e que está válida. E está válido, para efeito de, 
evidentemente, não poder a Câmara dar continuação à votação, se 
resolveu interrompê-la. E, se resolveu interrompê-la, temos de 
voltar ao começo das coisas, temos de retornar, nós, Câmara dos 
Deputados, à posição primitiva de uma emenda que, votada no 
Senado pelo quorum constitucional, aqui não alcançou este 
quorum, e, assim, não foi inexistente, mas não foi aceita, o que é 
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coisa completamente distinta e produz efeitos completamente 
diversos, senão opostos. 

Sr. Presidente, o princípio é o do não recebimento da emenda 
pelo Plenário, desde que o Plenário não lhe concedeu o quorum 
constitucional. 

E o não recebimento não é, não pode ser inexistência, nunca 
foi e, se for agora, Sr. Presidente, é por uma estranha inovação, 
diante da qual realmente se confrange o meu espírito, porque o 
Plenário, pela sua Maioria, parece dispor-se a fazer desmoronar o 
sistema de autodefesa da Constituição. 

Quando, numa convocação extraordinária, advertíamos o 
País de que a emenda denominada 'dos conselheiros' era uma 
fresta que se abria na porta da defesa d::~. Constituição, para 
sucessivos e ulteriores violações ou atentados contra ela, houve 
quem nos chamasse Cassandra, houve quem se surpreendesse com 
a nossa surpresa, senão com a nossa indignação. É que muitos 
eminentes homens públicos não cuidavam do mérito da emenda e 
nela não viam a nomeação de Senadores vitalícios pelo Congresso, 
pois outra coisa não é esta emenda, senão o Congresso chamar a si 
o poder de nomear Senadores, e vitalícios; outra coisa não é senão 
ferir e destruir a Federação na sua Câmara essencial e mais 
representativa, pois o Senado, no princípio de paridade da repre
sentação dos Estados, é, sem dúvida, a Câmara que visa a 
preservar e a fazer funcionar a Federação do País. 

Mas, Sr. Presidente, quando nós advertíamos de que esta 
emenda era um ensaio geral para os novos atentados à Constitui
ção, houve quem se surpreendesse com a nossa revolta, houve 
quem não ligasse, quem não desse a devida importância à nossa· 
advertência. Hoje aí se tem o País, hoje aí se tem o povo, cujos 
interesses passam para trás ou para baixo, diante dessa medida, ao 
que parece, de salvação nacional, e que vem a ser a nomeação de 
Senadores pelo Congresso. 

Diante disso, Sr. Presidente, verificamos que, desgraçada
mente, tínhamos razão, porque o que hoje se pretende não é mais 
somente emendar a Constituição para nomear Senadore~; o que 
hoje realmente se pretende é destruir um mecanismo da autode
fesa da Constituição, para votar, por simples maioria absoluta, da 
forma por que vemos, ferindo princípios fundamentais do rito da 
emenda constitucional, combinando-os, adulterando-os, viciando
os pelas infiltrações do rito normal, ordinário da legislação co
mum. Vemos hoje que, admitindo o princípio, votado o requeri-
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mento dos Líderes da Maioria, já não há como preservar a integri
dade da Constituição, na fase talvez em que mais necessita dessa 
preservação. 

Sr. Presidente, é no momento em que o País caminha para 
crises mais graves na ordem econômica, na ordem social, na 
ordem financeira, talvez na ordem política - quando menos 
como conseqüência das anteriores - que vemos o Congresso como 
que despenhar-se, por descuido, talvez por desprevenimento - e 
esta seria sua única atenuante -, vemos o Congresso como que 
despenhar-se desta ladeira inclinada das violações do mecanismo 
de defesa da Constituição. 

Quando o Poder desarmado, o Poder por excelência repre
sentativo da opinião pública, que é inerme, abdica e, pior do que 
isto, toma a iniciativa de escolher entre um capricho do Executivo 
e a Constituição e opta pelo capricho contra ela, que se pode 
separar da preservação de integridade e do funcionamento da 
Constituição como um todo, se através de emendas se pretende 
subverter os seus funcionamentos e através do modo de votá-las se 
pretende facilitar, abrir caminho, tornar natural, tornar inevitá
vel, tornar tranqüilo, manso, normal, habitual, cotidiano, o 
hábito de invalidar a Constituição, a pretexto de emendá-la? 

O que estamos vendo, neste momento, é que todas as 
garantias que cercaram a Constituição, evitando até agora a 
situação do Parlamentarismo; todas as garantias que cercaram a 
Constituição, evitando por longo tempo a autonomia do Distrito 
Federal; todas as garantias que preservam a Constituição, retar
dando tantas medidas de indispensável, de evidente interesse da 
Nação e do povo brasileiro, agora se desfazem, se pulverizam e, 
sobretudo, se amolecem, quando se trata de cumprir uma decisão 
que consiste, em última análise, não em resolver problemas da 
vida brasileira, mas em resolver um problema pessoal do atual 
Presidente da República. 

Sr. Presidente, ao encaminhar este requerimento, quero 
deixar a V. Ex~ e aos nobres colegas da Maioria - não diria um 
apelo, pois me falece autoridade para fazê-lo; não diria uma 
advertência, pois me falta fundamento para tanto; sei que não 
tenho direito de formular apelo à Maioria, sei que não tenho 
autoridade para fazê-lo a V. Ex~ - a minha convicção de que há 
de haver um meio pelo qual um seu concidadão, que se sente 
triste, triste, triste, triste, em ver uma trágica Pátria abandonada 
por homens que, diante de um capricho presidencial, se curvam, 
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amoitam e amaciam o caminho para as violações que hoje aqui 
começam à Constituição, sem, ao menos, a esperança de que, por 
cinco dias, se retarde a matéria, já que há um recurso à Comissão 
de Constituição e Justiça, já que, se esse recurso não suspender 
coisa alguma, nos arriscamos a votar uma emenda constitucional 
antes do recurso julgado e, pois, com a suposta, com a natural, 
com a presumível, com a legítima hipótese de termos de dar 
também por inexistente essa votação. 

Sr. Presidente, que ao menos se suspenda, enquanto a 
Comissão delibere. Que receio seria o da Maioria, se ela também o 
é na Mesa que se vai reunir? O Presidente da República ainda o é 
por algum tempo e não tem por que temer, por cinco dias, a sua 
posse como Senador nomeado da República. 

Devo a esta altura, para concluir, lembrar que, se houve um 
tema, um mote, um lema, um programa, uma tese, uma bandei
ra, um argumento, alguma coisa digna do nome de razão 
inteligente para a campanha do Sr. Juscelino Kubitschek, foi a 
defesa da intangibilidade da Constituição. A bandeira da legali
dade deu-lhe todos os trunfos, quando ele no-la arrebatou, ele que 
para ela nada contribuíra, velho servidor que fora da Ditadura 
anticonstitucional, ilegal e antidemocrática. Apossou-se dela e, 
com ela em seus punhos, percorreu o País, com ela em suas mãos 
comoveu as Forças Armadas, com ela em seus braços chegou à 
Presidência da República. 

