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a experiência democrática dos últimos anos levou à crescente presença popular nas ins-
tituições públicas, tendência que já se pronunciava desde a elaboração da Constituição 
Federal de 1988, que contou com expressiva participação social. Politicamente atuante, 
o cidadão brasileiro está a cada dia mais interessado em conhecer os fatos e personagens 
que se destacaram na formação da nossa história política. a Câmara dos Deputados, que 
foi e continua a ser – ao lado do povo – protagonista dessas mudanças, não poderia dei-
xar de corresponder a essa louvável manifestação de exercício da cidadania.

Criada em 1977 com o objetivo de enaltecer grandes nomes do Legislativo, a série Perfis 
Parlamentares resgata a atuação marcante de representantes de toda a história de nosso 
Parlamento, do período imperial e dos anos de república. nos últimos anos, a série pas-
sou por profundas mudanças, na forma e no conteúdo, a fim de dotar os volumes oficiais 
de uma feição mais atual e tornar a leitura mais atraente. a Câmara dos Deputados bus-
ca, assim, homenagear a figura de eminentes tribunos por suas contribuições históricas 
à democracia e ao mesmo tempo atender os anseios do crescente público leitor, que vem 
demonstrando interesse inédito pela história parlamentar brasileira. 

Flávio Sátiro Fernandes nasceu 
em Patos (PB), em 13 de ja-

neiro de 1942. Em 1964, graduou-
se pela Faculdade de Direito do 
Recife. De volta a sua terra natal, 
foi advogado de ofício da comar-
ca por dez anos, além de ter sido 
cofundador da Faculdade de Ci-
ências Econômicas e secretário de 
Educação e Cultura.

Em 1974, convidado pelo então 
governador Ernani Sátyro, as-
sumiu a Secretaria do Interior e 
Justiça da Paraíba. No ano se-
guinte, foi nomeado procurador-
geral do Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba e depois con-
selheiro. Foi presidente do tribu-
nal por três vezes, onde ocupa 
atualmente a função de ouvidor. 
Foi também corregedor e coorde-
nador da Escola de Contas Con-
selheiro Octacílio Silveira.

Ele também exerceu o magisté-
rio na Universidade Federal da 
Paraíba, atuou como correspon-
dente do Jornal do Commercio, 
em Patos, e como repórter do 
Diário de Pernambuco, nos anos 
60. Romancista, poeta, ensaísta, 
historiador e articulista, é autor 
de várias obras de ficção, poesia 
e historiografia, além de títulos 
jurídicos. Doutor em direito, 
teve vários de seus trabalhos pu-
blicados em revistas e jornais es-
pecializados.
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Ernani Sátyro foi representan-
te do povo paraibano na Câ-

mara dos Deputados durante oito 
mandatos, de 1946 a 1986, ano 
de sua morte. Sua atuação par-
lamentar, iniciada na Assembleia 
Nacional Constituinte de 1946, 
revela uma postura coerente com 
suas convicções políticas. Inde-
pendentemente das pressões que 
sofreu, ele mostrou ser capaz de 
proclamar e defender seus ideais 
em todas as horas e perante todos.

Na seleção de textos para esta pu-
blicação, o organizador destaca a 
figura de Ernani Sátyro como um 
brasileiro que amou seu país, um 
nordestino que defendeu sua re-
gião, um paraibano que honrou 
a sua terra. Os discursos aqui 
reunidos, uma pequena parte do 
universo de seus pronunciamen-
tos na tribuna do plenário e nas 
comissões, evidenciam sua cons-
tante preocupação com os pro-
blemas brasileiros, com as afli-
ções do Nordeste e com os anseios 
paraibanos.

Esta obra integrante da série 
Perfis Parlamentares homena-
geia o parlamentar no ano em 
que é comemorado o centenário 
de seu nascimento, ocorrido a 11 
de setembro de 1911.
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15PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

Origens
ERnAni AYREs sÁTYRo E soUsA nasceu em Patos, estado da 

Paraíba, aos onze dias do mês de setembro de 1911, filho de Miguel 
Sátyro e Sousa e Capitulina Ayres Sátyro e Sousa.

Ao nascer, já trazia no sangue o germe da política, transmitido 
por alguns de seus ancestrais e parentes próximos. O seu trisavô, José 
Raimundo Vieira, dono de extensas porções de terras no município de 
Patos, fez parte da primeira composição da câmara de vereadores da-
quele município, quando de sua criação e instalação, em 1833. O seu 
bisavô, Miguel Sátyro e Sousa, o primeiro desse nome, foi também 
membro daquela câmara, no século XIX, além de integrante da anti-
ga Guarda Nacional. O avô materno, Firmino Ayres Albano da Costa, 
grande latifundiário no sertão paraibano, foi deputado na assembleia 
legislativa da província em mais de uma legislatura, tendo tido grande 
atuação política no município de Piancó, um dos mais antigos e mais 
extensos da região. O avô paterno, Sizenando Sátyro e Sousa, participou 
da política local, exercendo o cargo de membro do Conselho Municipal, 
em Patos. Outro ascendente seu, Enéas Pedro de Sousa, foi deputado 
estadual e nessa posição se achava quando Patos foi elevada à condi-
ção de cidade pela Lei nº 200, de 24 de outubro de 1903, de iniciativa 
do comendador José Campelo de Albuquerque Galvão. Um tio mater-
no, Pedro Firmino da Costa e Sousa, foi deputado estadual em várias 
legislaturas. Um tio paterno, Sizenando Flórido de Sousa, integrou o 
Conselho Municipal, em Patos, no início deste século e foi prefeito da-
quela cidade. Por fim, seu pai, Miguel Sátyro e Sousa, que larga influên-
cia exerceu em sua formação, foi chefe político de Patos a partir do iní-
cio do século passado, mantendo-se nessa chefia por quase trinta anos. 
Sua hegemonia foi tamanha que a cidade passou a ser conhecida como 
“Patos do major Miguel”. Além de deter a chefia política do importante 
município, Miguel Sátyro foi deputado estadual, antes de 1930, por três 
legislaturas seguidas.

Antecedido de tais exemplos familiares e vivendo os dias da infância 
sob a influência das atividades políticas do pai, o seu espírito seria cam-
po fértil onde medraria o gosto insopitável pela política.
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No prefácio que escreveu para o livro Pela verdade, de autoria de 
Epitácio Pessoa, revelou Ernani Sátyro que datavam da campanha polí-
tica de 1915, travada entre os partidários do ilustre filho de Umbuzeiro 
e os do monsenhor Walfredo Leal, as suas primeiras recordações da in-
fância. Ainda guardo bem nítidas – disse ele – a impressão das passeatas 
de Patos, dos folguedos, dos discursos, dos telegramas emocionantes 
que sublinhavam as marchas e contramarchas da luta.

Miguel Sátyro, que se dedicava também à advocacia, embora não 
possuísse o grau de bacharel em direito, influenciou, sem dúvida, com 
o seu exemplo de rábula dedicado, o encaminhamento de seu filho para 
a carreira jurídica, em que Ernani Sátyro se destacou durante marcante 
fase de sua existência.
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Estudos
Ernani Sátyro fez os estudos primários em sua cidade natal, ten-

do sido aluno da professora Maria Nunes, veneranda mestra patoense; 
do professor Alfredo Lustosa Cabral e de Renato de Alencar, o futuro 
folclorista, que lá residiu. Ainda em Patos, frequentou o Colégio 7 de 
Setembro, dirigido pelo professor Severino Correia de Oliveira. Ali foi 
aluno também daquele que seria, anos depois, seu colega e companhei-
ro de bancada na Câmara dos Deputados e um dos mais brilhantes jor-
nalistas brasileiros – Rafael Correia de Oliveira.

Em 1924, já concluídos os estudos primários, matriculou-se Ernani 
Sátyro no Colégio Pio X, na capital paraibana. Em várias de suas páginas 
ou discursos, teve ocasião de mencionar a sua viagem para a cidade da 
Parahyba, como então se chamava a atual cidade de João Pessoa, e o que 
foi o seu primeiro contato com o mundo além dos acanhados limites de 
sua pequena cidade. A partida deu-se em um dia de São José, conforme 
narrou em uma de suas crônicas domingueiras:

Manhã do dia 19. Nuvens no céu e anseios nos corações. Porém 
nada de chuva. Devíamos ir à missa. Era o dia do Patriarca, senão 
o chaveiro do céu, pelo menos aquele em cuja data se proferia a 
sentença: fartura ou miséria.

Fomos à missa e, mal terminava esta, a pancada de chuva ba-
teu. Foi debaixo d’água que partimos, com minha mãe chorando 
de alegria e saudade, fazendo ainda as últimas recomendações. Que 
estudasse, me comportasse bem, não esquecesse as minhas orações.

E lá nos fomos, Miguel Sátyro, Francisco Lustosa Cabral, Nelson 
Lustosa e eu, num carro Ford de bigode, dirigido pelo chofer 
Dionísio Cunha. Dos cinco viajantes do dia 19 de março de 1924, 
apenas eu e Nelson Lustosa estamos vivos.

Nesse tempo, gastava-se praticamente um dia, de Patos a 
Campina Grande. Almoçamos em Juazeirinho, no Hotel de Simeão, 
e tocamos para Campina. Em frente ao hotel de Rômulo, onde fica-
mos hospedados meu pai e eu, nos separamos dos outros compa-
nheiros, que prosseguiriam de automóvel, no dia seguinte. Também 
no dia seguinte nós estávamos tomando o trem.
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Como aluno do Colégio Pio X, orgulhava-se Ernani Sátyro de inte-
grar a sua banda marcial, da qual fazia parte aquele que seria, tempos 
após, seu companheiro no governo Costa e Silva, como chefe da Casa 
Militar, o general Jaime Portela, paraibano de Alagoa Nova. Naquele 
educandário também manifestaram-se seus pendores para as letras. 
Participou da Arcádia Literária do estabelecimento e colaborou com a 
revista da instituição, ali divulgando o primeiro conto de sua autoria.

Posteriormente, transferiu-se para o tradicional Liceu Paraibano, 
onde concluiu o chamado curso preparatório.

Apesar de dedicado aos estudos, Ernani Sátyro, numa demonstra-
ção da irresistível vocação política que já se manifestava, não perdia 
oportunidade de assistir às sessões da assembleia legislativa. Para tanto 
ia até à gazeta...

Por esse tempo, em nome dos alunos do velho colégio, saudou uma 
caravana estudantil da Aliança Liberal, que percorria todo o país em 
campanha política, integrada por universitários cariocas e gaúchos.

Nessa época, um dos seus grandes sonhos era escrever um artigo 
para o jornal A União, que sobre ele exercia um grande fascínio, a pon-
to de considerar-se, nesse aspecto, semelhante a Bilac, cuja aspiração 
maior de jovem era escrever na Gazeta de Notícias, matutino carioca do 
início do século XX.

Em discurso pronunciado em Campina Grande, quando do lança-
mento do livro Uma vida e muitas lutas, de autoria do marechal Juarez 
Távora, e em presença deste, disse Ernani Sátyro:

Eu era um namorado d’A União, com aquele encantamento, com 
aquele deslumbramento, por exemplo, com que Olavo Bilac, na sua 
época, olhava para a Gazeta de Notícias, que era o viveiro da in-
teligência brasileira. Desde menino eu namorava as colunas de A 
União e desejava lá publicar um artigo. Naquela época, primeiranis-
ta de direito, vali-me de Rafael Correia de Oliveira, então diretor do 
órgão oficial, que ajudou a fazer a revolução na Paraíba. E publiquei 
o artigo sob o título Juarez Távora, cheio de entusiasmo, cheio de 
deslumbramento, cheio de palpitações ao mesmo tempo revolucio-
nárias e patrióticas.
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Ultimados os preparatórios, Ernani Sátyro ingressou, em 1930, na 
gloriosa e tradicional Faculdade de Direito do Recife, após aprovação no 
concurso vestibular. Iniciou-se, aí, proveitosa etapa de sua vida, não só 
pela formação acadêmica que obteve, mas também pela sedimentação 
de seus pendores políticos e literários.

De fato, esse foi um período da maior significação para a sua for-
mação profissional, política e literária. Além dos estudos jurídicos, pro-
priamente, iniciou-se na prática política, engajando-se no movimento 
estudantil e afirmando-se como líder, com a conquista da presidên-
cia do diretório acadêmico da velha escola. Da mesma diretoria par-
ticipavam outros paraibanos, como João Arruda (tesoureiro), Aluísio 
Afonso Campos (comissão científica) e Epitácio Pessoa Cavalcanti (co-
missão social). Por outro lado, seu aprendizado jurídico fez-se não só 
nos bancos escolares, com as lições de cunho teórico, como também 
na prática, defendendo réus no foro criminal e patrocinando causas de 
natureza cível, notadamente nas épocas de férias em Patos, sua cida-
de natal. Por fim, no campo das letras igualmente se afirmou Ernani 
Sátyro lendo, estudando, pesquisando, escrevendo e atuando no Diário 
de Pernambuco, de cuja redação fez parte nos tempos acadêmicos. Aí di-
vulgou trabalhos sobre temas diversos, inclusive uma apreciação sobre o 
livro Approximações, de autoria do professor Odilon Nestor, paraibano, 
professor da Faculdade de Direito do Recife.

Tão variados eram os campos de atuação – jurídico, político, lite-
rário – que o seu espírito deve ter, com certeza, hesitado em decidir-
se por qual deles enveredar. Ele mesmo revelou, em diferentes ocasi-
ões, que um de seus sonhos era a cátedra de direito penal na velha 
Faculdade de Direito do Recife, posição a que, sem dúvida, teria sido 
fácil chegar. Um lugar de promotor lhe foi oferecido pelo interventor 
Carlos de Lima Cavalcanti.

Com a conclusão do curso jurídico em 1933, aos vinte e dois anos de 
idade, Ernani Sátyro viu chegar a hora de definir-se, preferencialmente, 
por uma daquelas atividades. Digo preferencialmente porque, em ver-
dade, sendo o direito, a política e a literatura as três grandes paixões que 
então alimentava (somente depois viria a maior de todas – Antonietta), 
não abandonaria nenhuma delas. Naquela oportunidade, porém, uma 
teria de ser escolhida, prioritariamente, e essa decisão haveria de ser 
tomada a partir da colação de grau pela Faculdade de Direito do Recife.
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Vida pública
A liderança exercitada por Miguel Sátyro em Patos fixara raízes pro-

fundas. Não obstante, o velho comandante não mais se encontrava em 
condições de levar avante seu barco. Vitimado por uma trombose, lo-
comovia-se com dificuldade, o que tornava difícil o exercício da chefia 
política. Além disso, os ventos da política sopravam contra ele. Apesar 
de ter combatido ao lado da Aliança Liberal, encontrava-se no ostracis-
mo e o município entregue a outras mãos.

Seus amigos e correligionários depositavam toda a esperança no 
filho do chefe, prestes a se formar no Recife. Quando Ernani Sátyro 
concluiu o curso jurídico, pois, tornou-se-lhe impossível fugir ao 
chamamento que lhe faziam os companheiros de Miguel Sátyro. 
Decidiu, então, fixar-se em Patos e substituir o pai na liderança po-
lítica das Espinharas.

Algum tempo depois, com a promulgação da Constituição Federal 
de 1934, são convocadas, nos estados, as eleições para a escolha das res-
pectivas assembleias constituintes estaduais. Ernani Sátyro obteve seu 
primeiro mandato eletivo, como deputado à Assembleia Constituinte da 
Paraíba pela legenda do Partido Libertador, cuja bancada contemplava, 
também, os nomes de Severino Lucena e Fernando Pessoa.

Durante as reuniões teve destacada atuação, proferindo discursos, 
apresentando emendas, debatendo os principais problemas levados à 
consideração daquele colegiado. Promulgada a Constituição estadual 
e transformando-se a assembleia constituinte em assembleia legislati-
va ordinária, prosseguiu Ernani Sátyro desempenhando o mandato no 
mesmo ritmo.

Em 1936, em memorável campanha, conseguiu reaver a prefeitura 
de Patos, com a eleição de seu irmão Clóvis Sátyro.

Pouco depois, Ernani Sátyro, em carta dirigida a Antônio Botto 
de Menezes, presidente do Partido Libertador, comunicou o seu des-
ligamento dessa agremiação pelos motivos que expôs na missiva. Por 
essa época, foi vítima de atentado à bala em sua cidade natal, do qual, 
porém, escapou ileso.

Posteriormente, passou a apoiar o governo Argemiro de Figueiredo. 
Dois anos após, o chefe do executivo estadual convidou-o para ocupar 
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o cargo de chefe de polícia, no qual permaneceu até a nomeação para 
prefeito da capital.

Sua atuação como chefe de polícia foi assim por ele interpretada, em 
depoimento ao CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas:

Eu fui um chefe de polícia no Estado Novo, por conseguinte, de 
um regime ditatorial, discricionário, e fui um chefe de polícia for-
te. Tinha que ser. Fiz muitas prisões políticas; mandei fazer muitas 
prisões políticas. Agora, de uma coisa ninguém pode me acusar: 
jamais atentei contra os direitos humanos. Eu nunca permiti, sen-
do do meu conhecimento, que se maltratasse ninguém, que se se-
viciasse ninguém, que se fizesse qualquer coação física ou moral 
contra ninguém.

Sua passagem pela prefeitura da capital foi meteórica. Dezenove 
dias após haver tomado posse, a queda do interventor Argemiro de 
Figueiredo determinou, também, o seu afastamento.

Sucedeu-se então uma fase de intensa advocacia em diversas co-
marcas do interior, notadamente em Campina Grande, onde passou a 
residir, e em Patos. Durante esse tempo, dedicou-se, ainda, a atividades 
literárias, chegando a escrever uma novela, intitulada Rosa dos ventos, 
que daria origem, posteriormente, ao romance O quadro-negro.

Com a redemocratização do país, em 1945, Ernani Sátyro ingressou 
na União Democrática Nacional, engajou-se na campanha do brigadei-
ro Eduardo Gomes para presidente da República e elegeu-se deputado 
à assembleia nacional constituinte, com 6.759 votos. Os anais dessa as-
sembleia registram o que foi sua atuação nos trabalhos de elaboração da 
Constituição de 1946. Dedicou-se à defesa dos ideais municipalistas e 
discutiu, repetidas vezes, o problema da exploração do subsolo.

Promulgada a Carta Magna de 1946, transformou-se a assembleia 
nacional constituinte em Congresso ordinário, formado pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal.

A atividade parlamentar de Ernani Sátyro não pode ser descrita em 
poucas linhas. Ela se desenvolveu, como se sabe, em duas fases. A pri-
meira, de 1946 a 1968, abrangendo seis legislaturas; a segunda, de 1979 
a 1986, ano de seu desaparecimento, compreendendo dois mandatos. 
Ambas as fases testemunharam dias agitados da história político-admi-
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nistrativa do Brasil. Grandes projetos e grandes campanhas se verifica-
ram no decorrer dos dois períodos.

No final dos anos 40, por exemplo, o grande debate parlamentar 
girou em torno da cassação dos mandatos dos deputados e senadores 
eleitos pelo Partido Comunista. O general Eurico Gaspar Dutra tomou 
partido pela cassação e por ela empenhou-se, indo até à cabala de votos 
entre os parlamentares. A UDN firmou posição contra a cassação. Em 
carta datada de 2 de dezembro de 1947, dirigida a Sebastião Francisco 
Fernandes, seu cunhado e amigo, Ernani Sátyro deu notícia de que, cha-
mado a audiência com o presidente da República, foi por este instado a 
votar pela cassação dos mandatos dos comunistas. Respondeu-lhe, po-
rém, o parlamentar paraibano não poder atender ao apelo, em virtude 
de já haver o seu partido tomado posição contra a extrema medida. 

Em 1950, Ernani Sátyro conquistou o segundo mandato de depu-
tado federal. Sua votação alcançou 12.365 votos.

No início dos anos 50, a atenção do Congresso se voltou para a dis-
cussão em torno do projeto de lei que criava a Petrobras. O projeto go-
vernamental era tímido, e a UDN empunhou a bandeira do monopólio 
estatal do petróleo. O deputado Ernani Sátyro teve destacada atuação, 
pronunciando, inclusive, importantes discursos e oferecendo emenda 
em favor da extensão do monopólio à área do refino do petróleo, tese 
que não foi aceita pelo Congresso.

Ainda nos anos 50, agitou-se o problema da reforma eleitoral, ten-
dente a criar mecanismos que assegurassem maior pureza ao proces-
so eleitoral, reconhecidamente defeituoso e, sobretudo, favorecedor de 
fraudes e deturpações. Um projeto foi submetido ao Congresso e uma 
comissão mista foi designada para examinar a matéria e sobre ela emi-
tir parecer. Ernani Sátyro foi designado presidente dessa comissão e 
Gustavo Capanema, relator. O projeto não chegou a ser apreciado, ten-
do em vista o desinteresse do PSD, o partido majoritário, em levar à 
frente sua discussão e aprovação.

Por essa época, na qualidade de vice-líder, coube a Ernani Sátyro 
substituir o deputado Afonso Arinos de Melo Franco, temporariamente 
afastado da liderança da UDN.

A uma intensa atividade política de Ernani Sátyro correspondeu, 
nesse tempo, uma fase de grande produção literária. Passou a colaborar 
em vários jornais do Rio, notadamente Tribuna da Imprensa, Diário de 
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Notícias, Diário Carioca, A Manhã, além da Revista do Serviço Público. 
São artigos de literatura, resenhas de livros, abordagem de problemas 
sociais, assuntos jurídicos, legislação etc.

1954 foi ano tumultuado da vida nacional, cujos dias agitados cul-
minaram com o suicídio de Getúlio Vargas. Foi um ano de grande signi-
ficação na vida de Ernani Sátyro. Além de sua participação nos convul-
sionados dias que caracterizaram aquele período, obteve o seu terceiro 
mandato de deputado federal, com 13.010 sufrágios, e a Livraria José 
Olympio publicou o seu primeiro romance, O quadro-negro, bem rece-
bido pela crítica. É a história de um advogado que, recém-formado, vol-
ta à terra natal “com uma carta de bacharel, alguma literatura e nenhu-
ma experiência”, passando, a partir daí, a enfrentar as incompreensões e 
os conflitos que surgem para ele no acanhado meio em que nasceu e a 
que retornou. Vários escritores manifestaram seu agrado pelo que o ro-
mance do parlamentar paraibano representou para as letras brasileiras.

O pendor para o romance se confirmou em 1957, quando a 
Livraria José Olympio editou Mariana, cuja ambientação se passa em 
Campina Grande.

1958 foi ano de muita luta, marcado pela eleição para deputados 
e senadores. A UDN, na Paraíba, adotou para o Senado a candidatu-
ra de José Américo de Almeida, derrotado por Rui Carneiro, senador 
desde 1950. A estiagem que assolou o Nordeste deu lugar aos serviços 
de emergência, manipulados pelos tarefeiros de obras, interessados no 
triunfo da candidatura oficial. Surgiu, na ocasião, a conhecida expres-
são “indústria da seca”. Ernani Sátyro pronunciou vários discursos na 
Câmara dos Deputados, denunciando o envolvimento do DNER nos 
negócios escusos que se praticavam com o dinheiro público. As denún-
cias na imprensa originaram, inclusive, uma investigação do Exército, 
chefiada pelo cel. Ramagem, que ao final elaborou longo relatório. Na 
eleição desse ano, Ernani Sátyro conquistou seu quarto mandato. A per-
manência na Câmara Federal por tantos anos lhe sugeriu, nessa época, 
a sentença por ele cunhada e que se tornou muito conhecida: “Minha 
estrela pode não ser brilhante, mas é constante”.

Na campanha presidencial de 1960, seguindo a orientação da UDN, 
Ernani Sátyro engajou-se na luta em defesa da candidatura de Jânio 
Quadros. Acompanhou o futuro presidente por vários estados do Brasil, 
participando de comícios e reuniões em favor do “homem da vassoura”.



Com a renúncia de Jânio e os acontecimentos que a ela se seguiram, 
Ernani Sátyro postou-se novamente nas trincheiras oposicionistas. Em 
1962, com 9.899 votos, obteve o quinto mandato legislativo, tomando 
posição decidida contra a política do presidente João Goulart, reinves-
tido, no início de 1963, de todos os poderes e atribuições presidencia-
listas. A quebra da disciplina militar; a eliminação da hierarquia dentro 
das forças armadas, com o insuflamento à insubordinação; a agitação no 
campo, a pretexto de lutar pela reforma agrária; tudo isso compunha um 
quadro de desregramento institucional que colocava em perigo a pró-
pria unidade nacional. Inconformado com esse estado de coisas, Ernani 
Sátyro decidiu enfrentar o poder central, atacando todos aqueles atos. 
Da tribuna da Câmara pronunciou mais de dez discursos denunciando 
a situação de insegurança em que se achava o país.

A deposição de João Goulart resultou em uma série de aconteci-
mentos que mudaram completamente a face política do país e aos quais 
não nos cabe, aqui, reportar, salvo aqueles fatos de que Ernani Sátyro 
participou mais diretamente.

Na área parlamentar, o movimento militar necessitava de apoio e 
sustentação, o que se buscou conseguir mediante a formação do cha-
mado Bloco Parlamentar Revolucionário, do qual a UDN era o supor-
te maior. A presidência desse bloco foi confiada a Ernani Sátyro, que, 
no ano seguinte, seria eleito para a presidência da União Democrática 
Nacional. Era ele o dirigente máximo daquele partido quando o presi-
dente Castelo Branco decretou a extinção dos partidos políticos, tendo 
tido Ernani Sátyro oportunidade de manifestar ao presidente a sua in-
conformação com o ato. Com a reformulação partidária, integrou-se 
o ex-presidente da UDN à Aliança Renovadora Nacional (Arena), que 
durante vários anos deu apoio ao regime militar.

Aproximando-se as eleições parlamentares de 1966, manifestou 
Ernani Sátyro o desejo de disputar uma vaga no Senado Federal; os 
seus correligionários, no entanto, preferiram o nome de Aluísio Afonso 
Campos. Confiando na indicação de seu nome para senador, Ernani 
Sátyro havia liberado seus companheiros para outras candidaturas 
a deputado federal. Não obtendo êxito em candidatar-se ao Senado, 
consequentemente encontrou-se Ernani Sátyro àquela altura sem con-
dições, também, de candidatar-se à Câmara dos Deputados. Decidiu, 
então, não pleitear qualquer cargo eletivo. Sabedor desse fato e tendo 
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por Ernani Sátyro grande admiração – por ser conhecedor dos serviços 
por ele prestados à nação, como parlamentar aguerrido e consciente de 
seus deveres –, o presidente Castelo Branco resolveu interferir junto à 
Arena da Paraíba, exigindo que o “doutor Sátyro” fosse reconduzido ao 
Congresso Nacional. E assim se fez, com Ernani Sátyro obtendo o seu 
sexto mandato.

Ao presidente Castelo Branco sucedeu o presidente Artur da Costa e 
Silva, de cujo governo Ernani Sátyro foi líder na Câmara dos Deputados. 
Era líder da oposição, ao mesmo tempo, o deputado Mário Covas, do 
MDB de São Paulo. O que foram os debates travados entre os dois líde-
res está devidamente registrado nos anais da Câmara dos Deputados. 
No exercício da liderança, o deputado paraibano foi acometido de pro-
blemas cardíacos, ficando proibido, por seus médicos, de retornar ao 
cargo de líder do governo.

Foi quando, dando-se uma vaga no Superior Tribunal Militar, o 
presidente Costa e Silva o convidou para compor aquela corte. Em sua 
posse, Ernani Sátyro foi saudado por seu conterrâneo, amigo e ex-ad-
versário político, ministro Alcides Vieira Carneiro.

É difícil imaginar um homem público que a vida toda fora depu-
tado, quer de oposição, quer de governo, ser, de repente, guindado à po-
sição de juiz e manifestar-se um magistrado. Ernani Sátyro conseguiu, 
sem dúvida, essa façanha, já delineada em seu discurso de posse, no 
Superior Tribunal Militar:

Tentarei ser um juiz. Só isto. Nem inclinado à clemência nem à 
severidade. Juiz, sem adjetivo. A força da expressão está no substan-
tivo e no verbo, embora haja, por vezes, adjetivos necessários. Juiz, 
a julgar não apenas com o coração, mas também com o coração. 
Juiz a julgar não apenas com o cérebro, mas também, e muito, com 
o cérebro. Julgar com todo o ser. Com os meus nervos, com o meu 
sangue, com a minha tranquilidade, mas também com a minha 
emoção. Há uma palavra que pode resumir tudo isso: consciência. 
Não a consciência abstrata, inorgânica, estática. (Eis-me agora ad-
jetivando, como um dos pecados de minha latinidade.) Consciência 
dinâmica, motivada, aplicada às circunstâncias. Juiz, não escravo da 
lei. Escravo de ninguém, nem de nada. Limitado pela lei, pelo direi-
to. Atento ao indivíduo, à dignidade do ser humano, ao seu direito 
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de defesa e às suas aspirações de liberdade, mas atento também, não 
menos, aos direitos da sociedade, às suas necessidades de paz e de 
ordem. Não sou dono de uma judicatura, senhor de um patrimônio, 
com o poder de distribuir benesses e liberalidades. Também não 
poderei ser instrumento de vinganças. Creio ter a noção precisa de 
minha missão. Creio possuir a linha do equilíbrio e da prudência, 
apesar de ser um extrovertido, por vezes um temperamental.

No STM seguiu a linha de conduta que se traçou em seu discurso 
de posse: atuou com consciência e dignidade, não permitindo que suas 
convicções políticas e ideológicas atropelassem a ação serena, embora 
decidida, do julgador. Alguns dos acórdãos e despachos por ele prolata-
dos foram reunidos no livro Direito penal militar e segurança nacional.

Na Paraíba, os adversários saudaram a sua ida para o Superior 
Tribunal Militar como o fim de sua carreira política. Ao envergar a toga, 
segundo o pensamento e o desejo de seus opositores, Ernani Sátyro es-
taria se aposentando para sempre da política.

Poucos meses depois, Ernani Sátyro aposentou-se, sim, mas do 
cargo de ministro do STM. A modificação constitucional que deter-
minou a escolha dos governadores através das assembleias legislativas 
pareceu-lhe e a muitos dos seus companheiros como a hora de ver o 
“amigo velho” no Palácio da Redenção. A fama, nunca comprovada, de 
que era “ruim de urna” sempre o alijava das cogitações como candidato 
ao governo do estado pelo voto direto. Quando se iniciou o processo 
de indicação dos governadores pelo Planalto, grande foi a preocupa-
ção dos seus amigos e a esperança de seus adversários. Semanalmente 
saíam as indicações, sem que a da Paraíba despontasse. Enquanto isso, 
diferentes nomes eram sugeridos pela imprensa como prováveis indica-
ções. Somente em julho de 1970, o presidente Médici anunciou, em um 
mesmo dia, as últimas indicações: Raimundo Padilha, para o estado do 
Rio de Janeiro; Rondon Pacheco, para Minas Gerais, e Ernani Sátyro, 
para a Paraíba.

Procedida a eleição pela assembleia, preparou-se Ernani Sátyro para 
o exercício do cargo de governador do estado. Escolha do secretariado, 
conhecimento da situação financeira e econômica do estado, elaboração 
do plano de governo, tudo isso participava de suas cogitações e cuidados.

A posse deu-se a 15 de março de 1971.
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Em seu discurso de posse, após relacionar as metas administrativas 
a que seu governo se propunha, enfatizou o desejo de manter bom e 
estreito relacionamento com os demais poderes: “Não somente por dis-
posição de ordem constitucional, como pela minha própria disposição, 
pela minha formação, pelo meu temperamento, quero que sejam har-
mônicas e independentes as relações entre os poderes do estado”.

No tocante, em especial, ao relacionamento com o Poder Legislativo, 
suas palavras, ditas no mesmo pronunciamento, constituem uma verda-
deira profissão de fé democrática:

Com esta Casa quero governar. Foi daqui que parti, precisamen-
te há trinta e seis anos, para outras atividades públicas, na sua maior 
parte ligadas ao Poder Legislativo.

Sei que daqui poderão sair críticas, divergências, talvez até ata-
ques enérgicos. Nunca, porém, me faltará, disto também estou cer-
to, a inspiração, o apoio, o voto para tudo quanto seja do interesse 
do povo. Quando falo em povo, agora como sempre, não falo em 
multidões inflamadas, em desvarios, em demagogia, que é a mais 
triste deformação da democracia. Falo em povo como quem pro-
nuncia uma palavra ungida daquele sentimento de respeito à dig-
nidade da pessoa humana, pelo simples fato de ser uma pessoa hu-
mana. É natural que, para melhor servir a todos, muito tenha que 
negar a muitos. Mas o que quero antes de tudo que esta casa saiba, e 
sei que ela sabe, é que nas minhas mãos não se esmagará a legenda 
de honra dos homens públicos de nossa terra.

Reportando-se ao movimento militar de 1964 – ao qual sempre em-
prestou apoio, desde o nascedouro aos estertores; nisso diferindo da-
queles que, depois de se fartarem nas suas tetas gordas e robustas, dele 
fugiram quando as mamas tornaram-se magras e desnutridas –, disse o 
governador que se empossava:

Serei fiel à Revolução de 31 de março de 1964. Quaisquer que 
sejam os seus erros, ela nos salvou da destruição e do caos. Sou par-
tidário de uma democracia orgânica, dinâmica, capaz de defender-
se, e não de uma democracia estática, anêmica e suicida. É neces-
sário – já o disse em entrevista à imprensa – não confundir a força 
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com a violência. Não há poder que se sustente sem o apoio da força, 
empregada com oportunidade e comedimento. Não há regime que 
se sustente na violência, que é a hipertrofia da força. É necessário 
também não confundir o adversário político com o inimigo do re-
gime. Os partidos políticos devem ser apenas irmãos separados, 
ecumenicamente ligados nas mesmas inspirações patrióticas.

Ernani Sátyro conseguiu alcançar o que almejava e que foi expos-
to em seu discurso de posse. Realizou um governo operoso e probo. 
Poucas administrações na Paraíba fizeram tanto quanto a dele. Manteve 
os pagamentos do estado em dia, quer os do pessoal, quer os decorren-
tes de contratos com fornecedores de bens, prestadores de serviços e 
empreiteiros de obras.

Ao concluir o mandato, que cumpriu até o fim, pôde contabilizar 
um número considerável de obras, de inegável valia para a Paraíba e 
sua gente, dentre as quais são de salientar-se: centro administrativo de 
Jaguaribe; edifício da assembleia legislativa; estádio de futebol da capi-
tal; estádio de futebol de Campina Grande; conclusão e funcionamento 
do Hotel Tambaú, em João Pessoa; central de abastecimento de João 
Pessoa; central de abastecimento de Campina Grande; quartel do Corpo 
de Bombeiros de João Pessoa; Centro de Recuperação dos Presidiários 
do Estado (Cerepe); II adutora de Campina Grande; estrada Redenção 
do Vale (Patos-Conceição, trecho Patos-Itaporanga); Escola Polivalente 
Modelo Presidente Médici (João Pessoa); Escola Polivalente Modelo 
Argemiro de Figueiredo (Campina Grande); prédio de A União, no 
Distrito Industrial, e novos equipamentos para o jornal oficial (João 
Pessoa); prédio da Ciretran de Campina Grande; Barragem da Farinha 
(Patos); Fórum Miguel Sátyro (Patos); Colégio Capitão Manuel Gomes 
(Patos); Unidade Administrativa Integrada (Patos); Escola de 1º Grau 
Rio Branco (Patos); além de colégios e escolas fundamentais em várias 
cidades do interior.

No plano institucional, alcançou, também, o seu desiderato: ape-
sar da plena vigência do AI-5, nunca se respirou clima tão marcante de 
democracia e de tolerância em relação às críticas dirigidas ao governo, 
quer pela assembleia legislativa, quer pela imprensa, todas elas recebidas 
sem qualquer violência, em que pese a injustiça e o mero partidarismo 
da maioria delas.
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Expressivo é o testemunho do ex-ministro Fernando Nóbrega, que 
assim se manifestou:

Exerceu pelo espaço de quatro anos o mandato de governador da 
Paraíba. Nunca perseguiu um adversário. Jamais praticou ou per-
mitiu violência. Realizou no estado uma obra eficiente e discreta. 
Os serviços públicos lá estão para mostrar o colorido de sua admi-
nistração. A honradez pessoal foi a marca indelével de seu governo.

Ao findar-se o período de sua gestão, despontou, como era natural, 
o problema sucessório, ainda pela via indireta. Ernani Sátyro, como é 
por demais sabido, lutou com todas as suas forças pela indicação de seu 
candidato, o ex-deputado Ivan Bichara Sobreira, por fim escolhido pelo 
presidente Ernesto Geisel.

Retornando à Paraíba, depois de haver obtido a indicação do nome 
por ele preferido, enfatizou o então governador paraibano a necessidade 
da união do partido governista, declarando perante a multidão que o 
recepcionou:

É natural e é justo este entusiasmo, principalmente partindo 
daqueles que estiveram sempre ao meu lado em todo este episó-
dio. Mas eu tenho o dever de pedir a meus amigos uma palavra de 
serenidade, uma atitude de compreensão. Porque, se me bati com 
todo o meu esforço pela indicação de Ivan Bichara para governador 
do estado, fui também o primeiro a compreender que ele pertence 
não somente a nós, mas a toda a família arenista da Paraíba. E nós 
só estaremos honrando a indicação do Sr. Presidente da República, 
nós só estaremos correspondendo à confiança com que ele escolheu 
Ivan Bichara – defendido por mim –, nós só estaremos à altura de 
toda a grandeza desse episódio, se ajudarmos Ivan Bichara a bem 
governar a Paraíba, pacificando todos os espíritos.

Após entregar o governo ao seu sucessor, Ernani Sátyro, embora 
sem mandato, jamais deixou de prestar assistência política a seus ami-
gos e correligionários e de participar de todas as démarches que se fa-
ziam em torno da política paraibana. Aproximando-se, mais uma vez, o 
problema sucessório, apoiou o chamado “Acordo de Brasília”, em favor 
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da indicação do deputado Antônio Mariz ao governo do estado. Pelo 
acordo, ele seria candidato ao Senado, pela via indireta, como mandava 
a legislação da época, cabendo a vaga pela via direta ao governador Ivan 
Bichara Sobreira. O Acordo de Brasília não foi aceito pela maioria dos 
convencionais da Arena, que optaram pela candidatura de Tarcísio de 
Miranda Buriti ao governo do estado, do governador Ivan Bichara ao 
Senado (via direta) e do senador Milton Cabral à reeleição (via indireta).

Diante do resultado da convenção, Ernani Sátyro decidiu candida-
tar-se a deputado federal, obtendo o sétimo mandato parlamentar, com 
28.959 sufrágios. Neste e no mandato seguinte – o oitavo e último de 
sua vida política, obtido pela legenda do Partido Democrático Social 
(PDS), ao qual se filiara após a reformulação partidária decorrente da 
extinção do bipartidarismo –, Ernani Sátyro teve uma destacada atu-
ação, em que demonstrou a sua capacidade de luta, a sua tenacidade 
na defesa de ideias e princípios, sem se incomodar com o que deblate-
rassem os seus opositores. Convocado pelo governo federal, emprestou 
sua colaboração em defesa de projetos de lei polêmicos, encaminhados 
pela Presidência da República ao Congresso Nacional. Serviu como re-
lator quando da tramitação dos projetos relativos à anistia aos crimes 
políticos praticados a partir de 1961; ao disciplinamento das eleições 
de 1982. Outra das mais importantes missões de Ernani Sátyro, em sua 
última fase parlamentar, foi a relatoria do projeto do Código Civil. Em 
seu alentado parecer, o deputado paraibano, honrando as tradições de 
cultura e saber jurídico de sua terra, após análise introdutória de caráter 
geral, examinou, uma a uma, as 1.063 emendas oferecidas ao projeto. O 
relatório foi aprovado e o projeto remetido ao Senado Federal.
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Homem de letras
Já tive oportunidade de escrever que poucas pessoas terão, como 

Ernani Sátyro, encarnado tão bem o ofício de escritor. Advogado, depu-
tado estadual, deputado federal em oito legislaturas, governador, minis-
tro do Superior Tribunal Militar, em todos os cargos e ofícios que exer-
ceu, ele revelou-se, sobretudo, o escritor, a ponto de, como governador 
da Paraíba, manter uma coluna semanal nos jornais do estado e não ter 
faltado uma semana sequer. Mesmo quando a velha A União não circu-
lava, ele antecipava a sua coluna, divulgando-a no sábado.

Como já disse acima, o seu primeiro romance – O quadro-negro –, 
lançado em 1954, foi bem recebido pela crítica. Olívio Montenegro, 
Adonias Filho, Luís Jardim, Amando Fontes, Sérgio Milliet, Guimarães 
Rosa, José Lins do Rego, Joel Pontes, Nilo Pereira, Carlos Drummond 
de Andrade, Mauro Mota, Wilson Martins, Temístocles Linhares e ou-
tros mais saudaram com alegria o novo romancista paraibano.

Se o primeiro romance tem sua ambientação em Patos, terra natal 
do escritor, o segundo romance – Mariana – tem sua trama transcorri-
da em Campina Grande, cidade onde o autor residiu por alguns anos e 
terra natal de sua esposa.

O terceiro romance – Dia de São José – relata fatos que se relacio-
nam com os escândalos originados da “indústria da seca” e sua influên-
cia na eleição senatorial de 1958. É obra inédita.

Ernani Sátyro era, ainda, ensaísta, poeta e contista. Vários são os en-
saios de sua autoria, a grande parte da década de cinquenta, que, como 
já tive ocasião de observar, foi, sem dúvida, a mais fértil, em termos de 
literatura, por parte de Ernani Sátyro. Seus ensaios versam, entre outros 
autores, sobre Cervantes, Rousseau, Dickens, Machado de Assis, José 
Lins do Rego, Luís Jardim, Rômulo Gallegos. Eles foram, em sua maio-
ria, divulgados em suplementos literários de jornais cariocas.

Como poeta, Ernani Sátyro teve alguns de seus trabalhos publicados 
na célebre Antologia Brasileira de Poetas Bissextos Contemporâneos, 
organizada pelo poeta Manuel Bandeira. Somente em 1985 iria reunir 
em livro – O canto do retardatário – os seus poemas, escritos ao longo 
dos anos. Na classificação de Manuel Bandeira, Ernani Sátyro, com a 
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publicação desse livro, passou da condição de “poeta bissexto” para a de 
“poeta contumaz”.

Os contos de Ernani Sátyro se acham dispersos por jornais e revis-
tas. O Correio das Artes, suplemento literário do jornal A União, de 
João Pessoa, publicou algumas de suas produções desse gênero.

A sua bibliografia compreende, ainda, livros jurídicos (O novo con-
ceito de legítima defesa, Direito penal militar e segurança nacional), crô-
nicas (Sempre aos domingos), repositório de parte das crônicas domin-
gueiras, ao tempo em que governava a Paraíba, além de coletâneas de 
discursos pronunciados na tribuna da Câmara dos Deputados.

A Fundação Ernani Sátyro, instituída pelo governo do estado da 
Paraíba, para cultuar a sua memória e difundir a cultura na cidade de 
Patos, decidiu publicar suas Obras Completas, das quais já foram edita-
dos os volumes Grande é a vida (crônicas não incluídas em Sempre aos 
domingos), Retratos a bico de pena (coletânea de discursos proferidos 
na Câmara dos Deputados traçando o perfil de conhecidas figuras da 
política nacional e estadual), O quadro-negro (3ª edição), Tradição e re-
novação (discursos proferidos ao longo de seu governo), Discursos aca-
dêmicos (discursos feitos nas sociedades literárias de que participou), 
Tradição e renovação (discursos na chefia do governo), Mariana (ro-
mance, 2ª edição), O canto do retardatário (poesias, 2ª edição). O plano 
inicial das Obras Completas, cuja publicação a Fundação Ernani Sátyro 
já iniciou, prevê a edição de 37 títulos.
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Falecimento
Casando-se em 1935 com Antonieta Sátyro, natural de Campina 

Grande, Ernani Sátyro teve quatro filhos, um dos quais falecido em 
criança. Silede, Bertholdo e Gleide graduaram-se em direito, seguindo 
o exemplo do pai. Todos, casados, deram-lhe netos. Em 1985, ao lado 
dos filhos, netos, parentes e amigos, com missa na Catedral de Brasília e 
recepção em um dos clubes locais, Ernani Sátyro e Antonieta comemo-
raram as bodas de ouro.

Menos de um ano depois, no dia 8 de maio de 1986, em Brasília, 
Ernani Sátyro foi acometido de problemas cardíacos, vindo a falecer 
a caminho do hospital para onde o levavam seu filho Bertholdo e sua 
esposa Antonieta. Em carta que escrevera meses antes, Ernani Sátyro 
orientara seus familiares no sentido de sepultá-lo onde falecesse, trans-
portando-o, depois de dois anos, para Patos, sua terra natal.

Tendo o governo do estado instituído a Fundação Ernani Sátyro, 
deliberou a família que os restos mortais de Ernani Sátyro fossem depo-
sitados no mausoléu que para isso foi construído na fundação.

A trasladação ocorreu no dia 8 de maio de 1993, com a presen-
ça de autoridades estaduais e federais, à frente o governador Ronaldo 
Cunha Lima; o presidente do Congresso Nacional, senador Humberto 
Lucena; deputados federais; deputados estaduais; autoridades munici-
pais e o povo em geral. Os restos mortais do saudoso paraibano, trazi-
dos em avião da Força Aérea Brasileira, foram recebidos no aeroporto 
Brigadeiro Firmino Ayres, em Patos, por autoridades, familiares, amigos 
e o povo em geral, o mesmo povo por quem ele lutou durante cinquenta 
anos de vida política e que naquele dia o homenageou e o acompanhou 
pelas ruas de sua cidade natal. “Aqui nasceste e aqui viverás para sem-
pre”, dizia uma faixa próxima à sua antiga residência, sede da Fundação 
Ernani Sátyro.

Ao lado dos seus restos mortais, acham-se depositados os de sua 
querida Antonieta, transferidos, também, de Brasília, em ato simples, 
com a presença de familiares e amigos.
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Atuação parlamentar
Tendo exercido o mandato parlamentar durante quase trinta e cinco 

anos, abrangendo uma legislatura estadual e oito federais, e aliando a 
isso à maneira conscienciosa como encarava o exercício da representa-
ção popular, a atuação de Ernani Sátyro como deputado é por demais 
volumosa, representada por discursos, projetos, pareceres, apartes, re-
querimentos, encaminhamentos de votações, questões de ordem etc., 
a partir da Assembleia Constituinte Estadual de 1935, passando pela 
Assembleia Nacional Constituinte de 1946, e estendendo-se até o dia de 
seu falecimento, em 8 de maio de 1986, aí compreendido um intervalo 
que vai de 1969 a 1979.

Interessam-nos, aqui, as suas atividades de constituinte nacional e 
deputado federal durante as diferentes legislaturas de que participou. 
Ao longo dos oito mandatos que obteve, integrou diversas comissões, 
permanentes e especiais, ocupou os cargos de vice-líder e de líder da 
União Democrática Nacional e da Minoria oposicionista, assim como 
de líder de governo (Costa e Silva). Foi delegado ou observador par-
lamentar em algumas missões de caráter internacional, inclusive jun-
to à Organização dos Estados Americanos (OEA) e à Organização das 
Nações Unidas (ONU).

Da tribuna da Câmara defendia princípios e ideias; discutia os mag-
nos problemas nacionais; tratava da política de seu estado; relatava fatos 
de significação política, econômica e social; denunciava; homenageava 
figuras ilustres da política e da literatura; registrava efemérides. Tudo, 
enfim, que tivesse expressividade política, econômica, social, jurídica e 
literária merecia dele um registro, por entender, segundo suas próprias 
palavras, que o Congresso Nacional era a grande caixa de ressonância por 
onde podiam ecoar todos os assuntos que merecessem a atenção do país.

Os discursos e pareceres de Ernani Sátyro revelam a importância de 
seu trabalho no Parlamento nacional e justificam a sua inclusão entre 
os mais atuantes parlamentares brasileiros de todos os tempos. Quando 
os jornalistas credenciados junto ao Congresso Nacional costumavam 
fazer, ao fim de cada ano, a relação dos deputados mais participativos 
do período legislativo a encerrar-se, não era sem razão que o nome de 
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Ernani Sátyro, costumeiramente, se via incluído entre os dos dez depu-
tados de maior atuação na Câmara dos Deputados.

Cabe-nos fazer um retrospecto de sua atuação parlamentar, nota-
damente de seus principais discursos e pareceres, cuja escolha se fez 
segundo a temática dos pronunciamentos, a começar pela fase consti-
tuinte de 1946 e abrangendo pronunciamentos que versam sobre ho-
menagens, elogios, política da Paraíba, legislação eleitoral, questões 
jurídicas, Código Civil, problemas brasileiros, problemas do Nordeste, 
política nacional.

Fizemos preceder cada discurso e parecer de uma pequena nota que 
assinala o tema do pronunciamento, com a observação abreviada NO 
(nota do organizador), com a qual ficam assinaladas a autoria e a res-
ponsabilidade pelos conceitos e opiniões ali emitidos.



2a parTe

DISCuRSOS



41PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

Na Assembleia Nacional 
Constituinte – 1946

Na sessão de 19 de fevereiro de 1946, Ernani Sátyro usou da palavra, 
fazendo um pronunciamento em que observou, de início, que, segundo 
as normas gerais de atuação da União Democrática Nacional no seio 
da constituinte, já “magistralmente traçadas na palavra do nosso emi-
nente líder, Sr. Otávio Mangabeira”, a preocupação maior do partido “é 
colaborar no sentido de que, no menor prazo possível, possamos dar ao 
Brasil uma constituição à altura dos anseios democráticos”.

“Mas” – adianta, repetindo o pensamento de Otávio Mangabeira – 
“isso não quer dizer que toda vez que surja uma necessidade de caráter 
político, mesmo no sentido estritamente partidário, não venhamos aqui 
reclamar, pedir, apelar, protestar, exercer, em suma, o nosso mandato”.

Baseando-se nisso, o orador passou a denunciar alguns fatos ocor-
ridos na Paraíba, que não vem ao caso reproduzir nestas páginas, diante 
da maior importância do restante do discurso. 

Depois de algumas outras considerações e de apartes diversos, o 
orador passou a outro assunto, “mais de interesse geral para toda a na-
ção brasileira”: o ato do presidente José Linhares, que anulou todo o 
alistamento eleitoral, medida que recebeu a condenação do orador e de 
outros parlamentares. Ernani Sátyro lamentou que “depois de uma luta 
tão árdua, de sacrifício tão grande, desmancha-se um alistamento como 
se fosse brinquedo de menino, que se arma e desarma para gáudio da 
imaginação infantil”. Participaram dos debates os deputados Fernandes 
Távora, Paulo Sarasate e Domingos Velasco, todos solidários com o pen-
samento do orador, que, ao final, conclamou a que se revalidasse o alis-
tamento eleitoral já feito, reabrindo-se a inscrição apenas para quantos 
ainda não se tinham alistado, e convocou a imprensa para amplo debate 
em torno da matéria.

Embora não houvesse ainda projeto a debater, Ernani Sátyro passou 
a fazer considerações sobre alguns pontos de caráter geral, referindo-se, 
inicialmente, aos municípios. Para ele, a autonomia municipal no Brasil 
“é a maior das ficções” e a primeira providência a tomar para alcançar 
essa autonomia estaria ligada à discriminação de rendas.
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Citando Oswaldo Trigueiro, em seu livro O regime dos estados na 
União Americana, Ernani Sátyro lembrou que nos Estados Unidos 44% 
da arrecadação pública tocava aos municípios; 36%, à União e 20%, aos 
estados. E observou que, no Brasil, computando os municípios das ca-
pitais, tocava ao erário municipal apenas 11,75%. Se se abstraissem as 
capitais, esse percentual decairia para 6,5%.

Numa antecipação ao que atualmente se prega, Ernani Sátyro pro-
pôs que se desse mais responsabilidades aos municípios, contanto que 
se lhes desse mais recursos, mediante uma maior participação em al-
guns impostos.

Por fim, passou a falar sobre a técnica do conteúdo constitucional, 
condenando o costume que se tem de transportar “para o âmbito da 
Constituição todo um cortejo de matéria de direito penal, de direito 
civil, de direito administrativo e de direito comercial”.

Finalizando, observou que o tumulto e a agitação dos parlamenta-
res sempre foi de todas as épocas e que “não temos razão para descrer 
do funcionamento e do êxito desta assembleia. Pode a nação descansar 
tranquila, que daqui sairá uma constituição à altura de seus foros jurídi-
cos e dos seus elevados anseios democráticos”.

Vale observar que esse pronunciamento de Ernani Sátyro foi um 
dos primeiros a abordar questões constitucionais que seriam objeto de 
debates na fase de elaboração da futura Carta Magna. A propósito desse 
discurso, diz o historiador Otaviano Nogueira que o seu encerramento, 
contendo uma profissão de fé na constituinte, “mereceu, pelos registros 
dos anais, uma consagração inusitada para quem, aos 34 anos e com a 
única experiência de um mandato de deputado estadual, chegava quase 
anônimo a um senáculo de tantas estrelas”.

Na sessão de 18 de maio, proferiu discurso em que tratou da política 
do subsolo, isto é, as minas e jazidas existentes no Brasil, defendendo o 
ponto de vista de que deviam ser preservados, em igualdade de condi-
ções, os direitos de preferência dos superficiários, desde a pesquisa. 

Em 21 de junho, outro pronunciamento, em que, depois de reme-
morar os assuntos por ele tratados na sessão de 19 de fevereiro, passou 
a discorrer sobre o problema do veto, insurgindo-se contra o projeto 
constitucional que contemplava a possibilidade do veto parcial que ele 
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entendia ser contrário ao interesse público. Nesse mesmo discurso, re-
tomou a discussão sobre o problema da exploração do subsolo, nos ter-
mos da sua intervenção anterior.

Na edição de 1º de setembro, o Diário do Congresso Nacional publi-
cou discurso por ele pronunciado em 30 de agosto, no qual retornou à 
discussão sobre a questão do subsolo, recebendo apartes dos srs. Oscar 
Carneiro, Plínio Lemos, José Joffily, João Agripino e Fernandes Távora. 
Tendo solicitado, com o apoio de outros parlamentares, destaque para a 
votação do artigo 144, § 9º, nº I, do projeto primitivo, em vez do artigo 
152, § 1º, do projeto revisto, o orador, mais uma vez, defendeu a preser-
vação dos direitos do proprietário do solo. (NO)1

Autonomia dos municípios e outras questões constitucionais
sessão de 19 de fevereiro de 19462

Quem primeiro falou na Assembleia Constituinte versando ma-
téria constitucional foi o deputado José Augusto, do Rio Grande 
do Norte. Este discurso de Ernani Sátyro foi o segundo que se fez 
abordando idêntica temática. Nele há uma primeira parte em que 
o parlamentar trata da política da Paraíba, voltando-se, porém, de-
pois, para temas de interesse nacional, como a questão do alista-
mento eleitoral e, mais particularmente, sobre o que, no seu enten-
dimento, deveria ser objeto de inserção no texto constitucional, no-
tadamente a autonomia dos municípios. A propósito desta oração 
do deputado paraibano, disse Octaciano Nogueira (A Constituinte 
de 1946: Getúlio, o sujeito oculto, São Paulo, Martins Fontes, 2005, 
pág. 102): “O encerramento de seu discurso, uma profissão de fé 
na Constituinte, mereceu, pelo registro dos anais, uma consagração 
inusitada para quem, aos 34 anos e com a única experiência de um 
mandato de deputado estadual, chegava quase anônimo a um sená-
culo de tantas estrelas”. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Constituintes. As 
normas gerais da atuação da União Democrática Nacional, no seio 
do Congresso, já foram magistralmente traçadas na palavra do nosso 

1 Nota do Organizador (NO).
2 Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte, edição de 20 de fevereiro de 1946.
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eminente líder, Sr. Otávio Mangabeira. Disse S.Exa. que a nossa preocu-
pação maior, nesta Casa, é colaborar no sentido de que, no menor prazo 
possível, possamos dar ao Brasil uma Constituição à altura dos anseios 
democráticos. Mas – esclareceu S.Exa. – isso não quer dizer que toda vez 
que surja uma necessidade de caráter político, mesmo no sentido estrita-
mente partidário, não venhamos aqui reclamar, pedir, apelar, protestar, 
exercer, em suma, o nosso mandato.

Ainda dentro desta orientação, o nosso ilustre sublíder, Sr. José 
Augusto, abriu, para honra da União Democrática Nacional, os debates 
em torno de matéria pura e propriamente constitucional.

Vê-se, assim, Sr. Presidente, que a Assembleia Nacional Constituinte 
está integrada às exigências da opinião pública nacional. Se, por ventu-
ra, surgiram, a princípio, dúvidas ou hesitações; se, na imprensa mesmo, 
apareceu, alguma vez, restrição mais profunda à atuação do Parlamento, 
a verdade é que a grande, a verdadeira imprensa nacional está conos-
co. Não tememos a imprensa; confiamos bastante no seu patriotismo 
e vemos que se ajustou conosco, que somos representantes do povo, na 
situação em que ambos nos encontramos, de verdadeiras válvulas das 
liberdades públicas.

Feitas estas considerações, senhores constituintes, e já que passam 
as primeiras nuvens sombrias que ameaçavam o Parlamento, quero, an-
tes de entrar na discussão da matéria propriamente constitucional, dizer 
algumas palavras de natureza rigorosamente política.

A propósito da situação de Minas Gerais, vários aspectos foram 
aqui ventilados, demonstrando claramente os oradores que se referiram 
a esse ponto não consultarem aos verdadeiros sentimentos de pacifica-
ção nacional as nomeações do modo porque estavam sendo feitas pelo 
Exmo. Sr. Presidente da República.

Nada temos a ver com essas nomeações. Somos partido de oposição, 
partido vencido, mas que continua vencedor e erguido em postulados 
de que não renunciará nunca.

Feitas estas considerações e esta advertência, Srs. Constituintes, pe-
las quais se vê que a bancada udenista não deixará de zelar pela sorte do 
mais humilde de seus amigos – e outra não seria a atitude de elementos 
eleitos pela vontade soberana do povo –, quero passar à segunda parte 
de meu discurso, mais de interesse geral para toda a nação brasileira.
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Num dos últimos decretos-leis do presidente Linhares, através de dis-
positivo que passou despercebido, anulou-se todo o alistamento eleitoral 
do Brasil. Inicialmente, havia-se disposto que apenas o alistamento ex-
offício passaria por uma revisão, renovados, assim, os títulos primitivos.

O Sr. Fernandes Távora – Permita V.Exa. um aparte.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Pois não.
O Sr. Fernandes Távora – O maior insulto que se podia fazer à nossa 

cultura jurídica foi anular todo o alistamento da população brasileira, 
conseguido com enorme sacrifício. O alistamento ex-offício, esse sim, 
deveria sofrer rigorosa revisão, tendo em vista os seus vícios. Quanto ao 
outro, absolutamente.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado a V.Exa.
Em decreto posterior, apenas suprimiu-se a expressão ex-offício e, 

desse modo, ficou estabelecido que todo o alistamento eleitoral neces-
sitava ser renovado.

O Superior Tribunal Eleitoral, recentemente, em obediência a essa 
disposição do decreto-lei, baixou instruções mandando renovar todo o 
alistamento, com novas exigências de fotografias, impressões digitais e 
documentação.

O Sr. Paulo Sarasate – Não há filmes no comércio brasileiro. O tri-
bunal ignora-o! Como obter fotografias sem filmes? Isso é para que 
nunca mais haja eleições nos estados.