Sr. Presidente, é curioso que ele no-la abandone, antes mes
mo de deixar a Presidência, e que o desejo de obter imuni
dades, pois nem voto ele pretende ter - do voto ele abre mão, do 
recurso ao eleitorado ele não faz questão -, tudo que lhe 
interessa, Sr. Presidente, é a única coisa que esta nomeação lhe vai 
dar, pois rende menos que um cartório, mas rende mais que ares
ponsabilidade dos ex-Presidentes da República. É isso, talvez, o 
que ele teme, pois outra razão se não encontra para sua insistên
cia em advogar em causa própria, em usar os meios de que dispõe 
o Poder Executivo para constranger o Congresso e abrir, hoje, o 
longo caminho das sucessivas transformações da Constituição 
entre o dia de hoje e o dia da posse do futuro Presidente, eleito 
através do rito da emenda constitucional, através da conspurcação 
do sistema pelo qual a Constituição levantou em torno de si essa 
barricada, essa paliçada que, hoje, se pretende derruir à luz de 
tristes sofismas e de incompreensíveis capitulações. (Muito bem; 
muito bem. Palmas.) 
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49. Sessão de 4 de setembro de 1959 

Considerações sobre a nota do Governo relativa a 
movimento organizado e orientado por agitadores, 
com o propósito de Perturbar a ordem pública e 
tumultuar a ..,.da nacz'onal. 





Carlos Lacerda - Sr. Presidente, pequeno e remoto Estado 
da União Indiana, o Estado de Querala, teve o seu Governo 
constituído, há tempos, por meio de eleições, pelo grupo político 
comunista que, assim, empolgou o Poder. 

Esse grupo, a certa altura, há coisa de dois ou três meses, 
deliberou estatizar o sistema escolar do Estado. Começou o 
protesto das escolas católicas, a que se seguiu, unido a estas, o das 
escolas protestantes e, logo, o das escolas muçulmanas. 

Os distúrbios provocados na luta entre o Estado Comunista de 
Querala, que pretendia sufocar a liberdade de ensino, e as escolas, 
na defesa dessa liberdade, chegaram, subitamente, a tal ponto de 
ebulição, que o Primeiro-Ministro Nehru deliberou usar o artigo 
da Constituição Indiana que assegura poderes para intervir num 
Estado quando o respectivo Governo não se mostra capaz de 
garantir os direitos constitucionais e a ordem pública. 

A seguir, no encadeamento que vamos, por assim dizer, 
evocando cada dia, nos despachos das agências telegráficas, amon
toaram-se tropas da China Vermelha na fronteira. Os primeiros 
enclaves no território indiano, na fronteira do Himalaia, foram 
violados, enquanto, ao mesmo tempo, a massa ululante dava 
início aos distúrbios sangrentos nas ruas de Calcutá. 

Esse movimento coincidia, mas nunca por acaso, com a 
triunfal viagem de Eisenhower à Europa, na qual recebeu as 
demonstrações de esperança e de paz dos povos do ocidente 
europeu, talvez maiores e mais confiantes do que aquelas que lhe 
foram há tempos tributadas quando, à frente das tropas aliadas, a 
que se incorporava a gloriosa Força Expedicionária Brasileira, 
invadiu e libertou a Europa. 
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Sr. Presidente, esses fatos não vêm aqui como uma superfe
tação ou como um intróito mais ou menos acadêmico para o 
debate de que ora me encarrego, por delegação honrosa das duas 
Bancadas que tenho ocasionalmente, para satisfação minha, a 
incumbência de liderar. 

Nós não temos mais o direito, nem de permitir que se 
repitam, nem de repetirmos nós mesmos, os erros da geração 
política que antecedeu a nossa, nos pródromos do golpe de estado 
de 1937. Não temos por que adotar, em face das ameaças da 
convulsão social que se avolumam sobre o País, uma posição do 
velho liberalismo, superado, que afinal se engaja, por omissão, nos 
planos e métodos, nas táticas e processos da imprensa comunista 
sobre o mundo livre. 

Por outro lado, Sr. Presidente, compreendo, como compreen
demos, que a situação de hoje difere da de 37 substancialmente, e 
desde logo nas inevitáveis repercussões das tendências e realidades 
do mundo contemporâneo, em suas pressões sobre a conjuntura 
brasileira, temos o dever de compreensão e de lucidez para que 
nem percamos a cabeça, nem nos esqueçamos de usá-la quando 
começamos a analisar a nova conjuntura com que ora se defronta 
o País. 

Amanhecemos hoje, Sr. Presidente, com uma nota alarmista, 
a par de alarmante, emitida pela Presidência da República e para 
ela, confesso, não nos bastariam as declarações que ora lemos no 
O Globo, prestadas pelo meu eminente amigo, o nobre Líder da 
Maioria, segundo as quais foram alguns jornais de hoje que deram 
interpretação maliciosa à nota oficial pois teria declarado S. Ex:'-: 

"Ela não visa a Partidos, nem a instituições, muito menos ao 
nosso aliado, o PTB. Ao contrário, apenas visa ao fortaleci
mento da autoridade do Governo, tendo o sentido de uma 
advertência a todo e qualquer movimento tendente a pertur
bar a ordem pública. Assim, seu objetivo é mostrar à Nação 
que o Governo está atento, tranqüilizando-a e demonstrando 
que não admite agitação sob qualquer pretexto." 

Ora, Sr. Presidente, seria realmente muito estranho, muito 
de tranqüilizar, isso de um Governo que reunisse os seus Ministros 
militares, seus comandos do aparelho de segurança no País e 
emitisse uma nota em termos inequivocamente graves, como esta 
que acaba de ser aqui reproduzida pelo nobre Vice-Líder da 
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Maioria e que me julgo, portanto, dispensado de repetir. Dispen
sado de repetir, não estou, no entanto, de sublinhar certas ex
pressões dessa nota. 

Diz ela que se reuniram as principais figuras do Governo, 
aquelas que têm atribuições que interferem com a ordem social e 
econômica, para examinara presente situação e as ameaças que se 
vêm fazendo sentir. 

Não se trata, portanto, de coisa vaga. O Governo informa ao 
País que se fazem sentir ameaças com o propósito - diz a nota -
de agitar o País, de perturbar a ordem pública e tumultuar a vida 
nacional. Nada mais preciso, nada mais contrário, portanto, a 
essa vaguidão distante, remota, indiferente a quaisquer propósitos 
- venham de onde vierem - para perturbação da ordem 
pública. 

Ainda há mais: informa o Presidente ao País que examinou, 
com os Ministros, o movimento organizado e orientado por 
conhecidos agitadores. E aqui, Sr. Presidente, faço uma primeira 
pausa neste respigar da nota oficial, para dizer ao Governo que 
nós, que conhecemos muitas coisas neste País, gostaríamos de 
saber o nome desses agitadores; o nome de batismo, se possível, 
mas, se não for possível, o nome da agremiação que os reúne, o 
rótulo, a bandeira, a tabuleta debaixo da qual eles se congregam. 
Pois, Sr. Presidente, não somente são conhecidos do Governo, 
como supõe o Governo que sejam do conhecimento da Nação, por
que a expressão tem aí o duplo sentido de que o Governo os 
conhece e, pois, os identifica e, pois, pode nomeá-los perante o 
País e, ainda mais, considera que são tão conhecidos que até se· 
dispensa de designá-los pelo nome. 