O SR. ERNANI SÁTYRO – São as maiores, Srs. Constituintes, as 
dificuldades de natureza material. Este é o drama da democracia no 
Brasil. Depois de uma luta tão árdua, de sacrifício tão grande, desman-
cha-se um alistamento como se fosse brinquedo de menino, que se arma 
e desarma para gáudio da imaginação infantil.

O Sr. Fernandes Távora – Pretende-se, positivamente, anular a von-
tade dos homens livres do Brasil. Deve-se manter o alistamento ex-offí-
cio que nada custa às repartições públicas.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não pode, Sr. Presidente, permanecer 
uma situação dessa natureza. É necessário que ela chame a atenção do 
Poder Constituinte. E não proponho, desde logo, uma providência jun-
to ao Sr. Presidente da República porque, se fizesse, lhe reconheceria 
o direito de baixar decretos-leis, o que é matéria controvertida neste 
plenário. Da mesma forma, a revogação da lei pelo Congresso não te-
ria finalidade prática, porque, implicando o reconhecimento de que nos 
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cabem poderes legislativos ordinários, estou certo de que a proposição 
não teria acolhimento.

Mas quero advertir a nação, desta tribuna, através da Assembleia 
Constituinte, do perigo que existe para a verdadeira democracia, sobretu-
do, digamos, para os partidos de oposição, que se defrontam com todas as 
dificuldades e obstáculos, para processar novamente o alistamento feito 
com lisura e do qual resultou um pleito realmente livre e democrático.

O Sr. Domingos Velasco – No alistamento de 34, gastamos, em mé-
dia, vinte cruzeiros para obter um título de eleitor com três fotografias. 
Para substituirmos os títulos de sete milhões de brasileiros, e adotada a 
mesma base, sobrecarregaremos a economia do país com cerca de 140 
milhões de cruzeiros, no mínimo.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Grato a V.Exa. As dificuldades de natu-
reza material são grandes.

Mas, senhores, devemos atender, também, ao fator psicológico, que 
não pode ser desprezado. Isso gera a descrença do povo no alistamento 
eleitoral. Ele observa que tudo se faz e se desfaz; nota a dificuldade que 
tem para se alistar eleitor quando, ao termo de cada eleição, tudo se 
anula para recomeçar novamente. Esse é o drama, ou melhor, uma das 
facetas do drama da democracia.

O Sr. Paulo Sarasate – Isso é fruto ainda da ditadura. E vou explicar 
por quê. Quem fez as leis nessa época é gente que vive no Rio de Janeiro, 
em bom hotel ou apartamento, e nunca andou a cavalo pelos sertões e 
pelas serras, à caça de quem sabe ler para transformar em eleitor.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Vivesse onde vivesse o autor de uma 
providência dessa natureza, se não fosse o mistério e o segredo dos tais 
decretos-leis, debatido um assunto desses, toda a opinião pública se le-
vantaria, porque, senhores, isso não é somente uma questão jurídica, 
mas também política na sua mais elevada significação.

O Sr. Domingos Velasco – Sobretudo do interesse do povo.
O SR. ERNANI SÁTYRO – É necessário, portanto, que nos apres-

semos na elaboração da nossa Constituição, para que fatos dessa na-
tureza se não reproduzam, como estou certo de que, no Parlamento, 
não se repetirão.

Devemos providenciar, logo nos seja permitido, no sentido de se 
revalidar o alistamento eleitoral já feito, reabrindo-se a inscrição apenas 
para quantos ainda não se tenham alistado.
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Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para sugerir à imprensa 
do meu país amplo debate em torno de questão de tanta magnitude.

No que entende com a matéria propriamente constitucional, é claro 
que, não havendo ainda projeto a debater, tenho que me referir a alguns 
pontos de caráter geral, tecendo considerações mais amplas. Entretanto, 
como deputado do Norte, e, mais do que isto, como homem do interior, 
quero pedir a atenção dos Srs. Constituintes para a situação dos municípios.

Senhores, a autonomia dos municípios no Brasil é a maior das fic-
ções; é, mesmo, expressão que vem sendo reproduzida de Constituição 
em Constituição, de lei em lei, de doutrina em doutrina, mas nunca 
atingiu a realidade prática.

O Sr. Fernandes Távora – Enquanto não se dividir, equitativamente, 
a renda nacional, atribuindo-se aos municípios o que eles têm de direito, 
para poder progredir e dispor de tudo quanto necessitem, nunca eles va-
lerão coisa alguma, e o país jamais irá para diante. Desde a constituinte 
anterior venho me batendo por esta superior necessidade.

O SR. ERNANI SÁTYRO – De pleno acordo com V.Exa. A primeira 
providência no sentido de se alcançar essa autonomia não serão os dis-
cursos, nem os dispositivos legais improfícuos. Devemos começar pela 
raiz – a discriminação das rendas públicas.

Sabemos através de opiniões as mais autorizadas que, na América 
do Norte, 44% da arrecadação pública toca ao tesouro municipal; 
36%, ao federal; e apenas 20%, ao tesouro dos estados. A despeito 
da posição de predomínio político tradicional do governo do estado, 
seus recursos e necessidades financeiras foram sempre consideravel-
mente menores que os da União e das entidades políticas locais.

Esta é uma observação do jurista Oswaldo Trigueiro, que escreveu, 
a propósito do Direito americano, o interessante livro O regime dos esta-
dos na União Americana.

O Sr. Fernandes Távora – Em todos os países civilizados, o municí-
pio tem a maior parte na constituição das rendas nacionais. Somente no 
Brasil se pretende que vivam sem recursos.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Enquanto isso, senhores, em serviço de 
divulgação do Círculo de Estudos Municipais, temos à mão a conferência 
de um técnico, Sr. Rafael Xavier, informando que, no Brasil, computando 
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os municípios das capitais, apenas 11,75% cabem aos municípios da ar-
recadação das rendas públicas.

O Sr. Gofredo Teles – Nove é a percentagem de São Paulo.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Refiro-me à percentagem geral do 

Brasil, que é de 11,75, porque São Paulo dá mais, enquanto que alguns 
estados dão menos.

O Sr. Fernandes Távora – Na primeira República o município tinha 
de 11% a 15%.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, se abstrairmos, porém, os 
municípios das capitais, essa percentagem desce para 6,5 na escala geral 
dos municípios brasileiros.

É necessário, senhores, sem chegarmos ao extremo de deixar apenas 
20% para os estados, que olhemos para a sorte dos municípios, para lhes 
dar, como teremos de defender oportunamente, uma percentagem em 
determinados impostos, como sejam, por exemplo, nas vendas e consig-
nações e no imposto territorial. Poderemos, até, sobrecarregar mais os 
municípios nas suas responsabilidades; poderemos atribuir-lhes, tam-
bém, certa dose de encargo em serviços de saúde e de instrução, pois 
que ainda assim terá sido atingida a finalidade, porque os municípios 
sabem que o produto dessa arrecadação, na percentagem que for esta-
belecida, será aplicado dentro do seu próprio território.

Temos inúmeros municípios no Brasil que não possuem grupos 
escolares, postos médicos, serviço de saneamento rural. Uma situação 
destas não pode continuar, senhores, enquanto figura, nas constituições, 
a ficção de uma autonomia que ainda estamos muito longe de atingir.

O Sr. Jaci Figueiredo – Precisamos, igualmente, conquistar a autono-
mia econômica dos municípios.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Diz bem V.Exa. porque sem autonomia 
econômica não existe autonomia política.

O Sr. Jaci Figueiredo – Evidentemente.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Senhores, outro ponto em que desejo 

tocar, embora de leve, diz respeito ao que se tem chamado, apesar de 
com certo preciosismo, a técnica do conteúdo constitucional.

Nossas constituições, até hoje, têm seguido um rumo que não está 
compatível com os verdadeiros princípios que disciplinam a matéria. 
Vemos quase que transportado para o âmbito da Constituição todo um 
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cortejo de matéria de direito penal, de direito civil, de direito adminis-
trativo e de direito comercial.

Uma constituição, senhores, é a cúpula sob a qual se abrigam todos 
esses direitos, mas daí não se segue que tragamos para ela uma verda-
deira torrente de matéria estranha.

O Sr. Paulo Sarasate – Neste ponto discordo de V.Exa., porque no 
Brasil se costuma violar muito facilmente as leis, e as constituições são 
menos violadas.

O SR. ERNANI SÁTYRO – A Constituição pode ser violada, como 
as leis ordinárias, mas isto não justifica que tragamos para a Constituição 
matéria que lhe é estranha.

Ora, Sr. Presidente, com essa orientação, ou a Constituição fica 
sujeita a constantes revisões, ou os fenômenos que exigem, muitas ve-
zes, a mudança das normas permanecerão tolhidos pelos embaraços 
da lei básica.

Posso citar, na Constituição de 34 – porque somente ela merece o nos-
so respeito, para não me referir jamais à de 37 – exemplos do que afirmo. 
Realmente foram normas seguidas pelos constituintes daquela época a 
precisão e a técnica. Entretanto, como exceção a essa preocupação dos 
constituintes de 34 de fazer uma constituição dentro do maior rigorismo 
técnico, surgiram emendas de toda natureza que subverteram, por assim 
dizer, a própria ordenação das matérias em nossa Carta Magna.

Vejamos aqui um dispositivo que não poderia ser preocupação se-
quer de lei ordinária, porque é matéria de regulamento e está compondo 
uma constituição:

Art. 121, § 3º Os serviços de amparo à maternidade e à infância, 
os referentes ao lar e ao trabalho feminino, assim como da fiscali-
zação e orientação respectivas, serão incumbidos, de preferência, a 
mulheres habilitadas.

Outro exemplo:

Art. 127 Será regulado, por lei ordinária, o direito de preferên-
cia que assiste ao locatário para renovação do contrato e alienação 
de imóveis.
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Pura matéria de Código Civil:

Art. 144, parágrafo único A lei civil determinará os casos de des-
quite e anulação do casamento, havendo sempre recurso ex-offício, 
com efeito suspensivo.

Qual foi a lei ordinária, qual foi a lei civil que deixou de regular o 
desquite e a anulação do casamento? O nosso Código Civil, senhores, 
estabeleceu normas taxativas a respeito; e do direito anterior, embora 
com denominação diversa, já vinham providências nesse sentido.

Ainda:

Compete aos estados e ao Distrito Federal organizar e manter 
sistemas educativos nos territórios respectivos, respeitadas as dire-
trizes estabelecidas pela União.

Outra matéria, Srs. Constituintes, que está implícita, naturalmente 
contida nas atribuições do estado.

Poderia, assim, citar uma torrente enorme do que poderíamos cha-
mar de “interferências”, porque não são mais do que interferências de 
ramos do direito na utilização de princípios constitucionais, que não 
devem descer a semelhantes detalhes.

O Sr. Paulo Sarasate – É um corpo estranho à Constituição, já que 
está tão na moda essa expressão.

O Sr. Vergniaud Vanderlei – O que sobra não ofende – Quod abun-
dat non nocet.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Senhores, um de meus eminentes co-
legas de bancada tem também assunto importante a trazer ao conheci-
mento da Casa, razão por que desejo limitar minhas considerações às 
palavras que já proferi, ressalvando outros assuntos para depois.

Quero finalizar, porém, insistindo em que o tumulto e a agitação 
dos parlamentos sempre foi de todas as épocas. Todos os parlamen-
tos do mundo têm sido agitados sem descrédito, sem que isto impli-
que uma negação de que a democracia seja o verdadeiro regime que 
nos convém.
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E, a propósito do Congresso de 91, que nos deu uma Constituição 
que, apesar de erros inevitáveis, tão grandes serviços prestou à demo-
cracia liberal, a propósito de 91, não tenhamos a ilusão de que os cons-
tituintes fossem homens bem comportados, tirando grau dez em todas 
as sessões. Não, senhores, num livro interessante de Aureliano Leal – 
Técnica constitucional brasileira – esclarece ele, já com a preocupação 
de também defender o Parlamento, que sempre foi assim. E dá exemplo:

Um dia, na Constituinte, discutindo-se uma moção, o senhor 
Demétrio Ribeiro fez certa reclamação ao presidente do Congresso, 
e este, defendendo seu ato, aludiu ao estado de desordem e vozeria 
que se nota na sala.

Na sessão de 2 de janeiro – diz ainda o tratadista – o deputado 
Pedro Américo pediu o encerramento da discussão ponderando 
(com escândalo de seu colega Caetano de Albuquerque, que consi-
derou a sua proposição agressiva), ponderando, dizia, que se dava 
em física um fenômeno que, às vezes, poderá servir de imagem ao 
que se passa nas assembleias, em que brilham os grandes talentos, e 
vem a ser que dois raios de luz paralelos, incidindo sobre o mesmo 
ponto material, podem produzir a obscuridade. E o requerimento 
foi aprovado, para que a luz (a luz dos parlamentos!...) não fizesse 
a obscuridade.

Sr. Presidente, não temos razão para descrer do funcionamento e do 
êxito desta Assembleia. Pode a nação descansar tranquila, que daqui sai-
rá uma constituição à altura de seus foros jurídicos e dos seus elevados 
anseios democráticos.
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A questão do subsolo no projeto de constituição
sessão de 18 de maio de 19463

Este discurso trata, mesmo antes da apresentação do projeto de 
constituição a ser discutido na assembleia, da questão relativa à po-
lítica do subsolo, ou seja, de minas e jazidas existentes no território 
nacional. Na ocasião, o foco do orador é a preferência que se deveria 
dar, no texto constitucional, desde a pesquisa, ao proprietário do 
solo, vale dizer, ao chamado superficiário, o que não estava garan-
tido pelo Código de Minas, de 1940, mas que restaria assegurada se 
a Constituição em elaboração a preservasse em seu texto. A maté-
ria suscitou amplo debate, trazendo ao microfone de apartes vários 
parlamentares que se manifestaram a favor ou contra as argumen-
tações do orador. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o as-
sunto que me traz à tribuna, hoje, é daqueles que melhor ficariam reser-
vados para quando o projeto de Constituição tivesse, neste recinto, am-
plo debate, mas sempre entendi que as questões relevantes, que exigem 
amadurecimento, as grandes questões jurídicas a respeito das quais nos 
temos de pronunciar, exigem, desde logo, antes mesmo de oferecermos 
emendas a respeito do projeto, toda discussão, todo esclarecimento, en-
fim, toda contribuição da parte dos senhores representantes.

Trata-se, Sr. Presidente, de um dos aspectos mais importantes do ca-
pítulo da ordem econômica e que se relaciona com a política do subsolo, 
isto é, as minas e jazidas existentes no Brasil, matéria que tem sido tratada 
em várias Constituições e disciplinada, como é natural, por leis ordinárias.

Pela Constituição de 1891, “o direito de propriedade mantém-se em 
toda a plenitude, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, mediante indenização prévia”. “As minas pertencem aos pro-
prietários do solo, salvo as limitações estabelecidas por lei, a bem da 
exploração destes ramos de indústria” (Art. 72, nº 17).

Pela reforma de 1926, apenas se substituíram expressões que não al-
teraram os princípios estabelecidos. Deu-se porém, em 1934, aquilo a que 
o deputado Prado Kelly, com brilho e penetração, chamou de revolução 

3 Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte, edição de 19 de maio de 1946.
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branca, porque, praticamente, se deslocaram do domínio dos particu-
lares, daqueles que eram superficiários das faixas de terra onde estavam 
colocadas as jazidas, para o domínio da União todas as riquezas ador-
mecidas debaixo da terra.

Até aí, Sr. Presidente, nada de mais, e todos estamos de acordo, 
porque não se compreende, em nossa época, o uso antissocial da pro-
priedade; não se compreende que o interesse privado se sobreponha 
aos elevados interesses da nação; somente a União pode ter atribui-
ções, pode ter direitos sobre o subsolo de qualquer região. Mas aconte-
ce que essas constituições a partir de 1934, que tiraram do patrimônio 
privado para o da nação as riquezas do subsolo, mandaram garantir 
aos proprietários, assim expropriados daquilo que lhes pertencia, pre-
ferência na exploração ou participação nos lucros. As leis ordinárias, 
que têm regulado a matéria, até hoje apenas burlaram os dispositivos 
constitucionais, com graves prejuízos para aquelas pessoas despojadas 
de seu patrimônio.

Dizia ainda a Constituição de 1934, em seu artigo 119, § 1º: “As au-
torizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros 
ou a empresas organizadas no Brasil, ressalvada ao proprietário prefe-
rência na exploração ou coparticipação nos lucros”.

Na Constituição de 1937 se reproduzem essas expressões, com ligei-
ras modificações que não alcançam o caso em debate.

Não obstante, Sr. Presidente, o Código de Minas de 1940 vem dando 
o direito de requerer pesquisas a qualquer pessoa que entenda de inva-
dir a propriedade privada sem respeitar essa preferência, essa participa-
ção nos lucros sem a qual não se atingem as altas finalidades previstas 
em lei. E isso, Sr. Presidente, porque o conceito de exploração propria-
mente dito começa com a lavra, e a pesquisa fugiu, por assim dizer, à 
exigência dos dispositivos constitucionais. Não se tem dado preferência 
ao proprietário do solo, desde a pesquisa.

Se quisermos, portanto, que, de futuro, a lei ordinária respeite e aca-
te o princípio previsto na Constituição, isto é, de que o proprietário, o 
superficiário tenha preferência ou participação nos lucros, é indispen-
sável que, desde a pesquisa, fase preliminar de toda e qualquer explora-
ção de uma jazida, comecem a manifestar-se as preferências.
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Sr. Presidente, quem se deu ao exame do que tem sido a exploração 
das minas do Brasil sabe perfeitamente do conflito, dos graves danos 
materiais e morais resultantes do fato de ter sido o superficiário despo-
jado daquilo que lhe pertencia, sem que a lei ordinária respeitasse os 
direitos e as preferências previstas pela Constituição Federal.

Agora mesmo, no projeto da grande comissão, essa parte ficou as-
sim redigida:

As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas 
d’água, constituem propriedade distinta do solo, para o efeito de ex-
ploração ou aproveitamento industrial (art. 9º). O aproveitamento 
industrial das minas e das jazidas minerais bem como das águas e 
de energia hidráulica, ainda que de propriedade privada, depende 
de autorização ou concessão federal, na forma da lei (art. 10).

Diz, ainda, o art. 10, § 1º daquele projeto: “As autorizações ou con-
cessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros ou a empresas or-
ganizadas no Brasil, ressalvada ao proprietário preferência na explora-
ção ou coparticipação nos lucros”.

O que se verifica, Sr. Presidente, é que o projeto da grande comis-
são insiste na mesma omissão e, embora sem descurar do interesse do 
proprietário, ainda deixa margem a que qualquer aventureiro, como se 
tem dado, constantemente, no Brasil, que queira invadir a propriedade 
alheia, a pretexto de pesquisar jazidas, que quase sempre não são pes-
quisadas, possa fazê-lo impunemente. A Constituição, assim redigida, 
continuará permitindo os mesmos abusos, os mesmos danos e até os 
mesmos crimes.

O Sr. José Joffily – V.Exa. quer recuar cinquenta anos.
O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. é que quer avançar demais. Devo 

deixar bem claro – não ponho em dúvida a prevalência do interesse 
da União, mas, no conflito de dois interesses privados, quais sejam o 
do superficiário e o do pesquisador particular, deve prevalecer o do 
proprietário, porque, afinal, é a própria Constituição que manda que 
seus direitos sejam respeitados, coisa nunca observada pelo Código de 
Minas. O que sustento é que, se o proprietário não usar do direito de 
preferência, se o proprietário não entender de pesquisar a jazida, se faça 
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essa concessão a quem possuir idoneidade para promovê-la e se estabe-
leça no Código a forma de premiar o verdadeiro descobridor da jazida.

O que prevalecia, anteriormente, era o direito exclusivo do super-
ficiário sobre a jazida e não o direito de preferência à pesquisa. Minha 
tese é no sentido de que se mantenham os termos constitucionais, como 
o projeto da grande comissão estabelece, mas que essa preferência se 
manifeste desde a pesquisa, para se evitar, como foi sustentado pelo 
eminente Sr. Atílio Vivaqua, que, depois de longa exploração, de um 
grande esforço, se venha prejudicar o trabalho do pesquisador.

O Sr. Oscar Carneiro – O ponto de vista de V.Exa. está perfeitamente 
dentro do direito, da tradição brasileira. Clamorosas espoliações têm 
sido feitas, baseadas exclusivamente no dispositivo atual do Código de 
Minas. A Paraíba – terra de V.Exa. – e Pernambuco têm sido teatro, 
constantemente, dessas lamentáveis explorações.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço a contribuição de V.Exa.
Há pouco dias, no seio da grande comissão, o ilustre representan-

te senhor Agamenon Magalhães enumerava as vezes que foi chamado, 
quando interventor, para evitar esse abusos, esses conflitos e crimes de 
aventureiros sobre a propriedade privada.

Um Sr. Representante – Sou testemunha da exploração dos garimpos 
de diamantes em terras devolutas de Mato Grosso. O estado, infeliz-
mente, não presta a assistência que deve ao garimpeiro, porque não tem 
o direito de cobrar um só tostão sobre os diamantes extraídos. E, note-
se, Mato Grosso concorre com mais de 50% na exportação de diamantes 
do Brasil inteiro.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Acontece ainda, Sr. Presidente – e esta é 
a mais grave declaração que tenho a fazer nesta assembleia e, por conse-
guinte, perante a nação brasileira –, que o que se tem dado com essas au-
torizações de pesquisas concedidas a qualquer indivíduo que traz ates-
tado gracioso de um banco, é que esses mesmos indivíduos não fazem 
uma pesquisa científica, mas sim a dilapidação do subsolo nacional.

Os trabalhos de pesquisa satisfazem quase sempre apenas uma for-
malidade; uma contribuição de natureza oficial para que se continue 
estragando, contrariando o curso natural do filão; para que – afinal, 
antes da fase da lavra e, afinal, da época da nacionalização das minas, 
para que marchamos – esses aventureiros arranquem, sob o pretexto 
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de pesquisas, toda a nossa riqueza contida no subsolo. Essa tem sido a 
grande verdade.

Dizer que tem havido pesquisas, prospecções, lavras regulares no 
Brasil é desconhecer, absolutamente, a realidade das minas, as quais 
têm sido estragadas desgraçadamente, contrariando os elevados inte-
resses do Brasil.

O Sr. José Joffily – V.Exa. apresente os números.
O SR. ERNANI SÁTYRO – A eloquência dos números está lá. Vá 

quem quiser a uma dessas jazidas em exploração e veja se existe pros-
pecção científica, se existe reconhecimento geológico, exames de labo-
ratório, estudos geofísicos e ensaios de beneficiamento. O que obser-
varemos é uma lavra rudimentar, uma faiscação irregular, uma garim-
pagem contrariamente ao que determinam os decretos que concedem 
licença para pesquisas, que devem ser cientificamente feitas, a fim de se 
conhecer a capacidade e qualidade das jazidas.

O Sr. José Joffily – V.Exa. quer extinguir os pioneiros.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não se fala em pioneiros nos estados da 

Paraíba e Rio Grande do Norte, onde as jazidas são por demais conhe-
cidas. Já passou a época das bandeiras. O que há, realmente, são aventu-
reiros de obras feitas, que já encontram as jazidas descobertas e passam 
a explorá-las na propriedade privada e, assim, a explorar a nação.

O Sr. João Agripino – Muitas vezes o proprietário descobre a mina. 
Quando está pesquisando, vem um aventureiro, que de longe teve co-
nhecimento da descoberta, levanta a planta e promove o registro, por-
que o proprietário não dispõe de relações na capital federal ou ignora os 
meios de fazê-lo.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. tem toda a razão. Minha tese se 
desdobra em dois pontos essenciais.

O Sr. Galeno Paranhos – Em Goiás, o registro de minas para pes-
quisas, quando feito pelos proprietários, conforme a tese de V.Exa., tem 
dado resultado negativo. É que os proprietários, na maioria dos casos, 
pleiteiam as concessões com o intuito de monopolizar a exploração 
das minas de cristal de rocha, evitando a penetração de garimpeiros, 
que, de fato, as procuram para trabalhar. Não é justo, pois, que se dê ao 
proprietário a propriedade nesses registros, e sim a quem se dispuser, 
efetivamente, a explorar tais minas, seja ou não proprietário. Contra o 
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registrante desidioso, existe sempre o remédio da caducidade. Daí por 
diante qualquer um pode requerer a jazida.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Coloco, pois, a questão claramente nos 
seguintes termos: marchamos para a fase da nacionalização das minas, 
o que já está previsto no projeto da grande comissão.

O que pretendo é que, enquanto a nação não resolver, por si mesma, 
explorar as jazidas, enquanto o governo da União não entender neces-
sário exercer, ele próprio, esse direito, seja dada preferência ao proprie-
tário do solo. E somente quando este não quiser ou não puder fazer 
a pesquisa, é que deve ser concedida a área ao primeiro pretendente, 
desde que haja satisfeito todas as exigências estabelecidas na lei.

O Sr. Galeno Paranhos – Mas há proprietários que apenas requerem a 
pesquisa, para evitar que outrem o faça. Mas nunca iniciam os trabalhos.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Se um proprietário registra determi-
nada área com o intuito apenas de que o verdadeiro pesquisador nela 
mesma não trabalhe, o seu direito poderá ser declarado caduco por um 
novo decreto, visto como ele dispõe do prazo de seis meses para dar 
início às pesquisas. E ainda: se, a pretexto de proceder às pesquisas, que 
não deseja fazer, ele iniciar os trabalhos apenas para iludir o poder pú-
blico, dentro do prazo de dois anos, como é previsto na legislação em 
vigor, prazo que poderá ser prorrogado, conforme as circunstâncias, po-
derá ser declarada revogada a concessão, e qualquer outro pesquisador 
poderá requerer e obter a concessão sobre a mesma área.

O que desejo é que, desde que a nação não entenda explorar deter-
minada mina, seja ela entregue, de preferência, ao superficiário, que já 
foi despojado do direito que lhe assistia sobre o subsolo, e não prevaleça 
o interesse de um terceiro, na maior parte das vezes aventureiro, e no 
pior sentido que imaginar se possa.

O Sr. Oscar Carneiro – A preferência que V.Exa. defende está per-
feitamente regulada no que concerne aos terrenos de marinha, que são 
propriedade da União; entretanto, os proprietários ribeirinhos, frontei-
riços desses terrenos, têm a preferência.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Essa é uma contribuição valiosa de 
V.Exa. O que, porém, desejo dizer é que, sem deixar de criar à proprie-
dade privada limites e restrições impostas pelo interesse social, não 
podemos ir ao extremo de despojar completamente o proprietário dos 
últimos resquícios de direito que lhe assistem no subsolo.
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Quanto à segunda parte, à pesquisa irregular que vem sendo feita 
no subsolo, é indispensável que se reformem os termos em que está 
redigido o Código de Minas, porque, como assinalei, o que tem ha-
vido é lavra clandestina, desordenada, e não pesquisa científica, no 
interesse da nação.

O Sr. José Joffily – É um ponto de vista reacionário.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, terei oportunidade de 

concretizar em emendas os pontos de vista que acabo de sustentar e es-
tou certo de que jamais se encontrarão, na minha atitude, propósitos re-
acionários, pois é mister que discutamos todas as questões, elevada e de-
sapaixonadamente; e, se, porventura, qualquer dos Srs. Representantes 
correr o perigo de ser chamado de reacionário, sob pena de deixar de 
cumprir o seu dever, que assim o chamem, mas fique a coragem moral 
das atitudes assumidas.

o veto parcial e a questão do subsolo no projeto de constituição
sessão de 21 de junho de 19464

No pronunciamento abaixo transcrito, versa o orador, novamen-
te, sobre a questão do subsolo. Antes, porém, dedica-se a outro tema 
de relevância, no tocante ao conteúdo constitucional, qual seja, a 
abrangência do veto presidencial – se total ou parcial. Entendia o 
deputado udenista que não se devia oferecer oportunidade ao che-
fe do Poder Executivo de alterar livremente os projetos levados à 
sanção, principalmente por não ocorrer o perigo das caudas orça-
mentárias, que se tornaram uma característica da República Velha, 
levando, certa vez, o presidente Epitácio Pessoa a vetar todo o or-
çamento. Na ocasião, com a reforma de 1926, a introdução do veto 
parcial foi o remédio encontrado para o vício de introduzir-se na 
lei orçamentária favores pessoais, que não poderiam ser obstacu-
lizados, antes, pela impossibilidade do veto parcial. Agora, porém, 
proibida a adoção, na Lei de Meios, de disposições estranhas à ma-
téria orçamentária, a situação era outra, e a possibilidade de veto 
parcial, contra o qual o orador se insurgia, abria a ocasião para o 
chefe do Executivo mutilar os projetos de lei, com a eliminação de 
artigos, parágrafos e incisos, o que lhes desvirtuaria o sentido. Ao 

4 Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte, edição de 22 de junho de 1946.
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longo desta oração, tanto a questão do veto quanto a do subsolo 
trouxeram vários apartes. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Constituintes, quan-
do tive oportunidade de ocupar pela primeira vez esta tribuna, em feve-
reiro, antes mesmo de se haver designado a comissão incumbida de re-
digir o projeto da Constituição, chamei a atenção da Casa sobre alguns 
assuntos que considerava da maior importância para a Magna Carta, 
ora em elaboração.

Iniciei, então, campanha em favor do município, cuja discrimina-
ção de rendas, na história da República, não lhe dava possibilidades de 
desfrutar emancipação econômica, sem a qual considero ficção a auto-
nomia político-jurídica que lhe reservavam as constituições anteriores.

Quanto a esse ponto, não tenho muito a insistir, pois o projeto ela-
borado, se ainda não coloca o município em posição compatível com 
os direitos de célula da Federação, encerra, entretanto, disposições que 
resolvem quase totalmente a situação anônima em que vivemos.

Tocava eu, também, na questão comumente chamada de técnica do 
conteúdo constitucional e pedi a atenção dos Srs. Constituintes para não 
se insistir e reinsistir no propósito de contemplar em dispositivos consti-
tucionais tanta matéria estranha pertencente aos vários ramos do direito.