E continua a nota: 

"No sentido de criar condições que venham a ameaçar a 
ordem e a paz do povo brasileiro, através da deflagração de 
greves ilegais, estando nos seus planos até mesmo uma greve 
geral, reafirmou o Sr. Presidente da República o louvável 
propósito de reprimir quaisquer ameaças à ordem, ao, regime 
e às liberdades públicas." 

E, em face das recomendações das autoridades ali reunidas, 
ficaram os Srs. Ministros da Guerra, da Marinha, da Aeronáutica, 
da Justiça e do Trabalho incumbidos de coordenar um plano de 
ação imediata de prevenção e de repressão de tais atividades. 
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Sr. Presidente, nada mais grave do que esta nota; nada mais 
distante, portanto, daquela espécie de emplastro, ou de band-aid 
que o nobre Líder da Maioria pretende aplicar na chaga aberta da 
sensibilidade nacional pela nota hoje divulgada pela Presidência 
da República. Quaisquer que sejam as nossas divergências, por 
mais profundas que sejam as nossas restrições, por mais graves, 
justas e fundadas que sejam as nossas prevenções, não temos o 
direito de supor que esse grupo de homens que ontem se reuniram 
na Presidência da República esteja simplesmente mentindo ao 
povo, faltando à verdade perante a Nação e inventando, mavorti
camente, planos que inexistissem, movimentos que não fossem 
reais, ameaças que não passassem senão de nuvens de preocupa
ções vãs e fugazes, na cabeça, de resto sempre despreocupada, do 
Sr. Juscelino Kubitschek. 

Sr. Presidente, pela primeira vez vemos o Presidente da 
República toldar o seu sorriso de permanente beatitude, diante 
das benemerências do seu Governo, para advertir a Nação da 
gravidade da crise, das ameaças que sob a crise trabalham e do seu 
intuito de evitar que a crise se transforme em algo de mais grave, 
pela destruição deste resto de paz e de ordem no País. Sei que, a 
esta altura, não será difícil ocorrer a algum espírito malicioso 
aquela clássica objurgatória que se me lança cada vez que aqui me 
pronuncio sobre questão equivalente. 

Entre 1954 e 1955, defendia, sob minha exclusiva responsabi
lidade pessoal, à revelia e mesmo contra as opiniões dominantes no 
Partido a que me honro de pertencer, a tese de que o País se 
encontrava em fase revolucionária, de que o suicídio do Presidente 
Getúlio Vargas culminara uma fase de decomposição do seu 
Governo, de desagregação da autoridade civil no País. 

Forçada a situação nacional a reconhecer esse estado revolu
cionário evidente, quis dar a esse estado, Senhor Presidente, sua 
natural conseqüência, que era levar o País imediatamente a 
algumas reformas fundamentais,· políticas e sociais, que permi
tissem a reimplantação do processo democrático, sem os vícios e 
deformações, sem as combinações de fraude, de corrupção, de 
demagogia e de engodo que têm toldado e impedido, por tantos 
anos, o desejo evidente da imensa maioria do povo brasileiro, de se 
encaminhar para fórmulas mais felizes e mais justas da vida social 
e política. 

Naquela altura, Sr. Presidente, puseram-me o labéu de 
golpista e, porque denunciasse o golpe que se então preparava, 
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anteciparam-se ao que nós recomendávamos sem preparar, e 
prepararam-nos sem recomendá-lo, para, afinal, desfechá-lo nas 
condições que a Nação conhece e que não desejo recordar, porque 
sobretudo entendo que uma Nação vive, sim, das experiências do 
passado, mas não tem o direito de evocá-las para irritar os ânimos e 
agravar as zonas de atrito e de fricção, quando se encontra, como 
hoje, com o presente coberto de ameças e na necessidade cada dia 
mais evidente de abrir para o futuro um cartão de esperanças. 

Sr. Presidente, quero crer, repito, que o Presidente da 
República não esteja mentindo à Nação, quero crer em tudo 
aquilo que se tem publicado, como, por exemplo, há dias no 
Estado de São Paulo a informação de que o Vice-Presidente da 
República ia dirigir-se a São Paulo para, à frente do pacto de 
unidade sindical, que seria essa entidade marginal da vida sindical 
a que alude o Sr. Presidente da República, orientado pelos 
comunistas e considerado ilegal pelo Ministério do Trabalho, 
utilizar essa técnica que só não é monótona porque é gravíssima -
a de pertencer a um Governo e, como tal, participar de um 
processo de esfomeamento do povo, de agravamento da miséria, 
de aumento das dificuldades da vida do povo para, destacando-se 
do Governo, deslocando-se do Governo, irresponsabilizando-se da 
sociedade indissociável com o Governo, levantar as massas a fim de 
reivindicar a justiça e o pão que esse Governo lhes arrebatara. 
(Muito bem!) 

Sr. Presidente, é essa estranha composição e esse fenomenal 
hibridismo que queremos estranhar aqui. A Oposição, indo além 
dos seus deveres de crítica e vigilância, tem oferecido ao Governo, 
repetidas vezes, soluções e caminhos para a crise que temos 
anunciado e denunciado com insistência, chego a dizer monótona, 
diante daquela irredutível atitude de bonomia e bom humor com 
que o Governo encaminha o País para todas as crises, jurando que 
prepara um futuro aos que a ele sobreviverem. 

Sr. Presidente, ainda há pouco tempo, esse nosso querido 
companheiro e eminente cidadão, o Deputado João Agripino, leu, 
desta tribuna, a nota que me dispenso de aqui recordar, emitida 
pelo nosso Partido, a UDN, em que denunciava todos os recursos 
de que o Governo dispôs para enfrentar a crise, e apontava o 
caminho para realmente debelá-la; ao mesmo tempo, mostrava 
que a insistência do Governo da República nas suas metas 
desvairadas, nos seus esbanjamentos e desperdícios, quer os da 
fraude, quer os da incompetência, quer ainda, eu diria, sobre-
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tudo os da inoportunidade, iria levar este País às crises que ora 
espocam, que ora deflagram, com surpresa apenas para os 
ingênuos ou inconscientes e, não diria, também para os cúmplices 
que as prepararam. 

As nossas advertências, dir·se·ia, foram vãs. Esbarraram 
sempre nessa cortina de autopropaganda, de inaugurações, de 
visitas oficiais, de viagens, excursões, convescotes e convenções, de 
piqueniques e passeios que têm caracterizado os festivos três ou 
quatro anos da atual Administração da República. 

Foi em vão que durante todo este tempo, por esta mesma 
tribuna, desfilaram, nos seus diferentes matizes e segundo as 
reações dos seus personalíssimos temperamentos, as advertências, 
as críticas, as análises, os exames, as sugestões, os apelos, os 
apóstrofos, as imprecações de toda uma geração de homens 
públicos que não podem assistir de braços cruzados ao desmoro
namento da Pátria. 

Sr. Presidente, quando a espada de ouro foi entregue aqui nos 
denunciaram, porque delatávamos, porque trazíamos ao conheci
mento da Casa o perigo dessa conjunção das Forças Armadas com 
a quinta-coluna comunista, quando se entregava comenda a 
oficiais comunistas nas Forças Armadas, a nós nos acusavam de 
pretender mantê-las divididas, quando outro apelo não alimen
tamos senão o de vê-las reunidas, esquecidas as dissensões do 
passado, esquecidas as desinteligências de ontem, para dar ao País 
a garantia que nós desejamos, a garantia de que precisamos, a 
garantia de que a Nação carece para não desesperar antes do 
tempo de ver concretizadas as suas derradeiras e mais nobres e 
mais altas e mais puras esPeranças. 

Vimos, a cada passo, acentuar-se a influência comunista na 
administração pública, no Instituto Superior de Estudos Brasilei
ros, nas pregações de certas cátedras oficiais, na administração de 
certas agências do Governo, e sobretudo, repito - e repito porque 
é permanente matéria de escândalos -, nas Forças Armadas, 
embora encontremos sempre a declaração sumária de que por ali 
não passaram, a afirmação simplista de que se tratava de meras 
alegações - e hoje alegações quem as faz é o Governo da Re
pública, que sente agora nas suas reservas de patriotismo, de 
civismo e de responsabilidade doer-lhe na própria carne a ameaça 
por ele próprio longamente chocada, longamente alimentada, 
quando, durante tanto tempo, permitiu que a infiltração comu
nista se fizesse nas suas fileiras para ganhar a eleição a qualquer 
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preço, para governar a qualquer preço, para empossar-se a 
qualquer preço e para, a qualquer preço, desvairar a Nação nas 
orgias inflacionárias em que tem vivido. 

Sr. Presidente, n~o creio que o nosso País tenha, no momen
to, uma armadura ideológica capaz de preveni-lo e defendê-lo 
contra a insídia dessa infiltração. Não creio, não porque falta a 
este povo aquela crença sincera, simples, profunda, nas virtudes e 
vantagens da liberdade, mas porque, ao contrário das conspi
rações de antes, ao contrário dos simples golpes de outras opor
tunidades no País, hoje é através do desespero das ruas, sábia, e eu 
diria quase militarmente conduzido pela técnica comunista, que 
representa uma aplicação das técnicas de guerra segundo Klau
sevitch, mestre das táticas em que aprendeu Lenine, é através da 
utilização dessas técnicas e dessas táticas que a Nação se vê 
envolvida, intrigada consigo mesma, dividida e ainda hoje incapa
citada para assegurar a natural polarização de suas forças políticas 
e populares - natural porque espontânea, natural porque segun
do a natureza das coisas, natural porque representa, de um lado, a 
tentativa da continuação de tudo aquilo que tem dominado e 
empolgado o Brasil nos últimos trinta anos, natural porque, de 
outro lado, levanta-se a esperança e a palavra da reforma e da 
mudança nos costumes, nos métodos, nos caminhos para este País. 

Último de Carvalho - V. Ex!l permite um aparte? 

Carlos Lacerda - Com prazer. 

Últz"mo de Carvalho - Eminente Líder, tenho a imprensão 
de que V. Ex!l está focalizando a reação de certos setores populares 
diante da atuação ou pela atuação dos comunistas. V. Ex!l 
conhece, tenho esposado os mesmos princípios de V. Ex!l. Somos 
democratas, V. Ex!l e eu, portanto, somos anticomunistas, antiin
tegralistas, antitotalitários, de qualquer forma. Posso, pois, neste 
momento, dizer que o movimento que existe aí não é - e -acredito 
mesmo que não seja - apenas da parte dos comunistas; o que há é 
um movimento político dos inconformados, do Partido de V. Ex!l, 
do meu Partido, e de outros Partidos de cúpula, de parte das 
cúpulas partidárias que não querem concordar, que não querem 
aceitar a escolha feita pelo povo de candidatos do povo à sucessão 
do Senhor Juscelino Kubitschek. Não é só no Partido Comunista, 
absolutamente, que se verifica esta resistência; é, principalmente, 
de certos setores das cúpulas de nossos Partidos que querem impor 
à Nação soluções antidemocráticas, impatrióticas. E, porque a 
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Nação não as poderá aceitar, essas forças políticas então tramam, 
tramam como poetas, porque, de um lado, não têm o apoio, e, de 
outro, não têm esta força material com que se planejam e 
praticam golpes, justamente a força que está com o Governo e que 
apóia um dos canc;lidatos à Presidência da República. 

Carlos Lacerda - Muito grato a V. Ex!l. 

Plínio Salgado - Peço a V. Ex!l me permita inserir em seu 
brilhantíssimo discurso algumas palavras a respeito de referência 
feita pelo Deputado Último de Carvalho. 

Carlos Lacerda - Com prazer. 

Plínz"o Salgado - S. Ex!l, para mostrar-se altamente liberal 
e democrático, declarou-se contrário ao comunismo e ao integra
lismo. Gostaria que o nobre colega me dissesse se conhece a 
doutrina integralista, e qual a diferença ... 

Carlos Lacerda - Só peço diga em outra oportunidade, 
porque a doutrina é muito extensa. 

Último de Carvalho - Posso dizer agora. Refiro-me, não ao 
integralismo que V. Ex!l prega hoje, esse integralismo de poetas, 
mas aquele do sigma, da camisa, dos tambores. 

Plínz"o Salgado - É o mesmo. 

Último de Carvalho - Ora! V. Ex!l evoluiu demais, não é o 
mesmo. Conheço as obras de V. Ex!l. Já li a sua cartilha para 
poder contrariar o seu ponto de vista. 

Plínio Salgado - Agora posso, como naquele tempo, per
guntar: V. Ex!l é capaz de fazer aliança partidária, neste momen
to, comigo para o seu candidato? 

Último de Carvalho - Faço, pois V. Ex!l evoluiu muito. 

Carlos Lacerda - Sr. Presidente, peço a V. Ex!l me garanta 
a palavra. 

Último de Carvalho - Vou mostrar como o nobre Deputado 
mudou. S. Ex!l só admitia uma Câmara de quarenta, e hoje, 
pertence a uma de 320. 

Plínz·o Salgado - V. Ex!l está demonstrando que não leu 
nada. Está falando sobre assunto que não conhece. 

778 



Presidente - Atenção! Os apartes só podem ser proferidos 
com licença do orador. 

Plínio Salgado - Sr. Deputado Carlos Lacerda, agradeço a 
V. Ex~ a concessão do aparte, nesta ocasião em que geralmente se 
procura agradar as correntes que trazem mais ou menos 1 milhão 
de votos. · 

Últz"mo de Carvalho - Eu aceitaria hoje o apoio do PRP. 
Nunca, porém, o do Partido Integralista. 

Plínio Salgado - E aceitaria o do Partido Comunista. 

Oltimo de Carvalho - Aceitamos o apoio de uns e de ou
tros, mas não lhe damos apoio. 

Carlos Lacerda - Sou grato aos apartes com que me honra
ram os nobres colegas. 

Presidente - Peço a atenção dos nobres Deputados, no 
sentido de só apartearem com licença do orador e evitarem os 
discursos paralelos, para disciplinar os nossos trabalhos. 

Carlos Lacerda - Estou muito grato pelos apartes com que 
me honraram os nobres Deputados Último de Carvalho e Plínio 
Salgado, mas creio que S. Ex~s não se ofenderão se me declarar 
também muito grato pela intervenção de V. Ex~, Sr. Presidente, a 
meu favor. 