Sobre isso, porém, já não existem esperanças; a nossa Constituição, 
mais do que a de 34, terá caráter de regulamento. Assim, quando fenô-
menos palpitantes estiverem a exigir do Congresso Nacional a modifi-
cação de determinadas normas, teremos de parar, porque ou faremos, 
constantemente, revisão constitucional ou não atenderemos às exigên-
cias dos fatos que, numa expressão clássica, continuam a revoltar-se 
contra os códigos.

Tive oportunidade também de apresentar emenda a respeito do 
instituto do veto. Pela Constituição de 91, só se conhecia em nosso di-
reito o veto total. Se o presidente da República julgava que o projeto 
remetido à sua sanção contrariava, no todo ou em parte, dispositivos 
constitucionais ou fundamentais interesses da nação, só poderia vetá-
lo totalmente. No projeto atual, se admitiu, claramente, o direito de 
veto total ou parcial. Ora, essa inovação buscada desde a reforma de 
1926, com antecedentes nos direitos argentino e de algumas constitui-
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ções estaduais americanas, não é aconselhável com a amplitude que 
agora se prevê no projeto de Constituição.

É conhecida, na história do nosso direito constitucional, a luta que 
o presidente Epitácio Pessoa sustentou contra o Congresso, a propósito 
do que se chamava cauda orçamentária – criação de cargos novos, con-
tagem de tempo, favores pessoais, toda sorte de matérias estranhas à 
elaboração orçamentária, mas que, por essa ou aquela razão, eram con-
templadas nos orçamentos e, como tal, enviadas à sanção do presidente 
da República. O presidente Epitácio Pessoa teve oportunidade, então, 
de vetar inteiramente um orçamento, pois julgava não ter remédio para 
extirpar da Lei de Meios esses dispositivos que considerava daninhos 
aos interesses nacionais. Veio, então, a reforma de 26, e ninguém põe em 
dúvida os elevados propósitos com que se incluiu o veto parcial, porque 
a Constituição, não prevendo a proposta do Executivo para os orçamen-
tos, nem contendo proibição de matéria estranha às leis orçamentárias, 
deixaria o governo na contingência de ou aceitar todas as disposições 
anexas ao orçamento ou, então, vetar, na sua totalidade, essa lei. 

Atualmente, porém, Sr. Presidente, o projeto ora em discussão pro-
íbe, categoricamente, que seja contemplado na lei orçamentária qual-
quer dispositivo, obrigação ou despesa não resultante de serviço cria-
do por lei anterior. Quer dizer, Sr. Presidente, que nem o perigo das 
caudas orçamentárias, que constituíam realmente anomalia no nosso 
direito constitucional – digamos mesmo administrativo – e que gerava 
verdadeiros distúrbios de ordem econômica e financeira, nem isso seria 
possível com a orientação tomada pelo projeto. Repito, para que fique 
bem frisado esse ponto: hoje, não podemos contemplar no projeto de 
orçamento qualquer despesa, qualquer favor pessoal, qualquer disposi-
tivo de legislação ordinária que não venha como decorrência de lei an-
teriormente promulgada e sobre serviço também anteriormente criado.

O veto parcial, nos termos em que está previsto no projeto, constitui 
aberração. Suponhamos um projeto de código ou lei civil, penal ou co-
mercial remetido para sanção. O presidente da República pode amputar 
esse projeto tirando-lhe a essência, fazendo com que fique um verda-
deiro aleijão, no qual desapareceram parágrafos e artigos, de modo que, 
posto em execução, não haja, no foro, nas esferas administrativas, nas 
repartições públicas, meio de executá-lo com inteligência e dignidade. 
Isso porque até mesmo a seriação de requisitos legais e muitas vezes até 
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a sanção para determinado dispositivo, a imposição para qualquer ma-
téria que a proíba, qualquer exigência, pode ter sido cortada pelo veto 
do Executivo.

No direito argentino, que tem sido invocado pelos pregoeiros do veto 
parcial, tal veto já caiu em verdadeiro desuso, como afirma Calderon 
com sua autoridade de comentarista; e, mesmo quando aplicado, na sua 
prática ele apenas permite que sejam postos em execução aqueles dis-
positivos não vetados, depois que todo o projeto seja devolvido pelo 
Congresso Nacional. Praticamente, portanto, o veto parcial não existe, 
porque a parte do projeto aproveitada pelo Executivo não é posta em 
execução senão quando toda a matéria for aprovada pelo Congresso.

Na história do direito americano, alguns presidentes que tentaram, 
por assim dizer, realizar a hipertrofia do Executivo procuraram, in-
sistentemente, em mensagens, conseguir adoção do veto parcial pelo 
Congresso, mas este jamais consentiu em que essa monstruosidade jurí-
dico-constitucional figurasse na lei americana.

O presidente Grant, como esclarece o comentador Watson, chegou a 
dizer que essa exigência era uma necessidade do governo, e o Congresso 
respondeu que se ele não pudesse governar sem ela que deixasse o po-
der, porque não era possível contemplar anomalia dessa natureza.

Invoca-se, porém, em favor do ponto de vista contrário, o que dis-
põem algumas constituições estaduais americanas, que permitem o veto 
parcial também a disposições estranhas em assunto exclusivamente or-
çamentário. É o que esclarece o jurista Osvaldo Trigueiro.

Vê-se daí que não tem procedência a invocação, porque a elasti-
cidade com que está previsto o veto parcial no projeto não encontra 
similar em constituição alguma do mundo. O direito europeu igno-
ra, por absoluto, o veto parcial, e, a não ser esses exemplos raros que 
apontei, mas ainda com essa restrição fundamental, ninguém poderá, 
em boa técnica constitucional, admitir que o Poder Executivo possa 
usar dessa arma contra o Legislativo, afeando a lei, deturpando-lhe, 
muitas vezes, o sentido.

O Sr. Vergniaud Vanderlei – O veto será, entretanto, submetido 
oportunamente ao conhecimento do Legislativo.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sim, mas é necessário obedecer à boa 
técnica; e, além disso, deve-se evitar que por um capricho pessoal de 
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momento, atingindo um só dispositivo, seja sacrificada toda uma lei, 
uma vez que o Congresso não se conforme com a amputação.

Parte V.Exa. do pressuposto de que só o Executivo zela pelo interes-
se público. Sustento princípio oposto: somos, aqui, uma comunidade, 
onde os caprichos não podem vingar e, com maior razão, faremos tudo 
para não votar lei contrária aos interesses nacionais.

O Sr. José Augusto – No regime presidencial o Congresso é que ela-
bora a lei, e vetá-la significa legislar...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Diz muito bem o ilustre representante, 
Sr. José Augusto, que a função específica do Legislativo é elaborar a lei 
e somente por uma exceção, isto é, em casos extraordinários, é que se 
dá por assim dizer essa interpenetração de funções, em virtude da qual, 
intervindo na elaboração das leis, o Executivo veta o dispositivo.

Senhores, vetar parcialmente é o mesmo que legislar.
Posso invocar, aqui, o exemplo da legislação do Sr. Getúlio Vargas, 

entre 1935 e 1937, em que, diante de uma lei, S.Exa. disse nas razões do 
veto: “suprima-se o art. 1º. Suprima-se o art. 2º”. E surgiu a lei para as 
esferas jurídicas, como verdadeiro aleijão, sem poder ser posta em exe-
cução por nenhum intérprete. 

O Sr. Barreto Pinto – E a Câmara aprovou o veto.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Para que não fiquemos sujeitos por 

injunções, em circunstância semelhante, a proceder do mesmo modo, 
é que queremos, de uma vez para sempre, preservar os destinos do 
futuro Parlamento.

O Sr. José Augusto – No regime presidencial, a Câmara viveu 
de abdicação. Isso não só no Brasil, como em muitos outros países 
sul-americanos.

O SR. ERNANI SÁTYRO – De abdicação em abdicação viveu a 
Câmara – diz V.Exa. muito bem. Para que não continuemos a abdi-
car, prevejamos, logo, dentro da Constituição remédio que corte o 
mal pela raiz.

O grande comentador que foi João Barbalho, escrevendo sobre a 
matéria, disse o seguinte: 

Com efeito, o poder que a Constituição deu ao presidente da 
República foi o de sancionar ou vetar os projetos votados pelas 
Câmaras, mas não o de emendá-los, que é coisa diversa – e o veto 
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parcial seria uma verdadeira emenda supressiva de algumas dis-
posições. Fora uma imissão nas funções próprias e exclusivas do 
Congresso e completo desvirtuamento do caráter de interferência 
do presidente da República na formação da lei.

A lei é e deve ser, em sua contextura, um todo sistemático, coeso, 
harmônico; a eliminação, ao arbítrio do governo, de alguns arti-
gos a desconcertaria e desfiguraria. Por outro lado, o governo teria 
assim a escolha das disposições que lhe agradassem, e, afinal, só 
prevaleceriam as que ele preferisse; a lei seria, então, não o que o 
legislador tivesse estabelecido, mas o que quisesse o Executivo.

Invoca-se, em sentido contrário, a opinião de Rui Barbosa quando, 
no manifesto do Partido Liberal, previu também o veto parcial. Mas, se-
nhores, digo e insisto, porque essa matéria precisa ficar suficientemente 
esclarecida: Rui Barbosa apenas admitia, como os tratadistas e as cons-
tituições já invocados, o veto parcial para o fim de evitar caudas orça-
mentárias, e somente na Lei de Meios, o que hoje é terminantemente 
proibido pelo projeto em elaboração.

O Sr. José Augusto – Desde a reforma constitucional de 1926 desapa-
receram as caudas orçamentárias.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Diz V.Exa. muito bem; e, agora, com 
maioria de razões, porque o projeto proíbe, terminantemente, qualquer 
despesa, qualquer serviço que não tenha sido criado anteriormente sem 
ser pela Lei de Meios específica, que é o orçamento, o qual, pela sua 
natureza financeira, não pode mais absolutamente ter ingerência em 
atribuições próprias de outras leis ordinárias.

Além dos inconvenientes citados, outros têm sido discutidos a pro-
pósito do veto parcial, como, por exemplo, a hipertrofia do Executivo. 
Por mais que seja pronunciada e repetida esta expressão – hipertrofia do 
Executivo – ninguém pode fugir à realidade tremenda que ela continua 
a ser para todas as políticas, para todos os governos do Brasil.

O Sr. José Augusto – E ainda há quem ache pouco.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Exatamente, mas como V.Exa. sabe, há 

quem ache pouco tudo quanto há de mal no mundo.
Além disso, o veto parcial equivale a uma emenda supressiva; é, por 

assim dizer, uma invasão do Executivo no processo de elaboração das 
leis; elaboração esta que, como nos laboratórios, tem de se submeter a, 
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por assim dizer, verdadeiras leis científicas, a pontos de vista preesta-
belecidos, que não podem, absolutamente, ser subvertidos, sob pena 
de vermos falhar toda a missão legislativa dos parlamentos; dá mar-
gem a abusos, dificulta a promulgação de boas leis exigidas pelo inte-
resse nacional e, além de tudo, contraria os melhores princípios que 
sempre, no tempo e no espaço, têm presidido à formação de toda esta 
matéria constitucional.

Estou seguramente informado de que ainda agora deu entrada nesta 
Assembleia uma sugestão do Instituto dos Advogados do Brasil, pedin-
do por tudo que não se contemple no projeto tamanha monstruosidade 
jurídica. Folgo com isso, porque há muitos dias que a minha emenda 
foi apresentada, e vejo, agora, como coincide o meu pensamento com o 
dos eminentes juristas daquela instituição, que não tem no caso interes-
se político, mas que colabora doutrinariamente com o intuito único de 
prestar serviço à feitura da Constituição do Brasil.

Suponhamos, por exemplo, que na elaboração de uma lei civil se 
trate de vocação hereditária. Como está no projeto, são herdeiros: I – os 
descendentes; II – os ascendentes. O Executivo pode suprimir um des-
ses incisos, e, assim, a lei ficará um monstrengo.

Suponhamos, agora, que numa regra proibitiva se diga que determi-
nada autoridade não pode praticar certo ato e no parágrafo único que 
a pena será a perda do cargo. Vem o Executivo e tira a pena, ficando o 
dispositivo sem sanção e, portanto, sem atingir sua finalidade.

É para evitar males desta natureza e irregularidades tão tremendas 
e profundas que devemos extirpar essa anomalia da Constituição de 46, 
qual seja o veto parcial, que atenta contra a tradição do nosso direito, 
contra todos os bons princípios constitucionais que têm norteado a ma-
téria até hoje.

O Sr. José Nicolas Matienzo, comentando a Constituição argentina, 
diz que o veto, embora com as restrições previstas, já se encontra ali em 
plena decadência. E Joaquim Gonzales escreve: “O veto parcial é raríssi-
mo; foi um erro da Constituição e está revogado pelo desuso”. Arturo M. 
Bas acrescenta: “O veto parcial é cientificamente errado, porque trunca 
a lei, quase sempre desnaturando-a em seu propósito fundamental”.

Nestas condições, Sr. Presidente, vamos procurar reviver, na 
Constituição do Brasil, o erro cometido pela Constituição argentina, 
erro que os mais autorizados constitucionalistas daquele país tudo fa-
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zem para remediar? Não. Devemos marchar para a frente em todos os 
setores, diante da boa técnica; para a frente, atendendo aos fenômenos 
que exigem novas normas; para a frente, distribuindo a justiça social; 
para a frente, fazendo com que a lei retrate a evolução do povo e não o 
regresso de determinados institutos, que apenas farão enfear a estrutura 
jurídica dos povos.

Explanada, assim, esta primeira parte de meu discurso, a respeito 
da qual redigimos emenda que já se encontra sobre a Mesa, proibindo 
terminantemente o veto parcial, quero aproveitar a oportunidade para 
ferir, em rápidas palavras, outro ponto, que já constituiu objeto de ora-
ção minha e de emenda oferecida ao projeto de constituição.

O Sr. Paulo Sarasate – Ainda a propósito do veto e para demonstrar, 
ainda mais, a procedência dos argumentos de V.Exa., é de lembrar que 
o veto só será rejeitado pela Câmara iniciadora por maioria absoluta da 
mesma Câmara e não pela maioria dos deputados presentes, o que dá 
mais força ao Poder Executivo, em detrimento da Câmara.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Registro com agrado o aparte de V.Exa., 
que traz contribuição valiosa às minhas considerações.

Quero, portanto, tocar em matéria que, como salientei, foi objeto de 
discurso meu e que se refere ao direito do proprietário do solo quanto 
à preferência para explorar o subsolo toda vez que esteja em condições 
de fazê-lo.

Defendi, desta tribuna, Sr. Presidente, o princípio da nacionalização 
das minas. Sempre que a União entender de explorar uma jazida, que já 
lhe pertence por força de dispositivos constitucionais anteriores; sempre 
que ela entender de incorporar de fato ao seu patrimônio, porque já o 
está de direito, essa reserva do subsolo, julgo que não existe discussão 
nem conflito de interesses, uma vez que, entre o interesse da nação e 
o particular prevalece o primeiro, indiscutivelmente. Toda vez, porém, 
que estiver em jogo interesse de terceiros, isto é, toda vez que o pro-
prietário do solo quiser explorar uma jazida e um terceiro, ao mesmo 
tempo, pretender fazê-lo, deve prevalecer o interesse do superficiário, 
porque já não foi pouco, embora tenha sido justo, se lhe arrebatasse toda 
a reserva do subsolo.

O Sr. Oscar Carneiro – V.Exa. poderia incluir, também, o direito dos 
ribeirinhos quanto ao aproveitamento das quedas d’água.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Apoiarei qualquer emenda de V.Exa. 
nesse sentido.

Sr. Presidente, embora o projeto constitucional já a tenha previsto, 
essa preferência, nos termos em que nele está inscrita, apenas se refere à 
fase de exploração que mais tecnicamente se chama lavra. Assim, a pes-
quisa ficou excluída, e é através dela que um terceiro qualquer muitas 
vezes simula a existência de uma jazida e procura explorá-la no terreno 
alheio, prejudicando o direito do proprietário.

A minha emenda, por conseguinte, de acordo com o projeto, quan-
do dá preferência ao proprietário do solo para explorar o subsolo, con-
sidera essa preferência desde a pesquisa, que, muitas vezes, pode ante-
ceder de dois a três anos a lavra, em virtude de prorrogações sucessi-
vas. Se não previrmos essa preferência desde a pesquisa, será burlada a 
Constituição, como foram as anteriores, que, no entanto, já continham 
o dispositivo.

O Código de Minas, do modo por que está redigido, vem arrebatan-
do essa preferência do proprietário.

O Sr. Olinto Fonseca – É preciso que a lei, na questão da exploração 
do subsolo, estabeleça um prazo, porque pode acontecer que o proprie-
tário não tenha capacidade financeira para fazer a exploração. Se a lei 
não fixar um prazo, ficará a exploração adiada indefinidamente.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Vou provar a V.Exa. que não há necessi-
dade de prazo. Desde que alguém pretenda explorar a jazida, o proprie-
tário será notificado; se não usar do direito de preferência, perdê-lo-á. 
Qualquer requerente que apresente as condições exigidas pelo Código 
de Minas poderá obter licença para a exploração. O prazo datará, por-
tanto, desse requerimento de terceiro.

O Sr. Olinto Fonseca – Para que o proprietário perca o direito de 
exploração, é preciso que se fixe um prazo.

O SR. ERNANI SÁTYRO – A lei ordinária é que há de prever a 
exigência que V.Exa. está apontando. Quando se diz preferência, está 
claro que se afasta a ideia da exclusividade. Quando se diz preferência, 
esta é concedida se for usado o direito em determinadas condições de 
tempo e espaço. Isso é da boa técnica jurídica. Do contrário, não seria 
preferência, mas direito exclusivo, que, na hipótese, pertenceria à União.

O Sr. Fernando Nóbrega – Preferência não é privilégio.
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O Sr. Olinto Fonseca – Acho que V.Exa. devia se pronunciar no 
sentido de que essa preferência fosse positivada num prazo razoável. 
Se o proprietário não tiver capacidade financeira para a exploração e 
gozar da preferência indefinidamente, a exploração do subsolo jamais 
será realizada.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Na prática, não se pode estabelecer 
prazo a priori e vou dizer por quê. Em todo o território nacional, nin-
guém sabe, antes de ser requerida a concessão, onde existe uma jazida. 
As áreas são imensas e não seria possível exigir que todos os proprietá-
rios requeressem logo o direito de pesquisa. O prazo deve ser contado 
da época em que for apontada a jazida, por qualquer interessado em 
sua pesquisa.

O Sr. Presidente – Comunico ao nobre orador que está findo o tem-
po de que dispunha.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Vou descer da tribuna, Sr. Presidente, e 
peço a atenção da Casa em benefício também da emancipação econô-
mica dos municípios.

Desejo que não vingue a onda reacionária que, dentro desta 
Assembleia, quer retirar do projeto constitucional os preceitos que esta-
belecem uma discriminação de rendas mais equitativa para essas células 
da nacionalidade.

Ainda a questão da exploração do subsolo
sessão de 30 de agosto de 19465

Nesta terceira e última manifestação sobre a questão do subsolo, 
o parlamentar paraibano mantém sua posição, ou seja, pela prefe-
rência que se devia dar ao proprietário, pois que entre o proprietário 
e o terceiro requerente, o que devia prevalecer, em seu entendimen-
to, era a preferência àquele, proprietário do subsolo, pois o interesse 
nacional já estava defendido com o princípio geral de que todas as 
reservas minerais pertencem à União. A preferência, pois, em favor 
do proprietário, repita-se, era de se estabelecer em confronto com 
o interesse de terceiro, excluída qualquer restrição aos poderes da 
União. A questão, mais uma vez, ensejou debates entre o orador e 
aparteantes, uns contra, outros a favor de seu pensamento. (NO)

5 Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte, edição de 1° de setembro de 1946.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Representantes, o 
destaque solicitado para que seja aprovado o dispositivo, como estava 
redigido no anteprojeto, tem finalidade elevada, para a qual peço espe-
cial atenção da Casa.

É sabido que, pela Constituição de 1934, a propriedade privada do 
subsolo passou para a União. É claro que ninguém mais hoje se está 
insurgindo contra esse princípio, mesmo porque todos reconhecemos 
que, entre o interesse do estado e dos indivíduos, sobretudo em se 
tratando de matéria tão relevante, qual seja a reserva do subsolo, o 
daquele sobreleva.

O princípio que queremos restabelecer, o mesmo da Constituição 
de 1934, é o que consulta a boa doutrina. Entre o conflito de um inte-
resse privado e outro também privado, deve ser colocado em primeiro 
plano o do proprietário do solo, que já teve, por assim dizer, arrebatadas 
do seu patrimônio todas as reservas minerais do subsolo.

Sr. Presidente, para que a Casa fique suficientemente esclarecida a 
respeito do ponto de vista que defendemos, vou ler a redação anterior, 
que dizia o seguinte: “As autorizações ou concessões serão conferidas 
exclusivamente a brasileiros ou empresas organizadas no Brasil, asse-
gurada ao proprietário preferência quanto à exploração ou copartici-
pação nos lucros”.

O projeto revisto suprime a preferência do proprietário e diz que “as 
concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros ou pessoas fí-
sica ou jurídica brasileira, garantida ao proprietário do solo indenização 
pelo dano ou ocupação de suas terras”.

A nova redação vem, apenas, favorecer aqueles grandes interessados 
que têm possibilidades e recursos bancários para requerer, em seu favor, 
pesquisas de todas as jazidas que julgarem convenientes. Não favorece, 
absolutamente – ao contrário do que se tem sustentado –, o verdadeiro, 
o humilde pesquisador, o descobridor das jazidas, visto como este não 
dispõe de meios que lhe proporcionem autorização legal para a pesqui-
sa, desde que não possui idoneidade financeira suficiente para ter seu 
requerimento deferido.

O Sr. Oscar Carneiro – V.Exa. poderia acrescentar ainda as grandes 
e dolorosas explorações que se têm praticado no norte e no nordeste do 
país em consequência dessa orientação errônea.



69PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço o aparte do nobre colega.
Nem se diga, Sr. Presidente, que tal orientação favorece o desenvol-

vimento das minas do Brasil, porque já está mais do que suficientemen-
te demonstrado que as pesquisas foram incrementadas pela guerra, que 
exigia cada vez mais minérios, e nunca pela orientação do Código de 
Minas, que desrespeitou, flagrantemente, a Constituição de 1934.

O Sr. Plínio Lemos – As restrições impostas durante o período de 
pesquisa, pelo Código de Minas, foram afastadas, no momento, para 
atender as necessidades da guerra. Voltaram, porém, a existir. O pesqui-
sador, atualmente, tem seu limite fixado para certas espécies de miné-
rios e em determinado campo.

O SR. ERNANI SÁTYRO – A verdade é que as pesquisas, antes da 
legislação atual, ficaram na maioria abandonadas, enquanto os proprie-
tários viam a superfície da terra prejudicada, suas propriedades invadi-
das, sem que existisse meio algum de coibir o abuso.

O Sr. José Joffily – Tanto não ficaram abandonadas as pesquisas, que 
a produção tem aumentado consideravelmente.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Aumentou em consequência da guerra. 
Se V.Exas. me trouxerem estatísticas de que, após a orientação adotada 
pelo Código de Minas, se elevaram as pesquisas no Brasil, responderei 
que aumentaram os requerimentos de pesquisas, em consequência de 
fatos estranhos. Na maioria, porém, as pesquisas não se realizaram, por-
que muitos requerimentos foram abandonados.

O Sr. Plínio Lemos – Abandonados quando os relatórios são negativos.
O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exas. se preocupam com a defesa dos 

interesses de terceiros.
O Sr. Plínio Lemos – É equivoco de V.Exa.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não me refiro a interesses inconfessá-

veis. Quero dizer que entre o proprietário e o terceiro requerente, o que 
deve prevalecer é a preferência àquele, proprietário do subsolo, pois o 
interesse nacional já está defendido com o princípio geral de que todas 
as reservas minerais pertencem à União.

Não podemos confundir essa questão com a do direito de proprie-
dade do subsolo, porque esta não se discute, e o princípio da nacionali-
zação de minas já está consagrado na Constituição.

O Sr. João Agripino – O nobre orador deve conhecer a mentalidade 
do homem do interior. O proprietário de terras nunca concebe que seja 
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permitido a estranhos penetrar em sua propriedade muitas vezes devas-
tando as plantações para pesquisar minas, contra seu próprio direito.

O Sr. José Joffily – V.Exa. permite um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. vai falar em nome da comissão?
O Sr. José Joffily – Não; desejo responder ao ilustre colega Sr. João 

Agripino.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Nessas condições não poderia permitir 

o aparte desejado pelo nobre colega.
O Sr. José Joffily – Desejava apenas lembrar que, a respeito da devas-

tação das terras e o prejuízo daí decorrente, há dispositivo, do projeto 
revisto, prevendo a indenização necessária.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Desse modo chegar-se-á ao ponto de ne-
gar o próprio direito do superficiário. Não se procure encobrir a situação 
com a indenização ridícula da superfície, princípio já existente com que se 
pretende disfarçar a verdadeira expropriação do proprietário.

O Sr. José Joffily – Não apoiado.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Essa é a verdade. Não se alegue que a 

percentagem de participação nos lucros ou a preferência prejudica o in-
teresse dos pesquisadores, pois na Constituição nem sequer se fixou tal 
percentagem. Concede-se preferência ao superficiário, mas se o gover-
no entender que a terceiro compete pesquisar, então fica a participação 
nos lucros.

A redação da qual peço destaque não limitou essa percentagem, que 
poderá ser de um, dois, até a importância que a lei ordinária fixar.

O Sr. Fernandes Távora – O sistema preconizado pelo nobre orador 
já está abandonado.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Preconizo o princípio de livre pesquisa, 
apenas respeitada a preferência, porque esta não é privilégio. Preferência 
é reconhecimento de uma situação em igualdade de condições. Desde 
que o proprietário se disponha a pesquisar suas terras, não é justo que 
seja concedida essa faculdade a terceiros, prejudicando o direito de pro-
prietário, que vem a sofrer, com isso, restrições profundas.

Não devemos confundir a propriedade com a preferência para a 
pesquisa, mas não podemos admitir que a preferência seja arrebatada 
definitiva e criminosamente ao proprietário. Seria reduzir a proprieda-
de a pó. Impedir que o dono da superfície tenha igualdade de condições 
no direito de pesquisar as reservas minerais é jogar por terra, definitiva-
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mente, o princípio do respeito à propriedade, já consagrado no próprio 
projeto aprovado por esta Assembleia.

O Sr. Plínio Lemos – Não tem nada que ver uma coisa com a outra.
O SR. ERNANI SÁTYRO – O que fazem V.Exas. é ladear a questão. 

E assim têm que proceder porque não dispõem de argumento sério. O 
único fundamento procedente seria o do interesse nacional, mas este já 
está resguardado: a União é dona de todas as reservas minerais; a União 
concede o direito a qualquer pessoa de explorar tais reservas. Apenas 
esse direito será limitado pela preferência ao proprietário.

Sr. Presidente, aqueles que entendem que da propriedade algo se 
deve resguardar, votarão a favor do dispositivo destacado; aqueles que 
entendem, ao contrário, que o direito de propriedade deve ser reduzido 
definitivamente a pó, cometerão contra esse direito o maior crime que 
se pode dar no Brasil.



73PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

Na Câmara dos Deputados

HoMEnAGEns

Discursos diversos proferidos por Ernani Sátyro representaram ho-
menagens a pessoas, datas, fatos e instituições. Assim, a passagem do 
dia 5 de julho, em 1951, levou-o à tribuna para homenagear os 18 do 
Forte de Copacabana e deu-lhe a oportunidade de defender o presidente 
Epitácio Pessoa. Em 31 de julho do mesmo ano, em nome da Câmara 
dos Deputados, Ernani Sátyro fez a saudação ao ministro Karl Gruber, 
das Relações Exteriores da Áustria, em visita àquela casa legislativa. Na 
sessão conjunta do Congresso Nacional, de 7 de dezembro de 1961, em 
nome da Câmara dos Deputados, coube ao deputado paraibano saudar 
o presidente Eduardo Victor Haedo, do Uruguai. (NO)

Homenagem aos 18 do forte de copacabana6

sessão de 5 de julho de 1951

Um dos fatos de maior relevo na história do Brasil, à época da 
Primeira República, em 5 de julho de 1922, foi, sem dúvida, o cha-
mado levante dos 18 do Forte de Copacabana. Dezoito, aliás, que 
não eram dezoito, e sim onze, conforme se pode ler no discurso 
abaixo reproduzido. Incumbido de falar na data comemorativa 
desse acontecimento, o orador não se limitou a exaltar o idealis-
mo e o desprendimento dos protagonistas daquele feito histórico, 
mas aproveitou o ensejo para proceder a uma defesa do presidente 
Epitácio Pessoa, em face de acusações há pouco lançadas. (NO) 

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, não é a primeira vez que 
ocupo a tribuna desta Câmara, a propósito de 5 de julho de 1922, para 
prestar a minha homenagem aos heróis daquela data gloriosa, cujos no-
mes estão inscritos na história de nossa pátria em cores tais que já não 
é possível contestação a respeito de seu idealismo e desprendimento.

6 Título dado por Ernani Sátyro na plaqueta Como se fossem memórias.
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Hoje, como ontem, eu me curvo respeitoso diante da figura daque-
les 18 brasileiros que jogaram, naquele instante, o destino de sua própria 
vida moça e futurosa, certos de que combatiam por um ideal.

O Sr. Afonso Arinos – Meu aparte é, apenas, uma contribuição de or-
dem histórica que vai ser uma revelação para V.Exa., assim como para 
muitos que me estiverem ouvindo. Saiba V.Exa. que os dezoito heróis eram 
apenas onze. Quem me declarou isso foi o brigadeiro Eduardo Gomes.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Registro o aparte de V.Exa., que é do 
maior interesse histórico.