Dizia eu, há pouco, não queremos crer esteja o Sr. Presidente 
da República mentindo ao País. Por mais que se haja degradado 
essa função no Brasil, repugna acreditar que se representasse neste 
momento uma comédia - e que comédia, Sr. Presidente - uma 
comédia que traz na sua trama o perigo da perda da liberdade e 
da paz no Brasil. 

Quero, no entanto, acentuar que falta na nota presidencial 
um elemento essencial: a identificação do adversário. Queremos 
saber a quem se refere o Sr. Presidente da República, quando 
alerta a Nação contra a iminência de uni perigo. (Muito bem!) 

Há dias, em Belo Horizonte, numa espécie de pré-estréia do 
espetáculo de ontem no Catete, o Sr. Coronel Humberto Melo, 
honrado Secretário-Geral do Conselho Nacional dé Segurança, 
fazia também algumas afirmações genéricas sobre a investida 
comunista no Brasil e terminava co-responsabilizando a Oposição. 
É aí que muitos espíritos, longa e amargamente experimentados 
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em precedentes dessa natureza no País, julgam obrigar uma 
insinuação velada à possibilidade de medidas de exceção, a 
pretexto de combater ameaças e debelar conspirações. 

Já por nós falou, com sua autoridade e habitual prudência, o 
Presidente do nosso Partido, o Deputado Magalhães Pinto, cuja 
entrevista, em Belo Horizonte, me permito acrescentar ao meu 
discurso. Às suas palavras pouco haveria a acrescentar, pois 
embora pronunciadas antes da reunião do Catete, elas, em 
substância, dizem que a Oposição oferece ao Governo toda a 
colaboração para a defesa das instituições democráticas, democra
ticamente. Quer dizer: não pactuaríamos, nem pactuaremos com 
qualquer providência antidemocrática a pretexto de defender a 
democracia; também não pactuaríamos, nem pactuaremos com o 
combate vago, indefinido, indeterminado contra inimigo cuja 
identidade sequer se aponta ou se ousa apontar ao País. 

Parece que se quer repetir o episódio da Carta Alkmim: 
apontar vagamente ao País um inimigo e deixar, à Oposição, o 
encargo de designá-lo pelo nome. Por quê? Porque esteja esse 
inimigo em casa da Oposição? Não, porque se em casa nossa ele 
viesse, o Governo - e com que vigor, e com que urgência, e com 
que praz€r - no-lo apontaria perante o País. Porque esteja esse 
inimigo fora da fronteira do Brasil? Não, porque nada lhe custaria 
a este Governo, que aponta inimigos até no Fundo Monetário 
Internacional, apontá-los um pouco mais para leste. 

Então, Sr. Presidente, onde está esse inimigo? Ao que parece, 
pelos cuidados e cautelas que o Governo toma, esse inimigo está 
em sua própria casa. 

Nestor Duarte - Muito bem. No próprio Governo~ 

Carlos Lacerda - E essa é precisamente a gravidade da 
situação. Estivesse o inimigo fora do Governo ... 

Nestor Duarte - Apoiado. 

Carlos Lacerda - . . . vale dizer, fora das pos1çoes de co
mando, fora dos pontos de controle da vida nacional e nenhum 
perigo haveria, senão esse que decorre da fome que bate à casa do 
pobre, das dificuldades que esmagam a vida do remediado. 
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Abel Rafael - V. Ex:' tem toda razão quando diz que o 
inimigo está dentro da própria casa, porque, quando se trata de 
ganhar eleições, fazem-se as coligações mais absurdas. Por exem
plo, agora, Excelência, em que estamos às vésperas de uma 
campanha, se nós, os desprezados integralistas de quem o Sr. 
Último de Carvalho não gosta, resolvêssemos apoiar o General 
Lott, talvez ganhássemos um ou dois Ministérios dados pelos 
mesmos que hoje não gostam de nós, que nos dariam força para 
modificar o Governo, a nosso modo. Mas não somos democratas, 
diz S. Ex:' o Sr. Deputado Último de Carvalho. 

Último de Carvalho - Permite V. Ex:'? 

A bel Rafael - Sempre fomos democratas. V. Ex:' não sabe 
o que é democracia. 

Carlos Lacerda - V. Ex:'s vão recomeçar? 

Últz.mo de Carvalho - Atacar o Palácio Guanabara é de
mocracia? 

A bel Rafael - V. Ex:' estava envolvido também naquele 
movimento. 

Últz"mo de Carvalho - Eu?! 

A bel Rafael - Se não estava V. Ex~, estava seu Partido, 
homens ao lado de V. Ex~, militares que apóiam V. Ex:'. Mas fo
mos nós que pagamos o pecado de perder vidas naquela revolução, 
Sr. Deputado. Democratas são só V. Ex~5 , que tomam conta do 
Governo e desgraçam a Nação. É preciso que haja maior orien
tação política, porque V. Ex~5 aceitam todas as espécies de 
alianças, como aceitariam o nosso apoio de que não gostam 
para, depois de ganharem as eleições com o mesmo apoio. 
virem tachar-nos de antidemocratas. Mas somos bons demo
cratas, como V. Ex~, Sr. Deputado Carlos Lacerda, que per
deu nosso apoio. Se apoiamos S. Ex:', somos democratas, nos 
procurame oferecem posições de mando. V. Ex~ tem razão, Sr. 
Deputado. Entregam as posições aos inimigos e depois vêm chorar 
na Câmara. O Senhor Deputado Último de Carvalho não sabe o 
que é integralismo. S. Ex:' não foi exato, porque nunca leu os 
nossos livros. 

Rondon Pacheco - Senhor Presidente, peço a V. Ex~ a 
palavra pela ordem. 
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Presidente - Tem a palavra, pela ordem, com licença do 
orador, o Sr. Deputado Rondon Pacheco. 

Rondon Pacheco - Senhor Presidente, requeiro a prorro
gação da sessão por 30 minutos. 

Preúdente - Já existe sobre a Mesa requerimento do nobre 
Deputado Ernâni Sátiro, no sentido de que seja prorrogada a 
sessão, por 20 minutos, a fim de que o orador possa concluir o seu 
discurso. 

Em votação o requerimento. Os Srs. Deputados que o apro-
vem, queiram ficar como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Deputado Carlos Lacerda. 

Carlos Lacerda - Agradeço ao nobre Deputado Ernâni 
Sátiro e ao meu nobre Líder, Rondon Pacheco, assim como ao 
Plenário a honra de sua atenção. 

Senhor Presidente, vamos ver se podemos novamente retirar o 
discurso desse poço em que de vez em quando cai e de onde surge a 
verdade, tão bem vestida pelos nobres Deputados que se digladiam 
em torno da história política do Brasil e do choque de ideologias 
que inspirou a formação da Ação Integralista Brasileira. 

Osvaldo Lima Filho - V. Ex~ permite? 

Carlos Lacerda - Com muito prazer. 

Osvaldo Lima Filho - Não posso deixar de trazer esta 
intervenção quando V. Ex~, com o brilho do costume ... 

Carlos Lacerda - Muito grato. 

Osvaldo Lima Filho - ... mas naturalmente incorrendo em 
alguns erros habituais ... 

Carlos Lacerda - Muito grato também. (Risos.) 