Mas, Sr. Presidente, ao prestar a minha homenagem aos heróis de 
Copacabana, não quero deixar passar esta oportunidade sem salientar 
que, a propósito desta comemoração, existe, no Brasil, uma questão mui-
to mal colocada: é que se tem procurado, por assim dizer, criar, através da 
história, um antagonismo, uma contradição entre o que foi a ação daque-
les jovens e a figura do presidente da República, que, naquele instante, ti-
nha o dever de preservar a ordem constitucional, dever resultante mesmo 
de suas atribuições e do mandato que o povo lhe outorgou. A posição do 
presidente da República é tão responsável e tão digna do acatamento da 
posteridade como o idealismo daqueles moços que sacrificaram a vida 
por uma causa que consideravam de defesa de nossas instituições.

Pouco importa, Sr. Presidente – e no Brasil a maior das crises é a 
da coragem –, pouco importa que minhas palavras desagradem àqueles 
que veem no sentido da comemoração do 5 de Julho a impossibilidade 
de se reconhecer que foi também grande e venerável, para a história do 
Brasil, a figura do presidente Epitácio Pessoa.

Discordei em artigo assinado, publicado pela imprensa do Rio de 
Janeiro, da interpretação que, em seu recente livro, a Sra. Laurita Pessoa 
Raja Gabaglia deu ao 5 de Julho, pois para situar, na história do Brasil, a 
grandeza de seu ilustre pai, para realçar, perante a posteridade, a figura 
de Epitácio Pessoa, não era necessário negar a glória e a significação do 
5 de Julho.

Mas também, para reconhecer essa grandeza e essa significação, ao 
homenagear aqueles jovens que já se inscreveram na história do Brasil, 
não é preciso denegar, desprezar ou negar o valor de uma figura que, 
queiram ou não os rancores dos ainda sobreviventes, foi uma das gran-
des personalidades não só da história republicana como do Brasil de 
todos os tempos.
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Ainda hoje, a Sra. Rosalina Coelho Lisboa, num extravasamento pa-
raibano de velhos rancores, dadas as divergências existentes entre seu 
ilustre pai, também paraibano, e Epitácio Pessoa, publicou artigo no O 
Jornal por todos os motivos injusto e reprovável, no qual procura for-
çar até a mudança do nome do presidente Epitácio Pessoa, chamando-o 
presidente Cavalcanti de Albuquerque.

A história não se faz assim, Sr. Presidente. A história não se constrói 
dessa maneira. Esses episódios já ensanguentaram a vida pública bra-
sileira. É necessário que tenhamos a coragem precisa para situar cada 
figura no seu lugar; é necessário que, contra a violência dos entusiastas 
do 5 de Julho, não cale a voz nem a consciência daqueles que entendem 
que respeitável e venerável também é o sangue da mocidade que estava 
convencida de defender a ordem legal, cumprindo seu dever, como tam-
bém o presidente da República, eleito pelo povo, que, responsável pela 
preservação da legalidade e dos princípios constitucionais, fez sufocar 
aquela rebelião.

Sr. Presidente, desgraçados os povos cuja história não se escreve 
dessa maneira; desgraçada a terra – e neste instante me refiro à minha 
pequena Paraíba –, desgraçada a terra que não tivesse um representante 
com altivez bastante para, em pleno entusiasmo das comemorações de 
5 de Julho, apreciar devidamente uma figura por todos os motivos digna 
do respeito e da consideração do povo brasileiro.

Se a Sra. Laurita Pessoa Raja Gabaglia foi, neste ou naquele tópico 
de seu livro, que, por sinal é um grande livro, vazado no melhor esti-
lo, se ela, nesta ou naquela passagem de suas considerações foi injus-
ta com alguma figura do Brasil republicano, com Nilo Peçanha, com 
Floriano Peixoto, com Rui Barbosa, isso não é motivo para condena-
ção total desse livro, em que essas mesmas figuras tiveram também 
pinceladas favoráveis; em que essas figuras do nosso passado tiveram 
também, mesmo dentro dessas divergências, reconhecidas virtudes cí-
vicas e privadas.

Ainda, porém, que isso não tivesse acontecido; ainda que só uma 
ressalva não se contivesse nesse livro da filha de Epitácio Pessoa, seu 
erro porventura cometido, sua injustiça, sua apreciação defeituosa 
dos fatos históricos não seriam justificáveis para que deturpássemos 
também o sentido em que a figura de Epitácio Pessoa se projetou na 
história do Brasil.



2ª Parte – DiScurSoS76

Ficam, portanto, nestas rápidas palavras, minha homenagem ao 5 
de Julho, ao lado da minha defesa de Epitácio Pessoa e do meu protesto, 
sobretudo, pelo artigo violento e injusto, motivado por velhos ranco-
res paraibanos de dona Rosalina Coelho Lisboa. Creio que, assim pro-
cedendo, cumpri, mais uma vez, o mandato que o povo paraibano me 
conferiu, declarando que, para homenagear o 5 de Julho, não se torna 
preciso negar a figura de Epitácio Pessoa.

saudação ao ministro das Relações Exteriores da Áustria
sessão de 31 de julho de 19527

O ministro Karl Gruber, titular das Relações Exteriores da 
Áustria, esteve em visita à Câmara dos Deputados, cabendo ao depu-
tado Ernani Sátyro saudá-lo em nome desta Casa do Congresso. 
Em seu discurso, o parlamentar paraibano ressaltou as qualidades 
cívicas do visitante, sobretudo a sua luta, “áspera e violenta” contra 
o nazismo, a qual fazia sobrelevar, entre os traços mais vivos de sua 
personalidade, a “fidelidade democrática”. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Senhor ministro Karl Gruber, ao apre-
sentar a V.Exa. os cumprimentos da Câmara dos Deputados, não te-
nho qualquer hesitação em proclamar, entre os traços mais vivos de 
sua personalidade, aquele que representa para todos nós, componen-
tes de um grande grupo da família humana, a senha comum, a palavra 
de toque, o meio possível de entendimento. Esse traço, Sr. Ministro, é 
a fidelidade democrática.

Poderia recapitular as atividades de V.Exa. em vários aspectos do 
conhecimento humano, principalmente no que se refere à engenharia 
elétrica, que recebeu a contribuição de sua capacidade inventiva. Mas 
tudo isso, por mais importante que tenha sido para a própria ciên-
cia beneficiada, logo passou ao segundo plano no espírito do jovem 
engenheiro, que se sentiu dominar por um impulso mais forte, uma 
espécie de revolta da própria vocação, parcialmente sacrificada numa 
hesitação da adolescência.

Para se dedicar à política, V.Exa. poderia proceder como qualquer 
outro. O cartão de entrada nos regimes livres é muito simples – é a sim-

7 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 1º de agosto de 1952.
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ples condição da cidadania. Mas V.Exa., democrata por instinto, logo 
percebeu que ainda lhe faltava um instrumento de luta, o mais sensível, 
o mais eficiente e poderoso contra todas as formas de negação da liber-
dade ou da dignidade humana. Esse instrumento é o direito.

Certamente que as leis envelhecem; que as fórmulas se tornam bo-
lorentas e cediças; que os códigos, como nascem, também perdem a sua 
energia vital. Tudo isso está previsto no direito, que é dinâmico por ex-
celência. Ele destrói as coisas que precisam renascer. Não tivera ele a 
inspiração da natureza! Mas, através das concepções que se renovam, 
das doutrinas que se substituem, dos sistemas que se sucedem, é cons-
tante a presença do direito, disciplinando a conduta dos homens.

Só não é infalível. Por vezes parece estar até a serviço da tirania. Sim, 
porque a tirania procura também ser um direito. Mas não nos iludamos 
– ele tem um pacto com os sentimentos mais puros do homem.

V.Exa., Sr. Ministro, ainda novel engenheiro eletricista, não deve ter 
sentido outra coisa quando procurou iniciar-se no conhecimento das 
leis, aproveitando-se das horas de folga da repartição onde trabalhava.

E só então, titulado em direito, pela Universidade de Viena, entre-
gou-se ao seu verdadeiro destino. Sua primeira luta, áspera e violenta, 
foi contra o nazismo. Esmagada sua pátria, voltou às atividades da enge-
nharia, já agora o refúgio, o meio de subsistência de um lutador, detido 
na sua marcha.

Mas o espírito cheio de inspirações não se deixou conter nos limites 
da rotina. Datam dessa época as inovações que V.Exa. introduziu no 
conhecimento da eletricidade.

Muita coisa ainda se pode invocar, dentro de suas múltiplas ativi-
dades, como técnico, pensador político ou homem de ação: seu pre-
cioso livro A política do Centro; seus estudos sobre o emprego total, 
sobre empreendimentos industriais e a eletricidade de baixa tensão; 
sua campanha pela autonomia do Tirol; sua atuação como minis-
tro do Exterior e como vice-presidente da Organização Europeia de 
Cooperação Econômica.

Tudo isso, porém, por mais grato que fosse, porventura, à vaidade 
do homem, pouco significaria para as aspirações do estadista, que não 
se quer deter no passado, satisfeito das glórias conquistadas.
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O que interessa a V.Exa., bem o sabemos, é a reintegração de sua 
pátria na plenitude dos direitos e das condições econômicas que lhe per-
mitam ser, como já foi, uma grande nação.

É claro que a grandeza de que falo não tem sentido territorial. 
Também somos sensíveis às outras formas de grandeza, tão várias, tão 
conhecidas, tão profundas, que nem é necessário apontá-las. A todas 
elas tem conhecido a pátria de V.Exa.

Não mencionarei aqui o que de grande e de nobre tem produzido a 
Áustria no domínio das letras, das artes e das ciências. É a maior home-
nagem que lhe posso prestar – esta de proclamar que nenhum homem 
medianamente instruído pode ignorar a contribuição do gênio austría-
co para a solução dos problemas humanos.

Também não citarei nomes. Eles estão presentes nas harmonias de 
que vive impregnada a nossa sensibilidade. E afloram à simples percep-
ção de certos mistérios desvendados, extraídos da parte mais negra da 
natureza humana. É natural que passe o exagero de determinados prin-
cípios. Nem outra coisa se pode esperar dos precursores. Mas alguns 
pontos iluminados não voltarão a enegrecer jamais.

Na imagem mental da configuração do mundo, que cada um de nós 
conduz – os americanos, mais que os europeus –, é possível que nem 
sempre esteja vivo o desenho da terra de V.Exa. Se os homens o têm alte-
rado tanto! Se alguns desses traços têm dançado no mapa, como se não 
fora uma crueldade brincar, como criança, com os limites das nações!

É provável, assim, que a trêfega imaginação e a inconstante memó-
ria nem sempre tragam nítidas aquelas fronteiras.

Uma coisa, porém, não se pode esquecer. É que um rastro de luz 
acompanha sempre o nome da Áustria, quer este se alargue, quer se 
retraia, nas caprichosas oscilações de sua delimitação geográfica.

É por esse ponto luminoso, plantado em Viena – e até parece bastar-
lhe o nome –, que nós identificamos a nação.

Senhor ministro, que essa luz outrora tão forte, e no momento 
um tanto mortiça, possa voltar à antiga vivacidade, com a recon-
quista de todo o prestígio passado, são os votos da Câmara dos 
Deputados do Brasil.
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saudação ao presidente Eduardo Victor Haedo
sessão de 7 de dezembro de 19618

Na personalidade do presidente Eduardo Victor Haedo, do 
Uruguai, o que ressaltava era sua completa identificação com a 
nossa pátria, que ele já visitara duas vezes antes de fazê-lo como 
dirigente da vizinha nação. A primeira, quando das comemorações 
do centenário da Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. A 
segunda, quando presidiu uma Missão Intelectual do Uruguai ao 
Brasil. Além disso, conforme ressaltado por Ernani Sátyro, sobrele-
vava no presidente uruguaio a sua imensa dedicação às ideias pan-
americanistas e a quem foram dadas as boas-vindas, fazendo votos 
o deputado udenista de que nesta nova visita, já agora investido nas 
funções mais elevadas do governo do seu país, pudesse S.Exa. con-
firmar e ver confirmadas as aspirações de convívio leal, solidário e 
pacífico que irmanam o Uruguai e o Brasil. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente do Congresso Nacional, 
Sr. Presidente Eduardo Victor Haedo.

Não explorarei nestas palavras de saudação os lugares comuns do 
sentimentalismo, sublinhando os clássicos traços de amizade que unem 
os nossos dois povos. O irmão não precisa proclamar o sentimento da 
fraternidade; antes tem que vivê-lo e praticá-lo. E é vivendo-o e pra-
ticando-o, como nós o temos feito, que melhor se definem as nossas 
aspirações fraternas.

Da parte de V.Exa., Sr. Presidente Haedo, não é esta a primeira vez 
que manifesta o seu interesse por nós. Já nos visitara há um quarto 
de século, quando o Rio Grande do Sul comemorava o centenário da 
Farroupilha. E então, tendo sentido quanto aquele choque de armas e de 
almas, por instantes separadas, veio afinal fortalecer o anseio brasileiro 
de unidade, V.Exa. pronunciou em nome do seu país, da Argentina e 
do Paraguai, uma oração em que alargava as perspectivas de unidade 
cultural e sentimental das Américas.

8 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 8 de dezembro de 1961.
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Anos depois, voltava a ver-nos, presidindo a Missão Intelectual do 
Uruguai ao Brasil. E manifestou a mesma curiosidade em melhor nos 
conhecer e o mesmo empenho em cada vez nos aproximar.

De nossa parte, não tem sido menor o carinho com que sempre nos 
voltamos para a terra de V.Exa., como aí estão a registrar inúmeros epi-
sódios, que já se incorporaram à crônica do nosso passado como ilu-
minações históricas. E não só o país como a pessoa de V.Exa. nos é, sob 
vários aspectos, também familiar.

Seus estudos em matéria de política internacional; seus conheci-
mentos especializados sobre os partidos; sua atividade jornalística de 
toda a existência, pois começara ainda menino; sua atuação, enfim, de 
homem público e intelectual, voltado para todos os problemas de inte-
resse fundamental do homem – ciência, letras, artes, organização social, 
de tudo nos chegavam, de vez em quando, as repercussões, ainda quan-
do não concordávamos, inteiramente, com as suas ideias. E vale a pena 
citar um ou dois exemplos.

Quando o Uruguai, através dos órgãos constitucionais competentes, 
resolveu entrar na segunda grande conflagração universal, declarando 
guerra à Alemanha e ao Japão, V.Exa., interpretando a vontade do seu 
partido, o Partido Nacional, ao qual tem sido rigorosamente fiel, ergueu 
a palavra, ao lado de outras palavras autorizadas, contra a participação na 
luta. O problema era da economia interna do seu país e da sua agremia-
ção, não nos cabendo mesmo agora apreciá-lo em termos de crítica. Mas 
o que não pode ser esquecido, antes deve ser relembrado sempre, é que 
no vigoroso discurso proferido então no Senado, V.Exa. declarava, como 
congressista e como patriota, que cumpriria resolutamente a decisão pro-
ferida contra o seu voto e contra o voto unânime do seu partido, obedien-
tes um e outro ao sentimento de pátria, que ninguém pode impunemente 
destruir, sob qualquer pretexto ou a serviço de qualquer solução.

Também no que diz respeito às suas ideias e concepções pan-ameri-
canas, marcadas, como as do partido com que sempre se identifica, por 
um extremo vigor e independência, que não cabe, ainda agora, discutir, 
bem claro tem ficado em seus livros, discursos, conferências e artigos de 
jornal que não o preocupa o homem universal e sim o homem de sua 
pátria, de seu povo, de seu continente. E que, opondo-se a um imperia-
lismo, igualmente se opõe a outro. Daí ter proclamado em publicação 
oficial do seu partido que o maior inimigo da coletividade nacionalista, 
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o seu inimigo nato, é o comunismo internacional, que não a poupa, se-
gundo aquele documento, em suas mentiras, na consciente adulteração 
dos fatos, na calúnia e na difamação sistemática.

Por aí se vê, Sr. Presidente Haedo, como é difícil e incompreendida a 
posição dos que se colocam entre os extremos, fiéis a si mesmos, ao seu 
povo, à sua pátria. Sim, difícil e incompreendida posição, porque, pa-
recendo cômoda e equidistante, é a que sofre o combate dos dois lados 
opostos. Mas isso pouco importa. O que importa é atacar os problemas 
do povo, esquecido dos “ismos” de qualquer natureza. Atacá-los com 
vigor e honestidade. Não visando apenas à paz social, que seria uma ati-
tude de acomodação, e sim à justiça social, que é um ato de compreen-
são humana. Não legislando com precipitações, porque não se salva um 
povo desorganizando um país, mas também não disfarçando as solu-
ções com a máscara dos estatutos anódinos. Não fazendo, por exemplo, 
uma reforma agrária para contentar o comunismo, porque este, como 
todos os abismos, a este nunca ninguém deu o bastante. Mas fazendo a 
reforma justa, possível e honesta, que atenda às necessidades do povo e 
aos interesses da nação.

Certa vez, V.Exa. declarou, Sr. Presidente Haedo, num de seus dis-
cursos interpretativos do ideal pan-americanista, que em verdade este 
ideal ainda se trata de uma ficção, de tal modo nos desconhecemos, tão 
pouco nos comunicamos, tão raramente nos abrimos uns aos outros. 
Ainda assim, acrescentava V.Exa., longe de levar ao abandono da ideia, 
esta verificação nos deve excitar a cultivá-la com maior obstinação, por-
que a ela nos impulsionam até as vozes dos instintos. E nessa oração, 
embora sublinhando, como era natural, os laços mais profundos de 
identidade entre os povos de origem espanhola, que tiveram os mesmos 
colonizadores e têm o mesmo idioma, V.Exa. envolveu também o Brasil, 
num só abraço de afeto e confiança.

Pois é este o Brasil, Sr. Presidente, que V.Exa. vem ver mais uma 
vez e que, portanto, já conhecendo, apenas identifica nos mesmos senti-
mentos de carinho e nos mesmos anseios de compreensão. E basta vê-lo, 
basta tocar-lhe para perceber que estamos aqui, como de resto, talvez, 
no resto do mundo, com a tonalidade própria das condições locais, hi-
persensibilizados pelas grandes interrogações que perseguem a huma-
nidade. Interrogações que seria truísmo sequer mencionar, mas talvez 
não seja inoportuno salientar, que tanto mais desafiantes se tornam, 
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quanto os homens se dividem, entre os que lhes querem dar resposta 
prática e honesta e os que pretendem, sob o pretexto de responder-lhes, 
transformá-las em novas e irrespondíveis indagações.

Muitos e muitos pontos de afinidade poderia salientar entre o Brasil 
e o Uruguai. Igualmente, algumas das diversificações ou dissonâncias, 
porque também estas, bem compreendidas, analisadas e respeitadas, 
contribuem para unir os povos, na sugestão dos exemplos recíprocos e 
no encanto das emulações salutares.

Mas nada disso é necessário. Baste-nos a consciência, que neste mo-
mento a nós ambos assiste, de nossas responsabilidades perante o mun-
do, as Américas e principalmente perante o ser humano. Não foi inad-
vertidamente que a Constituição do seu país inscreveu, num de seus 
artigos, ao lado do já hoje clássico princípio de igualdade perante a lei, 
o reconhecimento de que não há outra distinção, a não ser aquela resul-
tante dos talentos e das virtudes. Distinção romântica, talvez ingenua-
mente individualista, numa época em que se procura esmagar a pessoa 
sob o peso da sociedade, dando, assim, consequência real a uma já velha 
concepção filosófica. Mas, em todo o caso, um grito de advertência em 
favor daquilo que, no moral e no espiritual, deve escapar aos excessos 
do material e do econômico. Romântica talvez seja, também, aquela 
outra disposição que proíbe se trate aos acusados como réus. E a que 
veda a funcionários públicos, no trabalho, e com os instrumentos que 
o Estado lhes dá, o exercício de atividades políticas. Somos, realmente, 
povos que fazem leis repletas de disposições românticas, ao lado das 
determinações de caráter prático e objetivo. Mas estamos constituídos 
assim. Ninguém extirpará o que é imanente à nossa própria natureza.

As constituições modernas, a partir da Primeira Grande Guerra, 
como que perderam a gravidade e a austeridade. Às vezes se confun-
dem não apenas com as leis ordinárias, mas com os regulamentos e as 
portarias. Pouco importa se isso as afeia, deforma, se as compromete 
na configuração, se as afeta para tomar todas as liberdades com o gênio 
e a volubilidade da língua – se as afeta na sua arquitetura, revelam, no 
entanto, o sopro de generosidade, as inspirações de ternura e os anseios 
de solidariedade e fraternidade, nem sempre possíveis mas sempre aspi-
radas, sentimentos sem os quais nem compreenderiam que os povos se 
organizassem em nação.
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Não foi sem razão, Sr. Presidente Eduardo Victor Haedo, que a lei 
fundamental do seu país colocou logo em seguida à seção que trata da 
nação e sua soberania aquela que disciplina os direitos e deveres indi-
viduais onde se encontra a advertência permanente de que não pode-
mos esquecer na sociedade cujas injustiças devemos corrigir, nos países 
cuja grandeza desejamos promover, nas regiões cujo desenvolvimento 
econômico precisamos realizar, não se pode esquecer em nada, em par-
te alguma, sob qualquer alegação, aquilo a que se chama o homem: o 
homem, sim, V.Exa. e eu, todos nós aqui reunidos, criados por Deus, 
para ter meios de subsistência, conforto, educação, mas sem prejuízo da 
liberdade e da dignidade.

Com estas palavras, em que não há preocupação de novidade, mas 
antes em que, acima dos conceitos do novo ou do velho, existe a inspira-
ção do atual, do que se está sentindo e do que se está vivendo, apresento 
a V.Exa., Sr. Presidente Haedo, as saudações afetuosas da Câmara dos 
Deputados, com os votos de que nesta nova visita, já agora investido nas 
funções mais elevadas do governo do seu país, possa V.Exa. confirmar e 
ver confirmadas as aspirações de convívio leal, solidário e pacífico que 
irmanam o Uruguai e o Brasil.

EloGios

Ernani Sátyro foi, sem dúvida, um exímio perfilador. Quer em dis-
cursos, quer em artigos de jornal ou em conferências, riscou em traços 
marcantes o perfil de inúmeras personalidades do mundo político, lite-
rário e social, de seu convívio ou de sua admiração. Ao homenagear um 
paraibano ou brasileiro ilustre, na tribuna da Câmara, ele o fazia com 
a convicção de que ao assim proceder estava bem desempenhando o 
mandato que o povo lhe confiara. A propósito dessas silhuetas que cos-
tumava desenhar, disse ele próprio, certa vez:

Não sou um fabricador de santos. Sou apenas um escritor que 
sente fascinação pelo estudo da natureza humana, pelo delinea-
mento desses perfis. Sem teorias, sem psicologismo, sem invencio-
nices, mas com a curiosidade indomável, com o interesse insopi-
tável de pegar, na minha objetiva imaginária, um ângulo, um gesto, 
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um sorriso, uma ruga, num desses instantes privilegiados em que 
um relâmpago ilumina todo o segredo de uma personalidade.

Trinta desses discursos foram reunidos pela Fundação Ernani Sátyro 
em um volume intitulado Retratos a bico de pena, que constitui o quin-
to volume das Obras Completas do autor, que a mencionada fundação, 
com sede em Patos, na Paraíba, começou a publicar. 

Neste volume, escolhemos alguns dos perfis alheios que Ernani 
Sátyro traçou. Designado pelo seu partido para homenagear o ex-pre-
sidente Getúlio Vargas, de quem sempre foi adversário, disse Ernani 
Sátyro, na sessão de 17 de abril de 1959, que “a sua figura, tão rica de 
sugestões e tão cheia de imprevistos, constitui um convite permanente 
àqueles que, por temperamento, se sentem atraídos pela arte apaixo-
nada de traçar retratos humanos, reais ou imaginários”. A respeito de 
Santiago Dantas (sessão de 10 de setembro de 1964), afirmou o par-
lamentar udenista que ele era, sem a menor concessão ou favor, um 
homem que despertava curiosidade. “Começarei até dizendo o que 
ele, no elogio ao Visconde de Cairu, também disse a propósito dos três 
Andradas: era uma personalidade controversa”. Sobre o ex-presidente 
Humberto de Alencar Castelo Branco, de quem foi admirador e amigo 
pessoal, advertiu Ernani Sátyro, na sessão de 3 de agosto de 1967, que: 

Sua personalidade é uma das que resistem à mais rigorosa aná-
lise, qualquer que seja o aspecto por que a encaremos. Dentro das 
diversificações naturais a toda e qualquer natureza humana, ela tem 
um sentido de unidade, de coerência, de firmeza, que só pode ser 
encontrado nos seres privilegiados. (NO)

O dínamo trepidante do jornalismo brasileiro, que foi Francisco de 
Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, mereceu de Ernani Sátyro, em 
17 de abril de 1968, a seguinte observação: 

Ele foi um homem diferente. Sei que rigorosamente todos so-
mos diferentes uns dos outros, embora semelhantes nas caracte-
rísticas essenciais da natureza humana. Nele, porém, as diferenças 
são maiores ainda, até mesmo pelas proporções do seu talento. O 
talento de falar, o talento de escrever, o de conversar, o de realizar, 
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o de gostar ou de ofender. Foi diferente, muito mais que a grande 
maioria dos outros, até de si mesmo.

Falando em nome do Partido Democrático Social, na sessão realiza-
da em 25 de março de 1980, a requerimento seu e de outros, em home-
nagem a José Américo de Almeida, asseverou Ernani Sátyro ser fácil e 
difícil fazer o discurso. 

Poderá ser um paradoxo, mas não o primeiro da vida. Fácil, por-
que tantas são as saliências da personalidade, que basta apontá-las 
para se fazer um elogio fúnebre. Difícil, porque se mesmo as criatu-
ras humanas aparentemente mais simples guardam seus mistérios 
insondáveis, que dizer de um homem privilegiadamente inteligente, 
complexo, cheio de rasgos de coragem e insolência e, ao mesmo 
tempo, doce e manso, podendo ser conduzido pelas rédeas do cora-
ção e convencido pela força do argumento?

“Dir-se-ia, então, que existem dois José Américo de Almeida?” – 
perguntou Ernani Sátyro. E ele mesmo respondeu: “Não, existem vários, 
e minha missão aqui, para colocar-me à altura do momento e da impor-
tância desta Casa, é pelo menos tentar uma interpretação de sua curiosa, 
estranha e original figura”.

Paraibano e campinense, Argemiro de Figueiredo, governador, 
depu tado federal, senador, foi também retratado por Ernani Sátyro, aos 
26 de maio de 1983, que dele disse:

Mas não é apenas o velho companheiro e amigo que ora home-
nageio, certo de que, neste momento, exerço, com aprovação prévia 
da Paraíba, o meu mandato de representante do seu povo. É o advo-
gado, o político, o administrador, o parlamentar, o chefe de família, 
de vida privada irrepreensível. O homem do gabinete e do campo, o 
agricultor e o pecuarista, a figura humana do caçador e do vaquei-
ro, do artista de frases e pensamentos inesquecíveis, bravo na luta, 
generoso na vitória, estoico e altaneiro na derrota.

O gênio da poesia brasileira que foi Augusto dos Anjos teve o seu 
centenário de nascimento comemorado na Câmara dos Deputados 
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através de discurso de Ernani Sátyro (sessão de 23 de abril de 1984), no 
qual o líder paraibano, diversamente de muitos críticos que só ressaltam 
os aspectos mórbidos do grande poeta, sustentou o lirismo do autor de 
Eu: “Augusto dos Anjos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, foi um lírico, 
um verdadeiro lírico, mesmo nessa acepção mais limitada e restrita do 
que seja o lirismo”.

O último perfil desenhado por Ernani Sátyro, na sessão de 19 de 
março de 1986, a menos de dois meses de sua morte, foi o do ex-presi-
dente da Paraíba, João Suassuna, em quem ele via:

O orador eloquente, o advogado brilhante, o jornalista vibrante 
e combativo, o chefe de família modelo. O administrador razoá-
vel, nas limitações do seu tempo e dos recursos de que dispunha. 
O homem de bem. O contador de histórias, recitador de poesias, 
desde as de Dante e Guerra Junqueiro até as de Romano e Inácio 
da Catingueira. O sertanejo, com evidente inclinação para o cava-
leirismo, para a admiração da coragem e do destemor, mas contrá-
rio ao banditismo. Cavaleiro e cavalheiro. Às vezes precipitado nos 
seus julgamentos, mas desprovido do ódio, como o demonstra a sua 
carta-testamento. (NO)

Getúlio Vargas
sessão de 17 de abril de 19599

Muito já se tem dito e escrito sobre Getúlio Vargas, “figura tão 
rica de sugestões e tão cheia de imprevistos”, nas palavras de Ernani 
Sátyro. Não obstante, em que pese o sem-número de perfis de 
Getúlio, traçados por escritores, biógrafos, jornalistas, comentaris-
tas, passados cinco anos de sua morte, sente-se a dificuldade com 
que o orador traçara o perfil do homenageado, notadamente pelo 
fato de ter sido seu partido e continuar sendo, naquele momento, 
um opositor ferrenho do ex-presidente, a quem o líder udenista re-
conhecia que quaisquer que tivessem sido os seus defeitos, ele re-
presentava sem dúvida um dos marcos de nossa história, até quanto 
um homem pode ser um marco na história. Como figura histórica, 

9 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 18 de abril de 1959.
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portanto, nas palavras do orador, merecia Getúlio a homenagem da 
UDN, naquela manifestação mais ou menos formal. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente e senhores deputados, 
confesso que a princípio recebi com certo entusiasmo a minha designa-
ção para proferir algumas palavras sobre Getúlio Vargas. A sua figura, 
tão rica de sugestões e tão cheia de imprevistos, constitui um convite 
permanente àqueles que, por temperamento, se sentem atraídos pela 
arte apaixonada de traçar retratos humanos, reais ou imaginários.