Osvaldo Lima Filho - ... de formação ideológica coloca a 
questão da crise brasileira como uma opção em que nos devêsse
mos entregar a uma luta contra o comunismo. O aparte é para 
dizer a V. Ex~ que não acredito que a gravidade da situação 
brasileira resulte de uma ameaça de subversão comunista. Tanto 
não acredito que cito a V. Ex~ um exemplo claro em relação a um 
adversário e até hoje meu inimigo pessoal. V. Ex~ sabe que seu 
correligionário, o Governador de Pernambuco, o ilustre Doutor 
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Cid Sampaio, foi eleito fazendo comícios em praça pública ao lado 
do Sr. Luís Carlos Prestes, como, ao lado do Partido Comunista, 
foi eleito o ilustre, honrado e digno brasileiro, também membro 
da União Democrática Nacional, Dr. Miguel Arrais, Prefeito do 
Recife. Vê V. Ex:' que se os comunistas têm o defeito de haver 
praticado algum crime contra as instituições democráticas no 
Brasil, como em 1935, eles estão plenamente reabilitados, exer
cendo a convivência democrática com dignidade exemplar, que é 
atestada por ilustres e honrados membros do Partido de V. Ex:'. 

Carlos Lacerda - Tenho a esperança de que o nobre Líder 
do PTB não julgue que me colocou em dificuldade com seu aparte, 
porque seria realmente uma injúria a mim e outra a S. Ex:'. 

Desde logo é fácil compreender - pensei que o meu eminente 
colega de representação já o houvesse compreendido - que não 
vim para esta tribuna fazer retaliações, nem mesmo em relação 
aos comunistas, quer individualmente, quer como Partido políti
co. Vim referir-me à advertência feita ao País pelo Presidente da 
República, de que existe uma grave ameaça sobre as instituições 
nacionais, sobre a ordem democrática, sobre a ordem jurídica, de 
que S. Ex:' parece não faz muito caso, a julgar pelo que disse em 
seu recente discurso. 

Mas não me eximiria, noutra oportunidade, de examinar as 
contradições da vida política brasileira, que levam a situações 
como essa a que S. Ex:' acaba de aludir, não me eximiria de nada 
disso, se não tivesse consciência da urgência do nosso pronun
ciamento, em face da crise anunciada ao País pelo Sr. Presidente 
da República. Não me eximiria desse exame por covardia, por 
falta de argumentos para uma apreciação conjunta, quer do 
passado da Ação Integralista - análise que muito me honraria de 
fazer, pois é cheio de provocações ao debate de natureza intelec
tual e política -, quer do presente do Partido Comunista em suas 
diferentes encarnações neste ou naquele Estado, ou nos famosos 
comitês J. J., que receberam dinheiro das forças conservadoras 
para ajudar a entronização do Sr. Jusc~lino Kubitschek no Catete. 
Nem vim aqui fazer referência a fatos tão recentes como a 
presença do Sr. Luís Carlos Prestes nos fundos do Catete entre os 
que aplaudiam o Senhor Presidente da República pela sua súbita 
manifestação de antiimperialismo localizado, racionado, certo e 
dirigido e provisório. Meu objetivo ê muito outro. Meu objetivo 
espero seja compreendido pelos meus eminentes colegas da 
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Maioria, entre os quais sem dúvida há muitos, senão quase todos, 
em condições de compreender as dificuldades que temos a vencer, 
para admitir, em princípio, a sinceridade do Sr. Presidente da 
República no seu pronunciamento desta manhã. Não é fácil, para 
quem tem recolhido, nestes anos de vida política nacional, 
repetidas demonstrações de insinceridade dos grupos, forças e 
homens que controlam o País, daqueles que, em 37, juravam 
defender a legalidade, enquanto preparavam o punhal para 
trucidá-la na noite de 10 de novembro, daqueles que afirmavam 
defender a legalidade enquanto procuravam reunir, ao seu redor, 
os comunistas para defendê-los, como se a legalidade democrática 
já fosse passível de defesa por aqueles que têm, por convicção, por 
ideologia, por doutrina e por dever de sua convicção, de ideologia 
ou doutrina, todos os métodos e meios para liquidar com a ordem 
democrática. 

Sr. Presidente, é, portanto, vencendo todas estas repugnân
cias- de nenhum modo pessoais, mas duras de vencer e, até certo 
ponto, irredutíveis - que afirmamos admitir, em princípio, a 
sinceridade do pronunciamento do Sr. Presidente da República. E 
a S. Ex~ respondemos que, na medida em que se disponha a 
defender, "intransigentemente, a ordem democrática, a liberdade 
mesmo alijada que mantém, e antes a queremos alijada que 
nenhuma; na medida em que se disponha a sustentar as institui
ções que, em má hora, foi chamada a representar ou encarnar e 
defender, na Presidência da República deste País, jamais S. Ex~ 
verá a UDN fugir, e, com ela, o honrado e glorioso Partido 
Libertador, ao dever de proporcionar as leis que entenda necessá
rias, desde que use aquelas de que dispõe. 

Sr. Presidente, não entendo que se fale de um plano de 
prevenção e repressão, quando de planos não carece o Governo, 
tendo em mãos toda uma legislação e tendo, sobretudo, até mesmo 
a possibilidade de exigir, do inimigo que lhe mora em casa, uma 
definição clara sobre os seus propósitos e os seus objetivos nesta 
cnse. 

Espero que o Sr. Presidente da República não creia que seja o 
povo, e seus representantes com ele, tão ingênuo a ponto de supor 
que tem cabimento reprimir, pela força, movimentos em defesa do 
aumento do salário, sob pretexto de que tais movimentos possam 
atingir o cerne da ordem jurídica vigente, pois, Sr. Presidente, nós 
sabemos, os trabalhadores sabem, todos os que vivem de salário no 
Brasil sabem que, a cada novo aumento, corresponde, em poucos 
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meses, uma agravação de sua dificuldade. Mas, por igual, sabe
mos que não se pode, sob esse, já não diria pretexto, mas sob 
motivo economicamente bem fundado, recusar aumentos de salá
rios, quando o Governo insiste na sua política de investimentos in
flacionários, quando o Governo persiste nas suas emissões de que 
não se arrepende e nas quais prossegue como se nada houvesse, 
como se não tivesse chegado às portas da crise que anunciamos e 
que S. Ex~ tão longamente se recusou a ver. 

Sr. Presidente, espanta que se pretenda construir monumen
tos à glória arquitetônica de um Presidente da República e, ao 
mesmo tempo, ameaçar com a polícia os que vão pedir pão, carne, 
leite para as suas famílias. Isto não; isto nunca. Se o Partido 
Trabalhista Brasileiro é partícipe do Governo, é parte do Governo, 
adere ao Governo, mais que aderiu, constitui o Governo a quatro 
mãos; se o Partido Trabalhista Brasileiro se solidariza com o 
Governo, vota aqui o que o Governo manda votar, dispõe lá fora 
de dois Ministérios essenciais, um dos quais, o da Agricultura, 
como acaba de demonstrar o nobre Deputado Edilson Távora, 
tem a maior parte das suas verbas de produção colocadas no Plano 
de Economia; se o Partído Trabalhista Brasileiro dispõe do 
Ministério do Trabalho e, até hoje, não libertou os sindicatos 
daqueles que o dominam, dos pelegos do Fundo Sindical, cuja 
desonestidade é o preço que pagam para ter o apoio dos comu
nistas e, por seu turno, entregaram às ativas minorias comunistas o 
controle das massas trabalhadoras no Brasil; se o P"artido Tra
balhista Brasileiro mostrou-se até agora incapaz de organizar um 
movimento trabalhista autêntico, honrado, independente, autô
nomo e genuíno no País, corra as conseqüências da sua partici
pação num Governo reacionário e inflacionário pois todo Governo 
inflacionário é, e quando não é, termina por ser o mais reacio
nário dos Governos. 