Mas, Sr. Presidente, forçoso é confessar que, desta vez, o retrata-
do, como se estivesse vivo, nos reservava mais uma de suas surpresas. 
E tudo aquilo que antes parecera transparente – traços quase pulando, 
como se se oferecessem ao pincel – logo se retrai e contrai, prolongando 
na morte o que foi na vida, ou seja, dando-se e negando-se, fazendo tais 
malabarismos no seu jogo de luz e sombras, que afinal o pobre retra-
tista desanima e desespera. Fica-lhe apenas a impressão da fugacidade 
das linhas, da transformação ininterrupta dos contornos. Dir-se-ia que 
somente aí já existe um esboço. Mas é pouco, muito pouco. Se a dificul-
dade não resulta de carência, senão de riqueza, isso não atenua, antes 
agrava o problema. O obstáculo não está na pequenez do modelo, senão 
na sua grandeza. E é necessário não falar em grandeza no seu sentido 
comum, puramente dimensional. Como nas leis da relatividade, o mo-
vimento modifica, quase anula a noção das medidas.

No entanto, nada mais fácil do que o perfil convencional de Vargas. 
Basta olhar ou relembrar uma daquelas fotografias que eram apostas 
em todas as repartições públicas, cafés, bares e residências. Um pre-
sidente que governou o país durante quinze anos, ora com mandato, 
ora sem mandato, promovendo algumas reformas, muito menos do 
que seria de esperar de tão longo e amplo poder. Mas, de qualquer 
modo, um presidente que instituiu a legislação do trabalho. Que deu 
golpes e sofreu golpes, morrendo afinal, tragicamente, pelas próprias 
mãos. Bem, aqui já existe um dado. Um dado que, em relação a outro, 
podia ser secundário. Quantas criaturas não existiram no mundo que 
se abateram a si mesmas? Nele é que isso não seria de esperar. Ele que 
parecia o exemplo do autodomínio, do controle e da paciência. Ele que 
despertara a crença de dominar até o tempo, de colocar o tempo a seu 
serviço, de escravizar o tempo.
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Até nisso deixou a grande interrogação. Era realmente um cerebral, 
de planos meticulosamente preestabelecidos, ou um improvisador, que 
dormia preguiçosamente sobre os problemas, confiado na intuição dos 
momentos extremos? Quando deixava o tempo correr e os homens se 
agitarem, fazia-o por cálculo ou por preguiça mental? Talvez ele mesmo 
jamais se tivesse feito estas indagações, desapercebido de sua significação 
futura. Outros o têm perguntado, e muito, mas respondido poucos, e mal.

Tendo sido político, e nada mais do que político, durante toda a 
vida, ninguém mais do que ele manifestou desprezo pela política e pe-
los políticos. O que vale dizer, uma manifestação de desprezo também 
contra si mesmo, e que culminaria, dentro de um episódio político, na 
própria eliminação. Aqui talvez esteja a ponta do enigma. Desprezando 
a política, não desprezava o poder. É como se o poder para ele resumisse 
a própria vida. Fosse para a prática do bem público, fosse para satisfação 
pessoal, ou simplesmente para nada, mas sempre o poder.

Já dizia Pascal que não havia homem mais diferente de outro do que 
de si mesmo, em épocas diferentes. Se se pode dizer a propósito de qual-
quer homem, que dizer do homem Getúlio, em quem essas transforma-
ções não se processavam em épocas diversas, mas a cada instante, e até 
nas alternativas de sorriso e sisudez, de perdão ao inimigo e hostilidade 
ao amigo? Seria fácil simplificar, adiantando que a sua constante era a 
própria inconstância. A explicação não satisfaz, mas pode ficar a título 
provisório, como desafio, por isso mesmo que não satisfaz. Vale pelo 
menos como indicação de que, neste ponto, existe um caminho a abrir.

Estou a sentir as objeções que partem, silenciosas embora, dos vá-
rios recantos deste recinto. Mas então, a propósito de uma homenagem, 
e em lugar de uma síntese biográfica, o que surge são indagações mais 
ou menos bizantinas, ou poéticas, no seu pior sentido? Pouco importa. 
Sou uma dessas naturezas, em que pese talvez a aparência em contrário, 
para quem olhar uma flor e sentir-lhe o perfume importa mais do que 
conhecer o que diz o botânico sobre o recorte das pétalas ou o físico 
sobre a propagação das fragrâncias.

O Sr. Ari Pitombo – Disse V.Exa. e com acerto que, muitas vezes, o 
presidente da República desprezava os políticos e desprezava a si pró-
prio. Realmente, porque S.Exa. só via uma coisa – o Brasil. Vale a pena 
recordar um episódio: certa ocasião, procurado por escritor estrangeiro 
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interessado em escrever algo sobre sua pessoa, disse-lhe o presidente: 
“escreva não sobre mim, mas sobre o Brasil”. Assim era Getúlio Vargas.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Obrigado a V.Exa.
Do mesmo modo, interessa-me menos a inscrição de um nome nas 

páginas da história do que o mistério profundo de uma natureza huma-
na. Uma pessoa, uma só, vale mais, muitas vezes, do que uma multidão.

A história mais ou menos oficial ou estandardizada, essa aí está, 
para dizer o que foi Getúlio Vargas. Quaisquer que tenham sido os seus 
defeitos, ele representa sem dúvida um dos marcos de nossa história, até 
quanto um homem pode ser um marco na história. Como figura histórica, 
portanto, merece nossa homenagem, nesta manifestação mais ou menos 
formal. Como personalidade, porém, exige um preito muito maior. Um 
preito que, na impossibilidade de se concretizar no estudo penetrante a 
que se presta, deve traduzir-se nesta confissão de perplexidade, ante uma 
das organizações humanas mais ricas e contraditórias – nem era possível 
aquela riqueza sem essa contradição – que as nossas crônicas registrarão 
em qualquer tempo.

É possível que, com a perspectiva dos anos, surja um espírito par-
ticularmente dotado para a arte sutil da biografia que consiga lançar 
jatos de luz nas reentrâncias que compõem o mistério daquela natureza, 
fazendo, por exemplo, o que Otávio Tarquínio de Sousa fez com Pedro 
Primeiro ou Luís Viana com Joaquim Nabuco, menos difíceis, talvez, 
nos meandros de sua organização.

Até lá, continuemos, nós da oposição, a nos associar, certamente 
sem exaltação, mas com respeito e espírito de justiça, às homenagens 
que se costumam tributar, nesta Casa, à memória de Getúlio Vargas.

santiago Dantas
sessão de 10 de setembro de 196410

Bacharel em direito, professor universitário, escritor. Na políti-
ca, militante da Ação Integralista Brasileira, ministro das Relações 
Exteriores, ministro da Fazenda, internacionalista, com o exercí-
cio de vários cargos e missões no exterior. Francisco Clementino 
Santiago Dantas mereceu da União Democrática Nacional, por meio 
de Ernani Sátyro, uma sincera homenagem, em que o representante 

10 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 11 de novembro de 1964.
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daquele partido ressaltou, antes de tudo, a posição de adversário de 
Santiago Dantas em relação à UDN. “Adversário, não somente por ser 
de outro partido, ter a marca de outra legenda, mas principalmente 
por muitas de suas ideias, por muito de sua ação”. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados:
Este seria, à primeira vista, um discurso difícil: a homenagem de 

um líder da UDN, em nome de sua bancada, a um de seus maiores 
adversários. Faço questão de insistir: adversário, somente adversário, e 
isto já é muito. Adversário, não somente por ser de outro partido, ter a 
marca de outra legenda, mas principalmente por muitas de suas ideias, 
por muito de sua ação.

Perguntar-se-ia, talvez, por que este discurso, como e para que este 
discurso?

Responderei com ênfase que não é uma oração protocolar, dessas a 
que somos arrastados por dever de ofício, com enfado ou constrangi-
mento. A personalidade de Santiago Dantas é, em si mesma, um desafio. 
Dificilmente sobre ela podem ser ditas palavras convencionais. A força 
está mais na agressividade de suas solicitações do que nas qualidades de 
qualquer orador. Apenas acontece, agora, que, no representante udenis-
ta que fala, a maior das curiosidades é a curiosidade humana; a maior 
das paixões, a paixão das pessoas, reais ou imaginárias; a favor ou con-
tra; neutra, nunca; compreensiva, quase sempre.

Santiago Dantas era, sem a menor concessão ou favor, um homem 
que despertava curiosidade. Começarei até dizendo o que ele, no elogio 
ao Visconde de Cairu, também disse a propósito dos três Andradas: era 
uma personalidade controversa.

Difícil seria julgá-lo pelos critérios limitados da coerência. À ver-
satilidade da inteligência correspondia a versatilidade das convicções, 
embora, em determinado momento, a cada uma delas se apegasse com 
o maior vigor. Apegava-se – veja-se bem – sem se aferrar, porque, como 
bom estrategista, nas suas aparentemente mais firmes posições, havia 
sempre a margem para a retirada. O raciocínio poderoso, ao despren-
der-se como uma flecha, já estava carregado da faculdade de mudar de 
rumo. E essa é uma das características do realismo político. É um dos 
recursos do orador. É uma virtude do advogado.
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Sua vida política teve duas fases distintas, marcadas pela mais pro-
funda divergência ideológica. Da primeira nos resta uma impressão 
mais cenográfica, como era da natureza do próprio movimento. Foi na 
segunda fase, já maduro e com possibilidade de influenciar nos destinos 
do país, que deixou toda a marca de sua personalidade política. E então, 
como se tentasse, no plano real, a reconquista do tempo perdido, de que 
fala o romancista genial, rebentou como uma tempestade. Nunca, em 
tão pouco tempo, se foi tanta coisa e tanta coisa se deixou de ser. Por isso 
falo em tempestade. Para ser mais preciso – uma tempestade de fim de 
estação, ou que abreviou a própria estação. Como percebesse que che-
gava tarde, sentiu que era necessário logo relampejar, trovejar, inundar. 
E relampejou, e trovejou, e inundou. Só não fez colher, e realmente não 
colhem as tempestades.

Não analisarei os ângulos mais salientes do seu pensamento e da 
sua ação política. Estão bem próximos para que possam ser esquecidos. 
Prefiro fazer um retrato impressionista, de quem leva a desvantagem de 
pouco ter visto de perto, mas tem a vantagem da perspectiva, da verda-
deira perspectiva, que é a do espaço e não a do tempo.

Outros mais identificados com a sua atuação na vida pública me-
lhor poderão falar de suas ideias e sua conduta política. A mim, o que 
mais me atrai é o traço de luz que lhe acompanha a figura, em qualquer 
de suas posições. E esse traço não é outro senão o da inteligência. Da 
inteligência que certamente não deixou consubstanciada numa obra de-
finitiva, pensada e meditada, toda a sua força e todos os seus recursos, 
mas esteve sempre presente, mesmo nos trabalhos mais apressados e até 
circunstanciais, através de um estilo seco, límpido, direi até matemático.

Pode-se dizer que a obra escrita de Santiago Dantas se constitui de 
fragmentos. É a tese, o parecer, o discurso, o perfil de alguns brasileiros 
eminentes. Falta-lhe a unidade, o “espírito de livro”, sem o qual não se 
edificam as obras duradouras. Mas, a essa falta de unidade extrínseca 
corresponde sempre uma unidade interior, uma disciplina, uma univer-
salidade. Em qualquer de seus estudos, a propósito de diversos assuntos, 
diversos e não muitos, encontra-se, senão o filósofo, o espírito filosófi-
co; senão o literato, o homem de boas letras; senão o artista, o homem 
de sensibilidade artística.

O estudo sobre Rui Barbosa, composto de duas partes – Rui, o 
reformador social, e Rui e o Código Civil –, é talvez onde melhor se 
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lhe revele a capacidade de incursionar por vários domínios do conhe-
cimento humano. Fácil já era surpreender ali, no professor de direito 
civil que escrevia sobre o paladino do liberalismo, o futuro ministro da 
Fazenda, o futuro líder esquerdista. Assim ele começa o estudo: “A plena 
compreensão da personalidade de Rui Barbosa não poderá ser alcança-
da enquanto os seus críticos se quiserem limitar ao louvor das ideias e 
atitudes que ele incorporou ao nosso patrimônio político”. E a partir daí, 
Santiago Dantas mergulha fundo no Rui Barbosa ministro das Finanças, 
lançando clarões sobre certos aspectos, então obscuros, da tão discutida 
atuação do grande brasileiro à frente de nossa política financeira. E o 
ensaio vai crescendo sobre as finanças, sobre a classe média, sobre o 
Exército, sobre as reformas sociais.

Na outra parte, Rui e o Código Civil, também procura Santiago 
Dantas fugir do aspecto já tão explorado, que é o Rui censor gramatical 
do Projeto Bevilacqua, do Rui jurista, do Rui da réplica, para apreciar 
o Parecer Jurídico, inacabado, é certo, durante muitos anos inédito, mas 
que já dava a ideia do trabalho definitivo que ia ser.

Aqui, mais uma vez, a propósito da elaboração do Código Civil des-
de a escolha de Bevilacqua, por Epitácio Pessoa, Santiago Dantas nos 
levanta um quadro mural do que era o Brasil, nas finanças, nas letras, 
na filosofia, na política. E faz a grande descoberta, que é um achado de 
intuição e sensibilidade: que Rui, se as atividades políticas não o tives-
sem afastado da luta pelo Código Civil, ou contra o Código Civil, dize-
mos nós, terminaria sendo o maior defensor e colaborador do Projeto 
Bevilacqua, cuja forma atacara tão rudemente. É que, reformador e 
honesto, o grande Rui vislumbrara, afinal, que por trás das impurezas 
vernaculares, e no meio do tão bem dosado equilíbrio, Bevilacqua trazia 
alguma coisa de renovador.

Não concordo com Santiago Dantas quando procura disfarçar a vai-
dade ferida, talvez até o despeito com que o grande brasileiro se atirou 
contra o projeto de Código Civil, desde a escolha do autor do projeto. 
Mas força é proclamar que, do exame de todos os episódios, surge uma 
nova faceta da personalidade de Rui. Também o perfil de Bevilacqua 
está dominado pelo mesmo espírito de compreensão, pela quase tortu-
ra de descobrir. Lúcio de Mendonça, Pires e Albuquerque, Narcélio de 
Queirós, Matos Peixoto, Francisco Campos, Cairu, foram os modelos 
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maiores ou menores, que deram a Santiago Dantas a oportunidade de se 
revelar o jurista, o financista, o ensaísta da natureza humana.

Na Política externa independente composta não apenas de trabalhos 
seus, mas de outros pronunciamentos alheios, encontra-se o resumo do 
que pensou, do que disse e do que fez nesse terreno de suas atividades. 
Não me detendo sobre esse ponto, como não me demorando sobre suas 
concepções e atos nos campos da política econômico-financeira, não 
estou fugindo a um assunto nem ladeando uma dificuldade. Ingênuo 
seria ignorar-lhe, sobre esses pontos, a tão marcada projeção.

É que eu mesmo já disse, e peço permissão para repetir: um re-
trato não é uma fotografia. Ele tem tanto de quem é pintado, quanto 
de quem o pinta. Impossível falar dos outros sem falar de si mesmo. 
Cada ser humano tem duas existências: a própria, real, e a que é vista 
pelos outros. O ato de ver já é em si mesmo uma recriação. Porque não 
vemos apenas com os olhos, e sim com o sangue, e sim com o coração. 
Vemos com todo o ser.

Este foi o Santiago que vi. Parece-me revê-lo ainda, de passo lento 
e percepção rápida, incoerente, mas firme; firme, mas não irredutível, 
obstinado e flexível, ambicioso e humilde, numa riqueza de contradi-
ções que constitui o sinal das grandes personalidades. Não foi planície, 
e isto todos sabem. Mas também não foi apenas planalto. Foi montanha, 
com suas oscilações e sinuosidades, altos e baixos, variação, riqueza.

Talvez ele tenha traçado um autoperfil, ao escrever estas palavras 
sobre o Cairu: “Homem de sua época, Sílvio Lisboa não quis, ou não 
pôde, ser uma testemunha externa da sociedade que se plasmava em 
torno dele e a ela se integrou, reformando sua própria vocação cultural, 
a ponto de tornar-se um de seus mais autênticos protagonistas”.

E agora, uma palavra final. Menos uma palavra do que uma impres-
são. Ainda conservo diante dos sentidos a última conversa que tive com 
Santiago Dantas, no gabinete da Maioria. Éramos três: Santiago, Pedro 
Aleixo e eu. Era noite, mas a fisionomia de Santiago, vindo da Europa, 
era uma manhã de esperanças renascidas. Descobrira, na própria des-
graça que sobre ele caía, uma nova curiosidade. Estava ameaçado de 
perder a voz. Pois bem, preparara-se para viver sem voz. Munira-se dos 
livros, dos interesses, até da postura psicológica do homem sem voz. 
Não falou da vista. Mas Bilac Pinto conta que, há tempos, Santiago tam-
bém estivera ameaçado de perder a visão. E preparou-se para viver nas 
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trevas, chegando ao esmero de aprender o método Braille. Trabalhador 
incansável, com uma capacidade imensa de aprender, estava ensinando 
à própria natureza.

Sim, preparara-se antes para viver sem a visão. Estava preparado 
agora para viver sem a voz. Só não conseguiu preparar-se para o para-
doxo impossível: viver sem a vida.

Marechal Humberto de Alencar castelo Branco
sessão de 3 de agosto de 196711

Quaisquer que sejam as restrições que se façam ao marechal 
Humberto de Alencar Castelo Branco, como militar, como che-
fe da Revolução, como presidente da República, nenhuma haverá 
de diminuir o porte de sua figura de brasileiro responsável, ínte-
gro, retilíneo, preocupado em todos os instantes com as coisas do 
Brasil. Um estadista, enfim. Soldado na guerra, soldado na paz. Em 
nome da Arena, partido que integrou em seu retorno ao Congresso 
Nacional, Ernani Sátyro expressou o sentimento de pesar de todos 
os seus correligionários pela morte do eminente compatriota, desa-
parecido, tragicamente, no Ceará. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, cumpro nesta hora, como 
líder do governo e da Arena, o mais doloroso dos deveres. É trazer a 
homenagem de minha bancada à memória do marechal Humberto de 
Alencar Castelo Branco, ex-presidente da República. Ao ex-presidente e 
ao amigo, ao soldado, ao patriota, ao intelectual, ao estadista.

Sua personalidade é uma das que resistem à mais rigorosa análise, 
qualquer que seja o aspecto por que a encaremos. Dentro das diversifi-
cações naturais a toda e qualquer natureza humana, ela tem um sentido 
de unidade, de coerência, de firmeza que só pode ser encontrado nos 
seres privilegiados.

Todos quantos privaram do seu convívio, desde os mais graduados 
aos mais humildes, podem atestar a importância que ele dava à amiza-
de. Uma amizade sem intimidades, porém firme e constante, afetuosa, 
cheia de confiança e justiça. É difícil a qualquer homem falar sobre um 
amigo sem falar um pouco de si mesmo, porque o testemunho, de qual-

11 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 4 de agosto de 1967.
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quer modo, envolve uma participação. Por mais que procure isentar-
me, nesse testemunho, que é também um julgamento, não posso fugir à 
confissão de que, em relação a mim mesmo, tive a prova dessa amizade, 
quero insistir, ao mesmo tempo afetuosa, plena de respeito e, segundo o 
entendimento dele próprio, de justiça. Foi no episódio de que resultou 
minha última eleição. Quero partir desse fato, mais íntimo e pessoal, 
para chegar depois à apreciação de acontecimentos de caráter mais pú-
blico e nacional. Não entrarei em detalhes. Mas consignarei que, tendo 
encontrado circunstâncias adversas à minha candidatura como senador 
federal pela Paraíba, candidatura que eu, talvez um tanto ingenuamente, 
considerava natural, dentro dos quadros políticos do meu estado, re-
solvi retirar-me da cena não com um voto perpétuo de renúncia à vida 
pública, mas, de qualquer modo, num gesto que implicava um longo 
afastamento e, quem sabe, em consequência, o encerramento de minha 
modesta carreira política. Encontrei-o inconformado e aflito, quase re-
voltado. Ainda há poucos dias o governador José Sarney me dava notí-
cia desse estado de revolta em que encontrara o presidente.

E note-se que não fui, dele nem de ninguém, um servidor incon-
dicional. Tendo ajudado, no Congresso, a criar o clima de que resul-
tou a Revolução, continuei a servi-la, seja como primeiro presidente do 
Bloco Parlamentar Revolucionário, seja como líder ou presidente da 
União Democrática Nacional. Muitas vezes fui à presença do presidente 
Castelo Branco para apoiá-lo e aplaudi-lo, no que eu considerava acer-
tado. Algumas vezes fui para discordar e discutir, quando entendia que 
outra devia ser a solução. Algumas dessas divergências foram notórias, 
e não fiz reserva delas para a imprensa.

A crise da senatoria paraibana ocorreu numa fase – só agora faço 
esta revelação – em que eu não estava muito aproximado do presidente. 
Não exercendo então um posto que exigisse contatos mais constantes, 
só o procurava quando tinha assunto mais urgente e praticamente só o 
via quando era procurado. Daí crescer a meus olhos a nobreza do seu 
gesto, apelando para o governo e para a Arena da Paraíba no sentido 
de que não fosse aceita minha renúncia e meu nome voltasse a figurar 
na representação do meu estado, se não como senador, já que a essa 
altura não era mais possível, pelo menos como deputado federal. Mal 
poderíamos pressentir, ele e eu, que sem esse gesto eu não estaria aqui, 
dando esse depoimento, desvalioso no que me toca, mas tão expressivo 



2ª Parte – DiScurSoS96

da sua personalidade. O que o impulsionou foi o que ele considerou um 
sentimento de justiça ao amigo e companheiro de luta, cuja ausência, 
no Congresso, de certo em nada alteraria a política nacional, mas que 
chocava a ele, como presidente e como chefe, de fato, do partido.

É de justiça ressaltar que o mesmo gesto, espontâneo e amigo, teve o 
marechal Costa e Silva, hoje nosso presidente.

Relevem-me os senhores deputados a expansão desta nota íntima. 
Mas ela ajuda a compreender a natureza dos sentimentos do grande bra-
sileiro, tão tragicamente desaparecido. Ela vem provar que, no soldado 
disciplinado e rígido, no chefe consciente de sua missão, no patriota, 
no estadista, estava sempre presente o amigo. Muitos de nossos outros 
companheiros poderão trazer o mesmo atestado, certamente mais va-
lioso pela importância das personalidades, nunca, porém, mais expres-
sivo de uma organização moral e afetiva.

Vejamos agora, o intelectual. Muitos lhe negam essa condição; uns, 
por desconhecimento, outros por prevenção. Mas ele o era. Intelectual, 
no sentido de que colocava a inteligência a serviço de todas as suas tare-
fas. Intelectual, no sentido de que nunca deixou de estudar, de meditar, 
de aprender. Era um homem dos livros sem ser um livresco. Era um ho-
mem das letras sem a veleidade de parecer um literato. Estudava, sem-
pre estudou os problemas do Brasil em sua profundidade, mesmo quan-
do nem sequer podia suspeitar que haveria de ascender à Presidência da 
República. Cito a propósito um episódio comprovador.

Quando comandante do IV Exército, no Recife, realizou-se na ca-
pital pernambucana uma espécie de seminário sobre os problemas da 
agroindústria da cana-de-açúcar, principalmente no seu aspecto social, 
sob o comando de Gilberto Freyre. Durante muitos dias prolongaram-
se os debates no Instituto Joaquim Nabuco. Muitas pessoas interessadas 
nos problemas deixaram de comparecer a sessões das mais importan-
tes. Mas houve um homem, não usineiro, não plantador de cana, não 
operário, que esteve sempre presente, atento, curioso, apaixonado. Foi o 
general Humberto de Alencar Castelo Branco.

São clássicos muitos de seus estudos, ao longo da sua vida de solda-
do. O soldado ainda não político, o soldado ainda não chefe ou sequer 
auxiliar imediato de governo, mas sempre intelectual, em tudo o que 
fazia. Sejam os seus trabalhos de natureza estritamente militar, seja a 
sua interpretação a respeito de figuras decisivas de nossa história, como 
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Caxias, para citar o exemplo que mais conheço, o marechal Castelo 
Branco sempre se preocupou com os problemas do espírito, sempre 
respeitou o primado da inteligência. Não direi que fosse um escritor, 
um orador, um ensaísta, cujas páginas ficassem como modelo de labor 
literário ou de perquirição filosófica. Não era isso – e qualquer exagero 
tiraria o mérito e a seriedade deste depoimento. Quando digo que al-
guns de seus estudos são clássicos – e o futuro o confirmará –, saliento a 
preocupação da verdade, da exatidão, a probidade intelectual, que é um 
desdobramento da honestidade moral. Quando tinha de presentear um 
amigo, preferia quase sempre a oferta de um livro. Eu mesmo guardo 
nas minhas estantes uma dessas lembranças. Como lhe dissesse certa 
vez que o primeiro livro que li foi o Iracema, ele me trouxe, de uma de 
suas viagens ao Ceará, um exemplar dessa história, tão poética na sua 
prosa, tão expressiva de uma fase de nossa literatura. E acrescentava, 
na dedicatória, que o livro ficava melhor nas minhas do que nas suas 
mãos, porque eu era escritor e romancista. Humildade e generosidade 
ao mesmo tempo.

Nenhuma das manifestações da arte lhe era indiferente. Apreciava 
a literatura, a música, o teatro, o cinema. E não se fazia de entendido, 
não dissertava pedantemente. Na última vez que o vi, na semana de 
sua morte, num dos já famosos embora simples e familiares almoços 
da Livraria José Olympio – a nossa casa, sua e dele, a casa dos intelec-
tuais brasileiros, editados ou não por ela –, perguntou-me o marechal 
Castelo Branco se eu conhecia o romance famoso de Manoel de Oliveira 
Paiva, Dona Guidinha do Poço. Respondi que não só o conhecia, como 
tinha feito um estudo sobre ele, a pedido de Paulo Sarasate. Esse estudo 
fora publicado em O Povo, de Fortaleza, e reproduzido, salvo engano, 
na Tribuna da Imprensa, do Rio de Janeiro. Os olhos de Castelo Branco 
brilharam de interesse e curiosidade. “Quero ver esse trabalho, logo que 
voltar do Ceará”. Não voltaria, e portanto não veria meus apontamentos, 
a que dei o título de “A Dona Bárbara Cearense”, numa alusão ao roman-
ce venezuelano de Romulo Gallegos.

Como presidente da República, os acontecimentos são tão próximos 
que dispensariam uma interpretação. Mas a história, mesmo a dos con-
temporâneos, é sempre cheia de mistérios e de dúvidas, de sinuosidades 
e contradições. O que nós consideramos história nem sempre é o retrato 
fiel dos acontecimentos. É apenas o que pode ficar, dentro das paixões, 
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do jogo de interesses, da própria falibilidade humana. A história, mui-
tas vezes, é mais um mostruário de símbolos, embora esses símbolos 
tenham forçosamente que buscar raízes na verdade, na verdade possí-
vel, captável, penetrável. Um historiador de gênio pode até reconstruir 
a história.

O julgamento histórico de Castelo Branco apenas está começando. E 
é natural. Impossível chefiar um governo revolucionário sem provocar 
os choques mais violentos. Impossível alterar toda uma legislação, mo-
dificar costumes, contrariar interesses, sem suscitar as mais enérgicas 
reações. Sem muito acertar e muito errar. Ele acertou e errou. “Nunca 
me envergonhou o errar” – dizia um sábio baiano. “É uma condição da 
caduca humanidade”.

O que não se pode negar é que Castelo Branco foi um homem fiel à 
sua missão. Qualquer de suas tarefas era para ele uma cruzada. Estava 
presente, em qualquer dos seus atos ou iniciativas, com todo o ser, com 
toda a sua natureza. Não era um amador em nada. Era um profissional 
na sua mais digna e legítima acepção. Se era chefe de governo, teve a 
consciência de que precisava ser político; e foi político, contrariando até 
os seus primeiros pronunciamentos, em que teve a ilusão de ser um ma-
gistrado. Ninguém pode ser rigorosamente um magistrado no governo, 
a não ser no sentido de encarar e julgar os interesses do povo e nunca, 
particularmente, de cada um dos cidadãos. Mas foi um juiz, sempre que 
teve de considerar o seu país, a sua pátria.

Jamais se preocupou com a popularidade. Pode-se dizer que não 
morreu popular. Enfrentou a impopularidade de algumas camadas, fora 
do governo, com a mesma bravura com que a desafiou no poder. Mas 
morreu respeitado. Ao respeito, nunca ninguém lhe faltou, nem podia 
faltar. Nunca perdeu a autoridade. Não só a autoridade de presidente, 
como a de soldado, de cidadão e de homem.

Foi um exemplar humano que honra a humanidade. Merece a nossa 
reverência e a nossa saudade, a reverência e a saudade de todos nós que 
servimos sob o seu comando, soldados ou não. Outros falarão melhor e 
sob outros ângulos. Eu apenas fiz vibrar a nota de sentimento.

O resto é com o tempo e a história. Ninguém, amigo ou inimigo, se 
pode arvorar impunemente de dono da história. Do tempo, o dono é Deus.

Que Deus, depois de tê-lo julgado com justiça e misericórdia, ilumi-
ne os homens para compreendê-lo com isenção e serenidade.
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Assis chateaubriand
sessão de 17 de abril de 196812

Na vida pública brasileira, poucos nomes reúnem em torno de 
si um número tão grande de opiniões contraditórias acerca de seus 
procedimentos no mundo político e no universo das comunicações. 
Dono de um vasto império jornalístico, integrado por jornais, revis-
tas, emissoras de rádio e de televisão, agências noticiosas, Francisco 
de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo teve o condão, mais do 
que a arregimentação desse colosso publicitário, de construir e dar 
ao Brasil o maior museu da América Latina e um dos maiores do 
mundo, não em termos de área, mas pelo valor do acervo que con-
seguiu reunir, com obras dos mais enaltecidos artistas mundiais. 
Senador pelo estado da Paraíba, o notável jornalista teve seu perfil 
traçado por Ernani Sátyro, em que a nota pessoal ganha destaque 
pelas revelações que o orador faz em torno do comportamento do 
ilustre conterrâneo. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, diante de uma persona-
lidade como a de Assis Chateaubriand, só existem dois caminhos a se-
guir: ou um estudo sério, profundo, na medida do seu valor, ou palavras 
despretensiosas, que tenham apenas o propósito de uma homenagem, 
de trazer mais uma pequena coroa para o seu túmulo ou mais uma rosa 
para ser colocada ao lado de seu retrato.

Na impossibilidade de trazer uma contribuição valiosa, uma inter-
pretação que exige, além dos requisitos próprios do artista ou do in-
térprete, a perspectiva do tempo, o estudo, a meditação, quero agora, 
sem fingida modéstia, trazer, sob forma de palavras, algumas flores, que 
expressem a minha simpatia, a minha admiração e, mais do que isso, a 
minha compreensão. E começarei esforçando-me por esconder os es-
pinhos, nesta hora em que ainda estamos diante de um túmulo quente, 
cercado de espanto e curiosidade de uma nação inteira, mas não pro-
priamente molhado de lágrimas por um povo. Nem gostaria de prantos 
esse homem estranho, tão cheio de interrogações diante de todos os as-
pectos do grande quadro do mundo, tão pleno de realizações, de coisas 

12 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 18 de abril de 1968.
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lógicas e absurdas, de gestos de ternura para muitos de quem gostava, de 
violência – a violência da palavra – para todos a quem combatia.

Creio ter encontrado, quase ao acaso, a palavra que melhor define o 
meu pensamento. Ele foi um homem diferente. Sei que rigorosamente 
todos somos diferentes uns dos outros, embora semelhantes nas carac-
terísticas essenciais da natureza humana. Nele, porém, as diferenças são 
maiores ainda, até mesmo pelas proporções do seu talento. O talento de 
falar, o talento de escrever, o de conversar, o de realizar, o de gostar ou 
de ofender. Foi diferente, muito mais que a grande maioria dos outros, 
até de si mesmo.

Não falo como amigo íntimo de Assis Chateaubriand, que nunca fui, 
apesar de guardar, de algumas de nossas conversas, de alguns de nossos 
encontros, lembranças que só as personalidades incomuns são capazes 
de deixar registradas. Tenho depoimento de alguns de seus íntimos. E 
também o observei de longe, como todo brasileiro que acompanha os 
acontecimentos do seu país.

Direi então, com esses elementos de que posso dispor – e o que im-
porta é oferecer uma contribuição, por mais modesta que ela seja –, di-
rei que a sua maior diferença consistia na conciliação do regional com o 
universal. Ele era um espírito universal. E, sendo universal, participava 
da natureza do regional, não apenas nos tempos comuns, na medida em 
que o gênero participa de espécie. Ele participava do regional, do local, 
com toda a forma, direi até – com toda a fúria de sua enorme natureza.

Estivesse em Londres, ou na China, ou na África, era o mesmo pa-
raibano de Umbuzeiro. E digo paraibano sem qualquer conotação de 
paraibanismo, porque, reconhecendo sempre o lugar onde nasceu, bem 
próximo à fronteira de Pernambuco, Assis Chateaubriand gostava de 
sua terra, como gostaria de qualquer outra onde tivesse nascido ou vi-
vido. Como desgostaria dela se, no meio de suas lutas – e uma luta foi 
a sua vida inteira –, se visse por ela contrariado. E aí encontro outra 
de suas diferenças. Depois de ter perdido a segunda eleição para sena-
dor pela Paraíba, esperei encontrá-lo uma fúria, revoltado contra o seu 
estado. Desconcertou-me nem tocando no assunto. Era como se não 
tivesse tomado conhecimento. Tratou logo de arranjar outra senatoria 
pelo Maranhão e prosseguiu caminho. Ele, que não parava nunca, não 
ia perder tempo com lamúrias. O brocardo de que “águas passadas não 
movem engenho” para ele existia mesmo. Era tocar para a frente.
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Quero deixar registrado, aqui, pelo menos um dos episódios de 
meus raros contatos com Assis Chateaubriand. Disputava ele a sua 
segunda eleição de senador pelo nosso estado. Da primeira vez não 
teve competidor.

Não cabe explicar agora as razões de nossa abstenção. Mas o certo é 
que, da segunda vez, Chateaubriand nos teve pela frente. Realizava ele 
um animado comício na minha cidade de Patos. Levara para ali rádio, 
televisão e tudo o mais de que a propaganda moderna dispõe. Não sei 
por qual processo levou a televisão. Era uma emissora portátil. O vídeo 
reproduzia a imagem no próprio comício. Encontrava-me na minha re-
sidência, disposto a ouvir pelo rádio o comício que ia começar, quando 
fui informado de que amigos meus de outro município tinham chegado 
a Patos, com uma caravana, para perturbar o comício do PSD, atirando 
ovos e tomates em Chateaubriand. Imediatamente corri para o local, 
onde se encontravam de fato os meus amigos. Tive a intervenção que as 
circunstâncias aconselhavam e evitei a cena desagradável e certamente 
o conflito também. Terminado o comício, voltei para casa. Fiz tudo para 
que nem sequer fossem observadas as minhas gestões. Lembro-me bem 
de que ameacei os meus correligionários – bravos, leais, corretos, mas 
que tinham uma raiva especial de Chateaubriand, e por isso estavam 
apaixonadíssimos na campanha –; ameacei-os de subir ao palanque e 
receber também as ofensas que fossem feitas ao nosso hóspede. Esse foi 
o argumento decisivo. Nada aconteceu. Apesar do meu esforço, pois, 
para que fosse abafada a notícia da ameaça, no outro dia, bem cedo, 
Assis Chateaubriand bateu à minha porta e, quando me viu, foi dizendo 
mais ou menos isso:

Seu miserável, você ontem me derrotou. Imagine o que seria 
aquilo gravado no rádio e na televisão, espalhado por toda a Paraíba, 
por todo o Brasil. O que eles iam me atirar eram votos, e você me 
roubou esses votos. Mas não pense que fica posando de bom moço. 
Você é um cangaceiro como os outros. Agora, tem que me pagar, 
votando em mim e mandando a sua canalha também votar.

Depois, convidou-me a ir à casa de meu irmão Clóvis, o verda-
deiro chefe do município e seu velho conhecido. Lá ficamos muito 
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tempo, quase até a hora do seu embarque, para espanto e desgosto de 
seus correligionários.

Os jornais da época deram notícia do fato. Narro o episódio, não 
para me engrandecer. Fiz o que faria qualquer homem responsável, de 
elementar educação política e até de normal habilidade. Não nos inte-
ressava, a nós patoenses, oferecer ao país aquele triste espetáculo. Nem 
ao nosso partido aproveitava fazer uma vítima. O que há de importan-
te no episódio é a originalidade, a graça, o imprevisto com que Assis 
Chateaubriand foi agradecer o meu gesto. Sim, porque o que ele queria 
era isso, e o resto da conversa, amável, afetuosa, bem o demonstrou.

Não resisto à tentação de narrar um segundo episódio, anterior, 
também expressivo da largueza de sua compreensão. Há alguns anos 
foi publicado um livro brilhante, que considerei ofensivo à memória 
de alguns paraibanos eminentes, já mortos, inclusive Epitácio Pessoa, 
de quem sempre fui devotado admirador. Escrevi uma série de três ar-
tigos, que não consegui publicar, apesar de já ser deputado federal e 
relativamente conhecido. Colaborava, então, em alguns jornais do Rio 
de Janeiro. Mesmo assim, não consegui publicar os artigos. Reconheço, 
hoje, quando o episódio está inteiramente encerrado, que o meu tra-
balho era muito pessoal e violento, embora dele não me envergonhe, 
mesmo do ponto de vista literário. Se fosse hoje, faria a mesma defesa 
de Epitácio Pessoa e dos outros paraibanos, mas tiraria muitos dos con-
ceitos e das expressões então empregados. Não é que esteja arrependido 
– é que mudei, pela força dos anos. Pois bem, não tendo encontrado 
acolhida, na imprensa, para os meus artigos, resolvi transformá-los em 
discurso, que li da tribuna da Câmara. E afinal o meu protesto ia ficar 
em relativo silêncio, apenas registrado nos anais e com ligeiras referên-
cias no noticiário parlamentar. Foi quando Assis Chateaubriand, sem 
que eu nada lhe pedisse – nem tínhamos relações pessoais para tanto –, 
abriu-me toda a cadeia dos Associados e, embora reconhecendo que o 
meu discurso era injusto em muitas de suas passagens, deu-lhe a mais 
ampla divulgação. O discurso foi publicado, em seus trechos principais, 
quase na íntegra, em todo o país. Aos que foram reclamar-lhe o gesto, 
ele respondeu que, como paraibano, embora pouco me conhecendo, 
não podia deixar que um debate daquele fosse abafado. Logo depois, o 
deputado Janduí Carneiro, que comigo assinou, agora, o requerimento 
desta homenagem, respondeu ao meu discurso, numa longa e bem feita 
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oração. E Chateaubriand divulgou também o trabalho de Janduí, com a 
mesma imparcialidade, com o mesmo amor à controvérsia por ele mes-
mo então proclamado.

Convém não esquecer que muitos desses paraibanos ilustres ele os 
conhecera pessoalmente, no próprio estado. Na mocidade, frequentara 
assiduamente Campina Grande, onde morava seu tio e padrinho, o Dr. 
Chateaubriand Bandeira de Melo, grande médico, conhecido popular-
mente por Dr. Chatô. Era sogro do nosso prezado colega de Congresso, 
senador Pereira Diniz. Datam de então as mais profundas recordações 
que o nosso homenageado conservou na memória. Tinha verdadeira 
veneração pelo tio e padrinho.

Muitos dos contemporâneos – dos que me ouvem e dos que porven-
tura me venham a ler – terão melhores depoimentos a prestar, mais jus-
tas e interessantes observações a fazer. Diante desse homem genial, pela 
inteligência, pela vibração, pela capacidade de realizar, muito e muito 
ainda existe a dizer, apesar do muito que já se tem dito. Fique, porém, 
esta pequena contribuição ao monumento que se erguerá, sem nenhu-
ma dúvida, na história de nossa pátria. Monumento cheio de saliências e 
reentrâncias, de gestos cavalheirescos e generosos, e também de atitudes 
cruéis, mas onde nada é pequeno, onde nada é medíocre. Retomo as pa-
lavras iniciais. Este foi um homem diferente. Cuidado com ele, mesmo 
depois de morto.

José Américo de Almeida – o escritor e o estadista13

sessão de 25 de março de 198014

Escritor e estadista. Com estas duas palavras pode-se resumir 
toda a portentosa ação de José Américo de Almeida nos campos da 
política e da literatura. Promotor público, secretário do presidente 
João Pessoa, ministro da Viação e Obras Públicas no primeiro go-
verno Getúlio Vargas, senador da República, presidente da UDN, 
governador da Paraíba em 1950, novamente ministro da Viação no 
segundo governo Vargas. Ainda na política, candidato a presidente 

13 Título dado por Ernani Sátyro na plaqueta Uma voz do Nordeste para o Brasil (De volta à Câ-
mara dos Deputados).

14 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 26 de março de 1980.
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da República, teve obstaculizada sua candidatura por ter Getúlio 
desfechado o golpe de 37, implantando o Estado Novo. Na litera-
tura, autor do notabilíssimo romance A bagaceira, considerado 
por Tristão de Ataíde o marco renovador do romance brasileiro. 
Membro da Academia Brasileira de Letras, ali foi recebido pelo 
mesmo Tristão de Ataíde que, em 1928, revelara ao Brasil o citado 
romance e seu autor. Em sua análise da figura do autor de A baga-
ceira e ex-governador da Paraíba, pergunta Ernani Sátyro: “existem 
dois José Américo de Almeida? Não, existem vários, e minha mis-
são aqui, para colocar-me à altura do momento e da importância 
desta Casa, é pelo menos tentar uma interpretação de sua curiosa, 
estranha e original figura”. Este discurso não é outra coisa senão 
essa tentativa de interpretação. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, fácil e difícil este discur-
so. Poderá ser um paradoxo, mas não o primeiro da vida.

Fácil, porque tantas são as saliências da personalidade, que basta 
apontá-las para se fazer um elogio fúnebre.

Difícil, porque, se mesmo as criaturas humanas aparentemente mais 
simples guardam seus mistérios insondáveis, que dizer de um homem 
privilegiadamente inteligente, completo, cheio de rasgos de coragem e 
insolência e, ao mesmo tempo, doce e manso, podendo ser conduzido 
pelas rédeas do coração e convencido pela força do argumento?

Dir-se-ia, então, que existem dois José Américo de Almeida? Não, 
existem vários, e minha missão aqui, para colocar-me à altura do mo-
mento e da importância desta Casa, é pelo menos tentar uma interpre-
tação de sua curiosa, estranha e original figura.

Falarei, pois, do político, do escritor e do homem. É uma divisão um 
tanto arbitrária, como arbitrárias são todas as distinções dessa natureza. 
Mas o processo pelo menos servirá para que seja sublinhada, dentro 
da unidade de uma organização humana, cada uma de suas fases mais 
expressivas. Eu mesmo já disse sobre ele, quando ainda vivo, que era 
múltiplo e uno. Vejamo-lo, pois, na multiplicação dessa unidade.
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José AMéRico, o PolíTico

Não foram felizes os seus primeiros passos na atividade política. 
Inquieto, indomável, divergiu do seu tio, o então presidente do estado, 
monsenhor Walfredo Leal. Só a muito custo reconciliou-se com ele, 
também chefe do partido dominante no estado. Seu primeiro cargo 
público foi a promotoria, numa comarca do alto sertão paraibano. Aí, 
a sorte iria favorecer o escritor, pois foi precisamente nessa estada na 
comarca de Souza que lhe adveio o conhecimento visual do problema 
das secas. Poderia conhecê-lo nas suas repercussões, nas regiões brejei-
ras, então imunes da calamidade, mas não no próprio teatro da tragé-
dia. Reconciliado com Walfredo, passou a ocupar, ainda muito moço, a 
Procuradoria Geral do Estado, junto ao Tribunal de Justiça.

Essa ascensão viria provocar aquilo a que se poderia chamar uma 
verdadeira revolução na sua vida. Cioso de seus deveres, das responsa-
bilidades do cargo, como deveria portar-se diante de homens já velhos, 
todos eles praticamente em fim de carreira – que essa era a condição dos 
magistrados da época, quando chegavam ao degrau superior da carreira 
judiciária? Também naquele tempo, um homem de mais de cinquenta 
anos já era considerado um velho. Passou, então, José Américo a vestir 
as mesmas roupas pesadas e escuras dos desembargadores, alguns com 
idade de ser seu pai. Envelheceu-se a si mesmo, só permanecendo o 
mesmo por dentro, nas suas leituras silenciosas, na sua fome e sede de 
leitura, ao lado dos tratados jurídicos de direito, que também devorava.

A essa adaptação exterior, no entanto, não correspondeu a postura 
intelectual. Cedo começou a discordar dos velhos, a trazê-los atormen-
tados com as suas indagações jurídicas, na perquirição minuciosa dos 
fatos, em uma atividade dinâmica que quebrava os silêncios da vetusta 
casa da Justiça.

Foi nessa época – para citar apenas um exemplo – que escreveu uma 
série de artigos contra um dos mais renomados juristas da época, lá da 
província, com o título de “Cartas a Lobo”. Parafraseava, assim, o título 
de notas, que se transformaria em livros, do velho praxista português do 
mesmo nome – Lobão – nas suas famosas “Cartas a Mello”.

Ao mesmo tempo, fazia suas incursões na literatura, ora escrevendo 
poesias para o Almanaque do Estado da Paraíba, ora artigos de crítica li-
terária, sempre carregados de impetuosa fúria contra o que considerava 
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sem valor artístico. Mas não soara ainda a sua hora, quer como escritor, 
quer como homem público. Isto só viria muito depois e será também 
mencionado depois.

Acompanhemos por mais tempo os passos do político.
Nessa época os juízes poderiam ser políticos. Por que não o seriam 

os representantes do Ministério Público? E José Américo empenhou-se, 
encarniçadamente, pela imprensa, na campanha eleitoral de 1915, em 
que Epitácio Pessoa, continuador do venancismo, derrotou as hostes do 
walfredismo, continuador do alvarismo. Consta da tradição paraibana 
que os mais inflamados e brilhantes artigos do walfredismo eram de au-
toria de José Américo, embora fossem de responsabilidade da redação.

Vitorioso Epitácio, passou José Américo longo tempo de inati-
vidade, permanecendo no seu cargo de procurador-geral do estado, 
então vitalício.

Em começos da década de 1920, a mão habilidosa de Solon de 
Lucena, então na presidência do estado, foi abrandando a resistência 
do vigoroso oposicionista, embora não lhe conseguisse propriamente 
o apoio político. Cercou José Américo pelo lado para esse mais sensí-
vel, que era a atividade intelectual. Incumbiu-o de escrever, juntamente 
com o consagrado jornalista Celso Mariz, um relatório sobre as obras 
realizadas por Epitácio Pessoa no nordeste brasileiro, especialmente na 
Paraíba, para combater os efeitos das secas periódicas. Celso muito cedo 
abandonou a tarefa, para que também era dotado, por entender que a 
unidade da obra exigia que ela fosse elaborada por uma só pessoa. E 
José Américo mergulhou fundo na matéria. Diremos a seu tempo o que 
representa o livro escrito nessa época – A Paraíba e seus problemas, pu-
blicado em 1923 pelas oficinas de A União.

Tempos depois Walfredo Leal viria a reconciliar-se com Epitácio 
Pessoa, e a oposição paraibana se reduzia aos partidários do desembar-
gador Heráclito Cavalcanti, com uma fugaz efervescência na campa-
nha política da Reação Republicana, de Nilo e Seabra, em 1922. Em A 
Paraíba e seus problemas, José Américo prestou a Epitácio a justiça de 
um depoimento entusiástico, pelo que tentara realizar pelo Nordeste, 
sem que isso implicasse uma reentrada na atividade política. Tudo com 
altivez e dignidade.

E assim correram os dias.
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Só em 1928, indo João Pessoa para a presidência do estado, convo-
cou o nosso eminente homenageado para secretário-geral de estado. Era 
a única secretaria existente, pois os demais postos auxiliares do gover-
no eram diretorias. O convite a José Américo, embora causasse certa 
estranheza nos meios políticos do estado, explicava-se, sem demérito 
para os seus demais atributos pessoais, pela imensa repercussão que 
tivera, naquele mesmo ano de 1928, a publicação do romance A baga-
ceira, logo proclamada pela crítica literária nacional, à frente Tristão 
de Athayde, como uma obra-prima, das mais importantes da ficção 
brasileira. A João Pessoa, vindo do Rio de Janeiro, onde fora mais re-
tumbante o êxito do livro, não podia ser indiferente o episódio, tanto 
mais quando conhecia José Américo e admirava de longa data seus 
méritos intelectuais e morais.

João Pessoa fora indicado para a presidência do estado por Epitácio 
Pessoa, seu tio e então árbitro supremo dos destinos políticos da Paraíba. 
Viera, segundo a inspiração de Epitácio, para evitar cisões no chamado 
Partido Republicano, em face de outras candidaturas, especialmente 
uma, que contava com a simpatia do então presidente João Suassuna. 
Era a do Dr. Júlio Nascimento Lira.

Assumindo a presidência, João Pessoa começou uma obra adminis-
trativa vigorosa, procurando sanear as finanças do estado, comprome-
tidas principalmente pela sangria feita pelo comércio do Recife, onde se 
encontravam as grandes casas comerciais que abasteciam a Paraíba, da 
capital ao sertão, praticamente sem pagar impostos. O novo presidente 
começou a fazer aquilo a que os pernambucanos chamaram “guerra tri-
butária”. Os Pessoa de Queiroz, sobrinhos de Epitácio e primos de João 
Pessoa, foram os que mais se salientaram na resistência contra a ação do 
novo governo paraibano. E aí estaria “nessa guerra tributária” uma das 
causas da agitação que, em 1930, viria conflagrar a Paraíba e culminaria 
com a revolta de Princesa, hoje Princesa Isabel, conhecidas que eram 
as profundas ligações de José Pereira, o caudilho de Princesa, com os 
irmãos Pessoa de Queiroz. Este é um capítulo da história da Paraíba 
bastante conhecido, mas que deve ser tocado pelo menos de passagem.

Ao lado dessa ação saneadora das finanças e defensora dos interes-
ses tributários do estado, João Pessoa iniciou também uma obra a que 
chamou a “moralização de nossos costumes políticos”, desprestigian-
do chefes tradicionais, responsáveis pelas grandes vitórias de seu tio 
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Epitácio e sustentáculos do Partido Republicano da Paraíba do Norte – que 
este era o seu nome.

Vivendo maior parte de sua vida fora da Paraíba, principalmente 
no Rio de Janeiro, onde ocupava o cargo de ministro do então Supremo 
Tribunal Militar, o novo presidente não tinha conhecimento do que era 
a vida pública e administrativa do estado, como de resto de outras uni-
dades federativas. Não se pode negar que suas inspirações eram eleva-
das, mas a terapêutica para os males era tentada através de dosagens 
excessivas e até de remédios impróprios.

Quase acabou o partido de Epitácio. Mal sabia que, exceção feita a 
alguns pleitos memoráveis, como o de 1915 e o de 1922, as eleições de 
modo geral eram feitas a “bico de pena”, quer dizer, com as atas lavradas 
como se as eleições se realizassem. Não era propriamente uma fraude, 
uma vez que a própria oposição concordava, dava o seu reduzido núme-
ro de deputados à Assembleia Legislativa e, quando o governo aquiescia, 
o chamado “quinto” da representação federal. A própria eleição de João 
Pessoa fora feita a “bico de pena”, na quase totalidade dos municípios.

De qualquer modo, a ação do presidente, que já prestara, no Rio 
de Janeiro, valiosos serviços ao seu estado, ajudando, com seu prestígio 
junto a Epitácio e aos órgãos federais, diversos pleitos paraibanos, foi 
corajosa e fecunda. À parte os excessos, as injustiças inevitáveis, o certo 
é que a Paraíba sentiu, e a opinião pública passou a ver que havia, na-
quele estado, um sopro renovador.

Pois José Américo foi o secretário desse homem, seu maior assessor 
jurídico e administrativo. Em alguns momentos, pelo que conheço, foi 
também um freio moderador de muitos dos ímpetos de João Pessoa. 
Sim, porque José Américo, também impetuoso, quase violento, quando 
se sentia ferido na sua sensibilidade, era homem de boa cabeça política, 
de visão e descortino. Isto, porém, no aceso dos desgostos e traumatis-
mos sofridos pelos velhos epitacistas, não era reconhecido pelas vítimas 
dos atos do presidente. E muitos deles queixavam-se de que tudo era 
obra de José Américo, de suas prevenções contra os antigos adversários. 
Até onde conheço os fatos, a queixa não era procedente, pois eu mesmo, 
ainda adolescente, fui testemunha do empenho com que ele defendeu 
meu pai, um dos chamados “generais do epitacismo” em dois episódios 
importantes para a vida do município de Patos. Depois, Miguel Sátyro e 
José Américo viriam a separar-se, mas por injunções de outra natureza.
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O ano de 1930 foi um verdadeiro incêndio na Paraíba. Campanha 
eleitoral agitada, a campanha da Aliança Liberal, cujo candidato à 
Presidência da República era Getúlio Vargas, completando João Pessoa 
a chapa, como candidato a vice-presidente; rebelião de Princesa defla-
grada no dia da eleição, na cidade de Teixeira; assassínio do presidente e, 
por fim, a Revolução. Tudo isso trouxe, durante quase um ano, o nosso 
estado debaixo de chamas. Primeiro a chama política, depois, a chama 
das armas e, finalmente os incêndios das residências, fazendas e estabe-
lecimentos comerciais. O espaço é pouco para relatar tudo, que já está 
na história.

Esta foi a grande hora de José Américo. Primeiro, como grande ora-
dor da praça pública, como candidato a deputado federal, eleito e depu-
rado por ordem de Washington Luiz, como secretário de segurança, que 
seguiu para o alto sertão, para comandar a resistência aos rebeldes de 
José Pereira e, depois, morto João Pessoa, como o grande conspirador 
civil, secretário que continuou, no governo do vice-presidente Álvaro 
de Carvalho.

Como se sabe, Juarez Távora comandou a revolução na Paraíba, 
conspirando, escondido, ora numa, ora em outra casa. Ali estavam tam-
bém Jurandir Mamede, Juraci Magalhães, Agildo Barata e outros, na 
faixa militar; José Américo, com outros aliados, comandava a faixa civil.

Vitoriosa a Revolução, a 4 de outubro, no Nordeste, José Américo 
foi levado, primeiro, ao governo do estado e, logo depois, ao governo 
revolucionário da região. Isso duraria pouco, porque, logo a 24 de outu-
bro, triunfaria o movimento no país, com a queda de Washington Luiz, 
a constituição de uma Junta Provisória e, logo depois, a entrega do go-
verno a Getúlio.

Assumindo o governo, Vargas passou a constituir seu ministério. 
José Américo foi convidado para a pasta da Viação. A princípio se pen-
sou que a indicação partira de Juarez Távora. Foi depois esclarecido 
que o próprio Getúlio tivera a inspiração. José Américo, já conhecido 
e consagrado nacionalmente como escritor, passava a ser conhecido e 
admirado como político. Logo depois se viria o pulso do administrador.

No Ministério da Viação e Obras Públicas ficaria a marca de sua capa-
cidade administrativa. Para citar somente alguns de seus empreendimen-
tos, lembraremos, no plano material, a eletrificação da Central do Brasil, 
a unificação dos Correios e Telégrafos, a melhoria e aparelhamento de 
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vários portos, a construção de ferrovias e rodovias e, no plano moral, o 
combate feroz à improbidade administrativa.

Onde, no entanto, mais se elevou sua obra foi no plano e execução 
das chamadas “obras do Nordeste”. Não foi apenas a assistência às regi-
ões atingidas pela calamidade, em 1932, através dos serviços de emer-
gência, mas na construção de obras duradouras, em toda a região, como 
açudes, estradas, pontes, portos, irrigação – esta em menor escala. Mas 
dizer isto ainda não é dizer tudo. Para prestar essa assistência era ne-
cessário dinheiro, muito dinheiro, e o Ministério da Fazenda, como de 
hábito, procurava retrair-se. “Não havia verba, o orçamento estava esgo-
tado”, e outras coisas semelhantes.

José Américo soltava, então, seus brados desesperados, gritava, ru-
gia, comovia a opinião pública, comovia Getúlio – comovia ou atemori-
zava – e o dinheiro aparecia. Era como se repetisse as palavras famosas 
de A bagaceira: “Há uma desgraça maior do que morrer de fome no 
deserto – é não ter o que comer na terra de Canahan.”

Nem tudo foi honesto e regular nessas obras de assistência. Sempre 
houve e haverá os aproveitadores da desgraça alheia, os fraudulentos, os 
desonestos, os ladrões. Mas o ministro sempre que sabia reclamava, bra-
dava, demitia, mandava processar. Por mais de uma vez veio ao teatro da 
tragédia. De uma das vezes ia morrendo, na Bahia, em desastre de avião, 
de que escapou milagrosamente. Nesse acidente morreria o dinâmico 
interventor federal na Paraíba, Antenor Navarro.

O nome de José Américo cresceu tanto, quer pela sua ação admi-
nistrativa, no país, de modo geral, e no Nordeste, em particular, que, 
ao se tornar inevitável, por força da Constituição de 1934, a eleição de 
um novo presidente da República, sua candidatura se tornou como que 
natural. Foi indicado, pois, pelas forças majoritárias, sob a orientação de 
Getúlio Vargas. Levou a sério a indicação e passou a fazer uma campa-
nha entusiástica, com seu verbo flamejante. Momentos houve em que 
mais parecia um candidato de oposição que um candidato do governo.

Enquanto isso, Getúlio maquinava na sombra. Não queria deixar 
o poder, que este era a sua única paixão na vida. Aproveitou-se das 
circunstâncias, que sempre foram suas grandes aliadas, especialmente 
da expansão nazifascista no mundo, do perigo comunista e, depois 
de bem articulada trama, para a qual se serviu do chamado “Plano 
Cohen”, deu o golpe de 1937, com o qual fechou o Congresso, acabou 
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com as eleições, decretou a Constituição depois batizada de “polaca” e, 
finalmente, permaneceu no governo, com todos os poderes ditatoriais, 
tão do seu agrado.

Uma vez José Américo me disse que, quando proferia aqueles dis-
cursos inflamados, praticamente de oposição e desafio, era porque já 
conhecia toda a conspiração palaciana. Um dia chegou a bradar que 
“votaremos até debaixo de bala”. Chegou a convidar Armando de Sales 
Oliveira, seu eminente competidor, para uma candidatura única, de 
Armando, ou qualquer outro em condições de vitória, para evitar o gol-
pe que restauraria, como restaurou, a ditadura de Vargas. Tudo foi em 
vão. Os militares, habilmente conduzidos por Góes Monteiro e conven-
cidos de que um perigo iminente de comunização ameaçava o Brasil, 
concordaram com o golpe. Os governadores, por sua vez, informados 
da atuação pelo emissário governamental Negrão de Lima, também 
aderiram ao movimento. Alguns deles, embora apoiando formalmente 
a candidatura José Américo, não a queriam, por contrariar seus inte-
resses políticos locais. Juracy Magalhães e Carlos de Lima Cavalcante 
divergiram do golpe e foram afastados do governo.

Veio, pois, o irremediável. Getúlio era novamente ditador.
Isso duraria até 1945. José Américo, como era natural, ficou no seu 

canto, desempenhando a sua missão, no Tribunal de Contas, para o qual 
fora nomeado antes, não como um favor de Vargas, mas como o míni-
mo que se lhe poderia oferecer, depois do extraordinário trabalho que 
desempenhara no Ministério da Viação. Tinha renunciado o Senado 
Federal, onde não se sentia bem, talvez por ser mais um homem da exe-
cução que da atividade legiferante e parlamentar.