O que não se pode compreender é que esse concerto a quatro 
mãos, essa cacofonia governamental por vezes se separe e se vejam 
duas mãos espalmadas em protesto, & açular a cólera do povo 
contra o que as duas mãos associadas lhe fizeram. O que não 
podemos compreender é que haja uma solidariedade íntima entre 
o Catete e São Borja, nascida à sombra dos mesmos documentos, 
alimentada no calor da mesma demagogia, frutificada nos Insti
tutos de Previdência e na escravidão do movimento sindical, e 
agora venham cantar nas ruas os hinos revolucionários, para 
derrubar aquela ordem que instituíram, sobre o nosso sacrifício, 
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contra o nosso protesto e à custa das calúnias que contra nós 
lançaram no País. 

É tempo de pôr um paradeiro a esta espécie de comédia, pela 
qual o governo se denuncia a si próprio e não dá sequer o nome da 
parte que denuncia, quando toma a outra parte como um todo. 

Quem é que está ameaçando a ordem pública? Como se 
chama essa entidade ilegal? Quem a alimenta, quem a prestigia, 
quem lhe dá a mão? Serão aqueles que conspiraram com Perón 
contra o Brasil e que não tiveram a sua conspiração devidamente 
apurada e punida, por culpa do Senhor Presidente da República? 

Serão aqueles que deram as mãos a um ditador estrangeiro 
para interferir nas eleições do Brasil? Ou não serão? Ou serão 
outros? Ou esses já se aposentaram nos ócios que fruem nos seus 
latifúndios antiquados das reformas agrárias de boca, das refor
mas agrárias de discursos que se levantam brilhantes e ovantes a 
cada véspera de cada nova eleição? Serão novos? Serão outros? 
Quem serão? De onde vêm? Que pretendem? Que significam? 
Qual a natureza de sua relação de subordinação ou de associação 
com o Partido Comunista? Onde estão os representantes do 
Partido Comunista? Por quem foram eleitos, em que legenda, com 
que aliança? Pergunto: existem ou não representantes eleitos pelo 
Partido Comunista, recomendados pelo Sr. Luís Carlos Prestes 
abertamente, publicamente? - e não sou eu quem lhe censura a 
livre publicidade de suas palavras, gestos e intenções. Mas se eles 
existem, se sabemos ler, aprendamos a ler o que eles querem dizer 
quando falam. Não o vemos recomendar senão aqueles que são 
úteis aos seus objetivos e é por isso que registramos com desvaneci
mento e incompátibilidade visceral, fundamental, entre a posição 
de nosso Partido e do Partido do Senhor Luís Carlos Prestes. 
Dir-se-á que aqui ou ali, nesta ou naquela tese, nesta ou naquela 
eleição ocasional, neste ou naquele episódio regional, tais asso
ciações se compatibilizam. 

Mas não é esse o problema, Sr. Presidente. O problema 
consiste em saber se, de demagogia em demagogia, de provi
dência em providência, acuando-se aos poucos uma opinião 
desvirtuada, desorientada e desagregada, vamos acabar fazendo o 
jogo que convém à Rússia, que é o da paralisação do País no 
desespero, na inflação e na desordem espiritual. Este é o problema 
do nosso tempo, e é por isso que de difere frontalmente da situação 
das vésperas de 37. Àquela época, o comunismo era uma força de 
Oposição, e o que dominava os espíritos, aqui e lá fora, era a 
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ascensão mundial do nazi-fascismo. Hoje, a força em ascensão é o 
comunismo com as suas legiões, com o seu poderio, com o seu 
prestígio ideológico e material, e as Oposições que se reúnem, que 
se congregam através do mundo e de que o Brasil não pode e não 
seria jamais uma exceção, constituem precisamente a suprema 
tentativa de formação de uma política de reforma social demo
crática capaz de dar uma resposta ao comunismo, não apenas 
esmagando-o mas, sobretudo, isolando-o. A política de isolamento 
do comunismo é a primeira providência a tomar, notadamente 
num País em crise social aguda. A política de contenção dos 
desmandos inflacionários é a providência a tomar num País em 
crise financeira aguda. Fora destas duas, há uma terceira que não 
nos compete sequer formular porque não vemos como poderá o Sr. 
Presidente da República obter um desquite amigável num País 
onde não existe o divórcio no casamento que fez para subir ao 
Poder. (Risos.) 

S. Ex:'- providencia uma solução legal para dissociar a sua 
associação e, diria, já agora indébita, como as forças que velada
mente denuncia. 

Desejo é que não se zombe da opinião nacional, que não se 
brinque com os destinos do povo, não se dê à Nação o sentimento 
da gravidade de uma ameaça, da iminência de uma crise gravís
sima e, ao mesmo tempo, derrapem, tergiversem, ingressem no 
regime dos subterfúgios e das indiretas, das alusões cerebrinas e 
das complicações cerebrais, para recusar-se a dar um nome às 
coisas e não seria ofensa dizer dar os nomes aos bois, tratando-se de 
grandes criadores de gado vacum. (Risos.) 

Quem ameaça quem? Somos nós? Como, se somos as primei
ras vítimas, pois as segundas estão representadas no próprio 
Presidente da República? 

Compreendemos que essa crise revolucionária não é golpe. 
Não adianta reeditar velhas histórias pois sabemos perfeitamente 
que a técnica desta vez não é a do golpe puro e simples, do 
passado, até porque para isto - cr~io - não haveria forças 
suficientes. 

A técnica desta vez é diversa. Ela começa na fome dos lares, 
ela vive da fome dos lares, ela se alimenta da fome dos outros, ela 
come a fome do pobre, ela engorda à custa dos que emagrecem. É 
nessa base que a luta começa a evoluir para as formas superiores 
da desagregação nacional que culmina nesta palavra horrend:'l, 
que tenho ouvido pronunciar por irresponsáveis ou por incons-
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cientes - separatismo - levando a conseqüências criminosas um 
natural e compreensível regionalismo no País. Sr. Presidente, creio 
que, a esta altura, não terá o Sr. Presidente da República dúvidas 
de que contará com a Oposição para a preservação da ordem, mas 
da ordem· democrática, quer dizer, da ordem sem qualquer 
manobra do tipo daquela que outro dia, irmanadas Maioria e 
Minoria, afastamos deste Plenário, da ordem sem qualquer inten
ção segunda, que não se ouse confessar, mas que aos poucos parece 
devemos temer ressaltar à vista através do esforço que se sente 
demorado, através da obstinada tentativa de evitar a natural, 
desejável e inevitável polarização das forças populares do Brasil, 
das forças que eu chamaria da continuação do que aí está, e das 
forças que se chamarão da mudança do que está aí. 

Essas da continuação facilmente se decompõem entre as que 
têm algo a perder do muito que vêm ganhando e que se dispõem a 
tudo, menos- para usar uma frase daquelas que o Senhor Otávio 
Ma~gabeira introduz no aticismo das suas orações - a entregar a 
rapadura, e outra que a elas se associa e se irmana, força que tem 
outros objetivos: os da introdução no Brasil de uma espécie de 
neoperonismo, através do qual certos chefes irrequietos, que ainda 
não encontraram a sua vez nem a sua prateleira na hierarquia 
militar, pudesse saltar vários degraus e subir depressa demais, 
irmanados com essas forças que dominam os sindicatos e que 
jamais chegam a constituí-los verdadeiramente. 

É preciso não esquecer, desde já, que somos um povo de 
memória fraca, que já se pregou neste País a república sindica
lista. E eu me perguntaria se a ameaça que ora o Sr. Presidente da 
República brande aos olhos atônitos e machucados do povo brasi
leiro não é senão a reedição atualizada daquela ameaça prematu
r'amente formulada e, portanto, oportunamente contornada pelas 
forças que a ela se opuseram. 

Agora, Sr. Presidente, parece amadurecer o processo para 
essa tentativa. Por isso, congratulo-me não somente com o Partido 
Trabalhista Brasileiro e com o Líder, mas com o País, ao ver que, 
finalmente, o pronunciamento claro de seu ilustre Líder deixa 
evidente e definitivo o seu apoio ao honrado Marechal Lott, como 
candidato à Presidência da República. 

Considero, realmente, não diria o Marechal Lott digno do 
PTB, mas o PTB, sem dúvida, digno do Marechal Lott. Considero 
também que, se pudesse juntar a minha fraca e inautorizada voz 
aos apelos do nobre líder do PTB, secundá-los-ia para que a força 
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majoritária por excelência, o Partido Social Democrático, afinal 
tomasse seu candidato nas mãos e o passasse pelo País, na 
conquista das preferências populares. 

Do nosso lado, não temos senão o embaraço da escolha. 
Havemos de escolher, e com certa brevidade, queiram ou não 
acreditá-lo, aqueles São Tomés eternos em relação às discordân
cias unânimes em que a UDN se especializou. E nós o faremos -
creio - por unanimidade; levaremos ao País uma mensagem de 
esperança como aquela com que o País pode contar, na hora em 
que tudo mais lhe vai faltando. 

O essencial é assegurar as instituições, fazendo-as viver, e não 
sufocá-las a pretexto de mais protegê-las, e não matá-las de 
carinho, e não liquidá-las sob o fundamento de que se quer 
preservá -las. 

Façamos funcionar a democracia, tal qual ela existe em nosso 
País, a fim de que um dia ela possa funcionar tal como queremos 
que ela exista. Não podemos concordar, porém, que essas ameaças 
nos despertem pela manhã e, à noite, as espadas refuljam aos 
archotes dos mesmos homens que, pela manhã, elas denunciaram. 
O que me parece um despropósito é que o Governo, para resolver 
uma crise doméstica, uma crise interna, inquiete a Nação inteira 
e, depois de ela bem desinquieta, venha a público dizer que não 
queria inquietá-la, mas, muito ao contrário, queria tranqüilizá-la, 
dizendo-lhe que ela está com uma revolução à porta. 

Sr. Presidente, o que vale é que a Nação brasileira ainda não 
teve um enfarte. Se ela houvesse tido o primeiro, com uma nota 
como essa, do segundo não escaparia. O que vale é que há no povo 
uma tal força de esperança que ele ainda não se atirou à rua para 
pôr à prova os planos de prevenção e repressão que o Sr. Ministro 
da Justiça anuncia, sem objeto direto e sem sujeito, pois esta nota 
até agora me parece uma nota que só tem predicado. 

Quero agradecer, Sr. Presidente, a atenção com que V. Ex~ 
me tratou e aos meus nobres colegas. Trouxe, colorindo-o como 
pude, para não dar excessiva solenidade a este pronunciamento, o 
objeto da deliberação hoje tomada pelàs duas Bancadas que aqui 
me delegaram poderes para, em seu nome, expressar-me. Trouxe 
a certeza de que, em nenhum momento, colocaremos jamais o 
interesse permanente do nosso País abaixo das nossas, mesmo mais 
naturais e justas, restrições ao Presidente da República. Nós o 
queremos neutro diante de duas candidaturas, mas não o quere
mos amorfo diante dos perigos que a ambos, afinal, ameaçam. 
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Nós o trataremos na medida em que ele nos tratar, vale dizer, na 
medida em que ele tratar nossa liberdade e nosso direito. Trate-os 
ele bem, e será por nós bem tratado. Respeite-os, e será por nós 
respeitado. E, para começar essa espécie de diálogo entre Governo 
e Oposição, pára esse fim comum, comece por dizer de quem 
partem as ameaças e em que elas consistem, diga-o antes que se 
tenha no País a impressão de que o que se está armando é um 
fundo cenográfico para justificar uma manobra de prorrogação ou 
continuação do atual Governo. Nós nos recusamos a acreditar 
nisto, mas somos o suficiente maliciosos para saber que, num País 
que conhece graves, trágicos antecedentes como este, ninguém 
pode julgar-se ofendido, se a Nação pedir provas da inexistência 
dessa intenção, por trás das advertências que nos fazem. 

Sr. Presidente, ninguém pode aqui dizer que isso é uma 
suspeita infamante, pois seria supor que o próprio fundador do 
Partido Trabalhista Brasileiro e o patrono do atual Governo teria 
sido capaz de uma infâmia. 

Rondon Pacheco - O que seria uma loucura. Só dentro da 
dinâmica da legalidade, esta Nação poderá encontrar seu destino 
histórico. 

Carlos Lacerda - Muito bem! 
Sr. Presidente, resumindo minhas considerações, para con

cluir, cabe-me dizer que não vejo, num plano de prevenção e 
repressão, objeto, definição, ou o nome do adversário. Na alusão, 
vejo uma ameaça que sabemos existir, mas cuja identificação 
compete ao Governo fazer. Nessas alusões, não há senão um 
perigo: o de alertar a Nação para nada e, através de alertas, 
sucessivamente inúteis, deixá-la desprevenida quando chegar a 
hora de alertá-la para alguma coisa. 

A opinião pública não pode ser exasperada, enervada, mace
rada, através de declarações como esta. Quando o Ministro da 
justiça vai ao microfone, que monopoliza; quando vai ao vídeo da 
TV, e que é o único a usar, e ali anuncia graves perigos para a 
Nação, está no dever de defini-los, está no dever de qualificá-los, 
está no dever de classificá-los, de identificá-los, sob pena de 
enervar a opinião pública e de lançar sobre os lares, onde tudo 
falta, a única coisa que deles não se devera arrebatar: a confiança 
no futuro próximo. 

Sr. Presidente, entre todas as dificuldades, a palavra da 
Oposição ao povo é uma palavra de confiança nele e só nele. A 
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palavra da Oposição é uma palavra de esperança para o povo, na 
certeza de que, se ele nos ajudar no grande processo de mudança, 
na grande transformação para mudar a face do País, o povo terá 
motivos, no futuro, para sorrir dessas ameaças que hoje ensom
brecem os rostos e trazem, a cada casa e a cada criatura, a noção 
de que a Pátria periga, mas ninguém lhe diz por quê. (Muito 
bem; muito bem. Palmas. O orador é cumPrimentado.) 
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