Este é um aspecto que não pode deixar de ser ressaltado, em qual-
quer interpretação da personalidade de José Américo. Ele não tinha a 
vocação parlamentar. Era orador brilhante, imaginoso, seguro, quer em 
discursos puramente orais, ou em discursos escritos. Mas, ao primeiro 
aparte que lhe contrariasse a opinião, agitava-se, irritava-se, às vezes se 
encolerizava. São exemplo disso as suas discussões com Góes Monteiro 
e outros. Não tinha a paciência, o jeito, a vocação do debate. Era essa, 
certamente, uma das falhas de sua organização política e intelectual.

De 1937 a 1945, pois, ditadura, ditadura, ditadura.
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Já em 1933, para que Vargas convocasse a Assembleia Constituinte, 
de que resultou a Constituição de 34, foi necessário que São Paulo se 
cobrisse de sangue, em 1932.

Agora, em 1945, outro fator poderoso contribuía para abreviar os 
dias da nova ditadura. É que terminara a Segunda Grande Guerra, e a 
Força Expedicionária Brasileira, que lutara contra o nazifascismo, vinha 
com disposição de não mais permitir que aqui permanecesse um regime 
que, afinal, naquele se inspirava e nele tomara alento para a sua emprei-
tada. O general Dutra, que visitara a FEB, ainda na Europa, prestou esta 
informação a Getúlio, mas este, como sempre, fazia-se de desentendido.

Houvera, durante o regime do Estado Novo, algumas tentativas 
de resistência, das quais a mais importante foi o chamado Manifesto 
Mineiro. Também no Recife, por ocasião de formaturas de bacharéis, 
houve discursos de forte conotação democrática. Mas tudo era afinal 
abafado pelos extintores do Estado Novo, cuja principal finalidade era 
manter Vargas no poder e alimentar o culto de sua personalidade. Digo 
tudo isto com isenção, porque também paguei o meu tributo de apoio 
àquele regime, quer por princípio, dada a minha conhecida e inarredá-
vel posição anticomunista, quer por motivos políticos de natureza local.

Havia, pois, uma fermentação, um fim de festa, que prenunciava o 
advento da restauração democrática. Mas, onde estava a voz, ao mesmo 
tempo autorizada e corajosa, que deflagraria a investida?

Conheço alguns detalhes do episódio porque me foram contados, 
tanto por José Américo como por Carlos Lacerda, o repórter incumbido 
da grande façanha. Lacerda, então a serviço do Correio da Manhã, con-
seguiu algumas entrevistas com personalidades importantes do mundo 
político. Entregou-as ao jornal. A de José Américo foi logo considerada 
a melhor, quer pelo brilho da palavra, quer pela coragem das afirmações 
e propriedade dos termos em que colocou o problema da restauração 
democrática. A entrevista – não há outra palavra para defini-la, porque 
com esta é que passou à história – foi uma bomba. Abalou os alicerces 
da ditadura. Vargas apressou-se em anunciar eleições, mandar preparar 
a legislação e tomar as outras providências indicadas para o momento.

O resto é o que se sabe. Getúlio, depois de ter lançado a candida-
tura do general Eurico Dutra à presidência, depois de anistiar todos os 
criminosos políticos, inclusive integralistas e comunistas (a estes é que 
queria beneficiar de preferência), ainda tentou manobrar, insinuando 
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uma constituinte com Vargas. Era tarde, porém. As forças oposicionis-
tas, por sua vez, já tinham lançado outra candidatura militar, precisa-
mente um homem cheio de serviços à pátria, herói da Revolta de 1922, 
criador do Correio Aéreo Nacional, portador de todos os títulos cívicos 
e morais para a investidura. Já se vê que falo do brigadeiro Eduardo 
Gomes. Falhou a manobra de Getúlio. Ao sinal mais evidente de que 
queria mudar as regras do jogo, evitando as eleições e conservando-
se no poder, depuseram-no. Homem engenhoso, de grande imagina-
ção política e calma execução de seus planos, o feiticeiro falhou. Não 
lhe ocorrera que, dessa vez, não estavam no palco civis, eminentes, 
dignos, porém desarmados. Estavam em cena dois outros cidadãos, 
igualmente eminentes e dignos, mas com a vantagem de estarem ar-
mados. Eram antagonistas na disputa do voto, porém aliados na ideia 
da restauração democrática.

Ninguém escreve, portanto, a história da reconstitucionalização do 
Brasil, em 1946, sem mencionar a entrevista de José Américo, que foi a 
sua alvorada, em 1945. E não ficou somente na entrevista. Empenhou-
se na campanha do brigadeiro, com toda a sua energia, o seu civismo e 
a força do seu verbo. Tive a ventura de conviver e privar com ele, nessa 
campanha inesquecível, ao lado de meu chefe de então, Argemiro de 
Figueiredo, e companheiros como Oswaldo Trigueiro, João Agripino, 
Fernando Nóbrega e outros.

Dutra foi eleito. Conseguimos vencer na Paraíba, comandados por 
José Américo e Argemiro. Em 1946, elegemos Oswaldo Trigueiro go-
vernador do estado. Estas coisas são ditas por se tratar da terra de José 
Américo, do principal palco de sua atuação. Sem isso, não teriam im-
portância. Em 1946, elegemos José Américo para o Senado. O PSD não 
teve condições de competir.

Em 1950 deu-se a grande cisão na UDN paraibana, vitoriosa em 
duas eleições. Argemiro julgava-se o candidato natural ao governo do 
estado, que já exercera com zelo e alta capacidade. José Américo aceita-
va outras soluções, mas recusava o nome de Argemiro. Era difícil bater 
a este, dentro do partido. Outro caminho não restava a José Américo 
senão aceitar o apoio do PSD ao seu nome, como candidato para en-
frentar Argemiro. Aceitou. Sempre dissera, em anos anteriores, que sua 
maior aspiração política era governar o seu estado. Mas crescera tanto, 
em termos nacionais, que suas aspirações, como era natural, passaram a 
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ser outras. O político, no entanto, não é dono de sua hora. O momento, 
muitas vezes, as circunstâncias, a conveniência, o dever é que são donos 
de sua decisão. Foi o que lhe aconteceu.

Nós, os argemiristas, sustentamos a candidatura de nosso chefe. A 
campanha foi das mais árduas e apaixonadas que já houve na Paraíba. 
Fomos batidos esmagadoramente. José Américo, com o apoio do PSD, 
PL e outras forças partidárias, estava eleito governador do estado. 
Lutamos ao lado do PR, PTB e outros, mas nada nos salvou.

Eis, pois, o grande paraibano à frente do governo de seu estado, 
que fora noutros tempos sua maior ambição, mas que agora lhe parecia 
mais uma obrigação que uma satisfação. Mesmo assim, passou a dar 
cumprimento aos seus deveres políticos e administrativos. Foi governar 
com os seus amigos e companheiros de lutas. Nós estávamos debaixo, 
naquela posição a que se chama comumente de ostracismo. Não demo-
rou muito, porém, no governo do estado. Chamado mais uma vez por 
Getúlio, que não era homem de alimentar inimizades, quando lhe con-
vinha esquecê-las, José Américo voltou a ocupar o Ministério da Viação. 
Desta vez, como da outra, cuidou dos problemas gerais a seu cargo, mas 
a sua tônica foi o Nordeste, atingido por nova calamidade. Lá voltaram 
os trabalhos de emergência, ao lado do prosseguimento de obras dura-
douras – as eternas estradas, açudes, pontes e outras. Por toda a parte se 
encontram os sinais dessa obra indestrutível.

Morto Getúlio, José Américo volta à Paraíba para terminar seu 
mandato de governador. É evidente que a uma ação administrativa des-
sa natureza, quebrada e depois restaurada, teria de faltar unidade apesar 
do zelo e lealdade com que o seu substituto eventual procurou conduzir 
a coisa pública. Mesmo assim José Américo ainda realizou uma admi-
nistração proveitosa, como tudo quanto fez na vida.

Não entrarei nos detalhes dessa atuação administrativa. Direi ape-
nas que foi boa, sem poder ser excepcional.

O que houve, no entanto, de notável, daí por diante, até o fim de seu 
governo, foi a sua preocupação com a pacificação política do estado. 
Tendo sido um dos chefes da UDN, em 1945, e sendo eleito com o apoio 
do PSD, para ele nada mais agradável e justo do que entregar o governo 
a um homem que representasse um traço de união entre as duas princi-
pais forças políticas do estado e, consequentemente, aos demais aliados 
de cada um desses partidos.
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Depois de muitas conversas, de que participaram os principais líde-
res dos dois lados, chegou-se ao entendimento de uma chapa comum, 
com Flávio Ribeiro, da UDN, para governador, e Pedro Gondim, do 
PSD, para vice-governador.

Estava pacificada a Paraíba, e José Américo deixava o governo de-
baixo de uma consagração pública que foi talvez uma das maiores ale-
grias e compensações de sua vida de lutador.

Eleito e empossado Flávio Ribeiro, retraiu-se o grande paraibano, 
esquivando-se de qualquer interferência no governo do sucessor e até 
mesmo de fazer qualquer pedido, pessoal ou político. 

O que aconteceu depois, na política da Paraíba, não cabe ser men-
cionado por não se relacionar com a vida e atuação de José Américo 
de Almeida.

Só mais tarde, solicitado insistentemente por João Agripino, por 
mim e outros próceres udenistas, José Américo, nosso antigo compa-
nheiro de lutas em 1945, de quem nos havíamos afastado em 1950, mas 
com quem nos reconciliáramos, consentiu em ser candidato da UDN 
ao Senado. Afastara-se Flávio Ribeiro, gravemente enfermo, e assumira 
o governo o vice-governador Pedro Gondim, que passara a implantar 
uma política firmemente pessedista. O sonho de pacificação de José 
Américo, embora concretizado na eleição de Flávio Ribeiro para o go-
verno do estado, pouco duraria.

No ano de 1958 rebentou outra terrível seca no Nordeste. Tivemos, 
pois, uma campanha árdua, em condições desfavoráveis. Gondim no 
governo do estado, de bandeira despregada em favor do candidato de 
seu partido, o prestígio pessoal e político desse candidato, senador Rui 
Carneiro, que pleiteava a renovação do mandato, e o emprego da má-
quina da Emergência em favor do candidato oficial – tanto do presiden-
te da República quanto do governador do estado – tudo isso constituía 
uma onda contra a qual não pudemos resistir. José Américo sofreu a sua 
primeira e última derrota. Recebeu-a estoicamente, sem recriminações, 
mas certamente surpreso, porque não imaginava que mesmo aquela 
máquina poderosa, montada em favor do candidato adversário, fosse 
capaz de derrotá-lo no seu estado.

Estava encerrada, por assim dizer, a sua atividade política. Reco-
lheu-se à casa de Tambaú, uma das praias mais belas do mundo, que 
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teve oportunidade de decantar em páginas literárias de expressivo vigor 
e força poética. 

Vinha de vez em quando ao Rio de Janeiro, em visita à família. 
Chegou a ser convidado pelo presidente Jânio Quadros para uma mis-
são diplomática. Jânio o trouxe da Paraíba no seu próprio avião. Veio, 
viu, escutou e recusou a prebenda. É que forte continuava a sua sensibi-
lidade política, a sua antena sensibilíssima.

Afastado, pois, da militância política, nunca se desinteressou da sor-
te e dos problemas da Paraíba. Passou a ser uma espécie de oráculo, a 
quem quase todo o mundo ouvia. Teve influência na escolha de todos 
os governadores indiretos da Paraíba. Influência discreta, manejando 
silenciosamente seus instrumentos, mas teve. Dizia que não, mas teve, 
senão para sugerir ou indicar nomes, pelo menos para afastá-los ou 
recomendá-los, quando consultado. E era consultado sempre. Dava in-
formações que dizia impessoais, sem indulgência nem prevenção, mas 
dava. E sempre com a preocupação da melhor escolha, do que lhe pa-
recia mais conveniente aos interesses da Paraíba. Em alguns casos reco-
mendava, consultado, mais de um nome. Dizia quais as opções cabíveis. 
Ingrato seria entrar em pormenores ou citar nomes. Fique apenas a re-
ferência ao fato da consulta, que sempre lhe foi feita.

Solitário de Tambaú! Assim o cognominaram no fim de vida. É uma 
força de expressão. Solitário, só se fosse porque não era mais viva a com-
panheira de tantos anos, mãe de seus filhos e freio de seus impulsos 
mais agressivos.

Solitário, não. Nunca vi uma casa mais concorrida, durante os qua-
tro anos em que exerci o governo da Paraíba. De toda a parte do estado e 
do país vinha gente para ouvi-lo, entrevistá-lo ou simplesmente conhe-
cê-lo. Nada de solidão. Só se for a solidão do intelectual e do artista nas 
suas horas de leitura, de criação, de meditação. Nas suas horas sagradas, 
que não devem ser roubadas, nem sequer perturbadas. Ora, solidão! 
Fique, no entanto a expressão – Solitário de Tambaú – que pegou bem, 
e ninguém mais retira. Solitário de Tambaú!

E com esta expressão encerramos o capítulo – José Américo, o político.
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José AMéRico – o EscRiToR

Eis-nos, talvez, diante da maior de suas dimensões.
Uma vez me disse: “Tudo quanto sou, devo à literatura”.
Não é que não tivesse sido um grande político. Certamente o foi 

pela força da palavra e do exemplo, pela capacidade administrativa, pela 
honradez e pelo combate à improbidade. O que queria dizer é que, com 
a sua sensibilidade literária, com a sua capacidade de aprender nos li-
vros não apenas o que é dos livros mas também o que é da vida, a litera-
tura foi o grande canal por onde penetrou em todos os outros segredos. 
Foi um homem que, para a política, para a vida, para tudo, valeu-se, não 
por prévia determinação, mas por uma exigência do seu próprio tem-
peramento, de tudo quanto viu e sentiu na literatura. Era um homem 
telúrico, autêntico, uma força da natureza, mas impregnado até a raiz 
dos olhos de literatura. Que estranha e curiosa simbiose!

Apesar disso, na literatura também começou com passos incertos. 
Suas tentativas poéticas, no Almanaque do Estado da Paraíba, dirigido 
por João Tavares de Lyra ou Tito Silva, não são das mais convincentes. 
Chegava a envergonhar-se, quando se lhe ousava falar nisso. Mas era 
uma bobagem. Qual o escritor que não veio a repudiar certas produções, 
principalmente da mocidade? No seu caso, a poesia, principalmente o 
soneto, não era a forma de expressão condizente com a sua natureza, 
não era o seu instrumento. Na prosa é que estava a sua força, na escrita 
ou na oralidade. Na prosa, sim, é que se exprimia com todo o vigor de 
sua natureza. Ali estava também a poesia, que se não encontrava nos 
seus versos.

Escrevia artigos, como vimos, nas campanhas políticas. Escrevia 
artigos literários em A União, órgão oficial do governo da Paraíba, e 
na revista Era Nova, que, no governo Solon de Lucena, em começos da 
década de 1920, sob a proteção de Solon de Lucena, se constituiu um 
magazine de alta categoria, com páginas dedicadas à política, ao mundo 
social e à literatura. Era Nova chegou a tirar, durante algum tempo, uma 
separata, sob o título “Novela”, na qual alguns escritores paraibanos ex-
primiram os seus pendores de ficcionistas. Muitas dessas novelas perde-
ram-se na poeira dos tempos, mas algumas, duas pelo menos, deixaram 
a marca de sua passagem. Uma delas foi Branca Dias, de Carlos Dias 
Fernandes, considerado então o príncipe dos intelectuais paraibanos, de 
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presença tempestuosa e absorvente, poeta, conferencista e prosador, 
cuja obra não corresponde à fama que alcançou em sua vida. Já en-
frentei o problema Carlos Dias Fernandes, em meu discurso de posse 
na Academia Paraibana de Letras. Sobre ele há um capítulo famoso de 
Gilberto Amado, num dos livros de suas memórias. Também há pá-
ginas interessantes de José Lins do Rego, Celso Mariz, Gilberto Freire 
e outros.

A outra novela foi Reflexões de uma cabra, espécie de história apo-
lógica, no seu começo, mas que logo se transformaria em romance au-
tobiográfico, ou em memórias, embora sem a rigorosa característica de 
roman à clef. Foi publicada em 1922.

Existe aí, em Reflexões de uma cabra, uma tentativa de autoanálise 
que não se repetiria em A bagaceira. Durante muito tempo, talvez em 
virtude do êxito retumbante desta última, José Américo como que se 
envergonhava de “Reflexões”, no que não tinha razão, porque o livro, 
se não tem a força do outro, reeditado e lido muitos anos depois, podia 
ser assinado por qualquer escritor importante do Brasil. Ali se encon-
tra, de certo modo, a semente de A bagaceira, não no sentido de arqui-
tetura e visão social da vida, mas como exercício da arte romanesca, 
da prática da ficção.

Dessa fase, porém, a fase pró-Bagaceira, é um livro da maior im-
portância para a sociologia e antropologia brasileira, livro que, como já 
tive oportunidade de afirmar, inclusive neste plenário, só é pequeno no 
nome – A Paraíba e seus problemas. Pequeno no nome, porque pequena 
é a Paraíba, e um livro que trate apenas de problemas paraibanos perde, 
ao primeiro exame, o interesse do leitor, pela sua própria limitação.

Pois saibam todos que Paraíba e seus problemas não é apenas isto. 
Não é apenas o relatório do que são, ou eram na época, as solicitações 
mais urgentes daquele estado. Não é simplesmente um mapa de nossas 
necessidades materiais. É mais, e muito mais.

Começa pelo plano da obra, que se divide em três partes. A primeira, 
denominada poeticamente “Terra Ignota”, cuida do solo, do clima, dos 
rios, dos montes, de tudo quanto se refere propriamente à situação físico-
geográfica do estado. É um capítulo que, com as modificações de natureza 
local, em cada caso, pode aplicar-se a todo o nordeste brasileiro.

Depois vem o homem, o elemento humano que habitou e habita a 
terra paraibana; a começar pelos índios, as nações nativas que foram en-
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contradas pelos portugueses, pelos franceses e holandeses que ali apor-
taram. Os tabajaras e os potiguaras, no litoral; os cariris, na região que 
hoje tem o mesmo nome, à entrada do sertão; os coremas, no Piancó; 
os panatis, nas Espinharas (Patos) e Pombal; os coremas, em parte do 
Piancó; os pegas, os ariús, e assim por diante. É um capítulo de geografia 
humana ainda hoje válido, podendo considerar-se, apesar da limitação 
do título, uma obra clássica da sociogeografia brasileira.

A terceira parte abrange propriamente os problemas, tudo de quan-
to necessita a Paraíba (ou seja, o Nordeste) para que se tenham melhores 
condições de vida ou até mesmo de sobrevivência. Agora mesmo acaba 
de sair, na Paraíba, uma terceira edição do livro. A primeira, de 1923, é 
de A União, o já mencionado órgão oficial do governo da Paraíba. A se-
gunda, de 1932, é de uma editora do Rio de Janeiro. A Paraíba e seus pro-
blemas é, no entendimento de grandes autoridades, um livro clássico da 
sociologia e da antropologia brasileira. Sem os aspectos novos trazidos 
por Gilberto Freire, sem as conotações científicas de Euclides da Cunha, 
não se envergonha de ser colocado ao lado dos dois. Tem uma bibliogra-
fia apreciável, embora não arrumada em um índice apropriado.

Já tive oportunidade de dizer que José Américo seguiu as pegadas 
de Sarmiento, no Facundo, e de Euclides da Cunha, em Os sertões, aque-
le fazendo o levantamento da terra, do homem e de um episódio, na 
Argentina, e este seguindo o mesmo processo em relação ao Nordeste, 
no Brasil. A diferença está em que José Américo, depois da descrição da 
terra e do homem, enfrenta os problemas, e não a história de um episó-
dio. Mas é um livro, o seu, da mesma categoria.

Só em 1928, no entanto, tomaria de assalto a literatura brasileira. 
Publicou, ainda na Paraíba e nas oficinas de A União, um romance sem 
maiores pretensões, talvez uma simples história das secas, mais uma 
obra de ficção regional, ao lado de outras existentes no país. Trazia no 
título, em letra minúscula, a palavra “bagaceira”. Não tinha, talvez, a ní-
tida consciência de sua força, da mensagem que iria incorporar-se defi-
nitivamente à literatura brasileira. José Lins do Rego, amigo fraternal de 
José Américo, me disse certa vez que nenhum artista tinha a completa 
consciência do que estava fazendo. E acrescentava: “Se tivesse, não faria”. 
É uma indagação que ainda hoje parece não ter resposta.
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É curioso relembrar o que, a propósito de A bagaceira, no seu apa-
recimento, escreveu Tristão de Athayde, então em plena atividade de 
crítico literário, na sua coluna de O Jornal, do Rio de Janeiro:

Temos um grande romancista novo. Não sei se velho ou novo na 
idade. Sei apenas que é autor de um livro sensacional.

Tomei desse volume com desconfiança. Livro feio, mal impresso, 
em papel ordinaríssimo, repelindo o contato com as mãos e com 
os olhos. A dedicatória, escrita numa letra trêmula, de velho ou de 
doente, numa letra de homem abalado, de nervos exaustos.

E entretanto...

Segue-se, então, tudo quanto um crítico, sensível e criterioso, pode 
dizer de um livro. Acrescenta: “Até muito antes a literatura brasileira 
estava vazia desse livro e de agora em diante não pode viver sem ele.”

Não era necessário dizer mais. A bagaceira estava consagrada. De 
toda a parte do Brasil choviam os artigos, os pedidos de remessa do li-
vro. Agripino Griecco, também no exercício da crítica literária de jornal, 
fizera um artigo diferente, não inteiramente desfavorável ao romance, 
mas cheio daquelas verrumadas do seu costume e da sua feição. A baga-
ceira não seria, segundo ele, um romance social, nos termos pretendi-
dos pelo seu autor. José Américo não era rigorosamente um romancista, 
nem um estilista, mas, apenas, um paisagista, um colorista, que quase 
sempre retocava para estragar, e outras coisas semelhantes. Não negava, 
no entanto, merecimento ao seu livro, embora não lhe desse as dimen-
sões que outros lhe estavam dando (referia-se certamente a Tristão).

Era eu estudante do Liceu Paraibano, com meus 17 anos de ida-
de, e acompanhei, cheio de entusiasmo, tudo quanto se publicava em A 
União, que transcrevia os artigos que saíam no Brasil inteiro. A Editora 
Castilho logo se apressou em contratar uma nova edição do romance, 
pois a outra, a primeira, era muito limitada. A bagaceira invadia o Brasil 
inteiro e assim prosseguia, em edições sucessivas. Para a terceira edi-
ção, a mesma editora solicitou um glossário, tal a quantidade de termos 
regionais empregada pelo romancista. José Américo concordara com a 
solicitação, e saiu o glossário, que desapareceu em edições posteriores. 
Fora esse vocabulário que levara Griecco a indagar, venenosamente, em 
que língua era escrito o livro. Tristão já dissera que o livro era escrito 
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em brasileiro, ora culto, ora bárbaro, mas sempre em brasileiro, e era o 
romance que Euclides da Cunha teria escrito, se fosse romancista.

Prefiro dizer que é escrito em português, que esta é a nossa língua. 
O que existe é a diferença de linguagem, quando escreve o romancista 
e quando falam as personagens. Tudo sem transição brusca, artificial, 
como observou o próprio Tristão.

Apesar do muito que já se escreveu sobre A bagaceira, ousaria 
acrescentar algumas observações sobre pontos que sempre me pren-
deram a atenção.

Um deles seria a falta de substância psíquica das personagens. 
Ninguém saberia o que elas pensam, o que são, no seu íntimo. O ro-
mancista, no seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, 
procurou explicar-se dizendo que as suas criaturas são seres primitivos, 
pessoas de formação rudimentar, sem maiores complicações psicoló-
gicas e, portanto, impróprias para uma análise de seu mundo interior.

A mim não satisfaz a explicação. Todo ser humano tem suas profun-
dezas e seus abismos. A verdade é que José Américo, como romancista, 
não era um introspectivo. A introversão não era o seu forte, embora dis-
so haja sinais, como já salientamos em as Reflexões de uma cabra. Não 
é que suas criaturas não tenham vida e alma. Têm. Não são criaturas 
vazias, passíveis, por exemplo, daquela crítica que Machado de Assis fez 
a Eça de Queiroz, a propósito de Luíza, personagem de O primo Basílio. 
Para mestre Machado, Luíza não teria existência moral. As criaturas, de 
A bagaceira têm vida e alma, têm existência moral, tomada, é claro, esta 
expressão no seu sentido psicológico. Mas elas existem pelas suas pala-
vras, pelos seus gestos, pelos seus preconceitos, em suma, para repetir 
e deixar bem explícito, pela sua existência mesma. Não se analisam, é 
certo, não se indagam, não têm consciência de seus próprios mistérios 
interiores. José Américo não era um intimista, um perquiridor desses 
conflitos íntimos. Sua feição não era a de um Machado de Assis, de um 
Proust ou mesmo de um Sthendal. Ele estava mais na linha dos Balzac, 
ou mesmo dos Zola, dos Aluízio Azevedo, embora repudiasse o natu-
ralismo como “uma bisbilhotice de trapeiros”. Suas personagens são 
apresentadas pelo seu exterior, seus atos e palavras, e não pelos pen-
samentos, sondados na sua profundeza. Isso não quer dizer que sejam 
artificiais ou irreais. Salvo Lúcio Marçau, o bacharel, única criatura culta 
do romance, as outras – Soledade, Valentim, Dagoberto – haverão de ser 
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conhecidas pelo seu comportamento, e não através da verruma psicoló-
gica do romancista.

Outro aspecto notável do romance é a natureza, que o já tão citado 
Tristão de Athayde disse ser personagem na A bagaceira. E é persona-
gem mesmo. Seja na paisagem da região brejeira, esta preponderante-
mente, seja nos longes da fisiografia sertaneja, em tudo e a propósito de 
tudo surge o paisagista, o colorista, o escritor descritivo, sem prejuízo da 
intensidade do drama, da violência da tragédia. Para escrever bem um 
romance da seca, o romancista tinha de percorrer os dois mundos, tais 
quais os conheceu na vida real: um deles, demoradamente, o brejo onde 
nasceu e se criou; e o outro, o sertão, como o viu com toda a sua curio-
sidade e sensibilidade de homem de vinte e poucos anos, carregado de 
leituras, míope dos olhos, mas não de inteligência e sensibilidade, antes 
portador de muitos talentos, inclusive o do observador e escritor.

E já basta sobre A bagaceira, em si mesma. Vale insistir apenas na 
sua própria surpresa diante da repercussão do livro que escrevera e pu-
blicara quase escondido, na sua província, com aquela letrinha que pa-
recia de menino de escola primária, mas que acentuava todo o ímpeto 
de um criador ou recriador da natureza, de pessoas, de ambientes, de 
intenso romance amoroso, o que vale dizer, de beleza literária.

Como curiosidade, assinalaremos que o romance, escrito naque-
la letrinha, foi datilografado por sua esposa, D. Alice Melo Azevedo, e 
por seu filho Reinaldo, hoje ministro e presidente do Superior Tribunal 
Militar e presente a esta solenidade.

O êxito de A bagaceira não foi repetido pelos outros romances que 
publicou depois. Coiteiros e Boqueirão, ambos de 1935, não vieram car-
regados da mesma força. Que teria acontecido? Ter-se-ia esgotado, com 
A bagaceira, toda a mensagem romanesca de que era portador o grande 
escritor, o grande estilista? Seria o fato de ter ditado apressadamente os 
livros, como já confessou?

Não temos a resposta. São os mistérios da criação. Não é que os ou-
tros sejam romances inferiores, sem valor. São inferiores a A bagaceira, 
isto é fora de dúvida. Talvez a inevitável confrontação seja responsável 
por um julgamento menos favorável. A verdade é que o grande romance 
de José Américo é A bagaceira. Não só um grande romance seu, mas da 
literatura brasileira por todos considerado um marco. Romance regio-
nal, sem ser regionalista. Romance do Nordeste, sem deixar de ser um 
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romance brasileiro e um romance universal, pela força de suas criaturas – a 
natureza, as pessoas, o drama e a tragédia da seca, o sentido social da obra.

Não há dúvida de que se, porventura, com A bagaceira, se esgotou o 
romancista, não se terá esgotado o orador, carregado de emoção e beleza 
literária, o memorialista de alta capacidade de reconstituição e análise, o 
pensador político, tantas vezes revelado em entrevistas, o conferencista, 
de páginas inapagáveis sobre vários brasileiros de âmbito nacional, como 
Epitácio Pessoa, ou da esfera estadual, como Walfredo Leal, o poeta, já 
agora dos poemas, e não apenas da prosa poética. O conversador incom-
parável, cheio de colorido e de surpresas, sempre com um pensamento 
vivo, um “a propósito”, uma indagação, uma resposta, uma reminiscência 
ou um prognóstico sobre os destinos da Paraíba, do Brasil ou do mundo. 
Continuava, assim, até o fim da vida, um intelectual e um estadista.

José AMéRico, o HoMEM

Chegamos, assim, à parte que abrange e sintetiza as outras, porque, 
afinal, o político, o administrador, o escritor, o sociólogo, o poeta – tudo 
isto está compreendido no homem.

Mesmo assim, não é incabível examinar José Américo de Almeida 
como pessoa, como gente, e não apenas como o vulto que se projetou 
na história, como político e escritor. É a pessoa de José Américo, na sua 
simplicidade e ao mesmo tempo na sua complexidade, na sua unidade 
e na sua multiplicação.

Conheci-o desde eu menino, embora com longas interrupções, e 
com períodos mesmo de afastamento, embora não de inimizade, em 
virtude das lutas políticas. Lembro-me de quando ele, em 1922 ou 1923, 
na cidade de Patos, hóspede de meu pai, juntamente com Celso Mariz, 
tomava apontamentos para A Paraíba e seus problemas. Eu teria meus 
onze ou doze anos e só mais tarde compreenderia o sentido daquelas 
notas e indagações. Há uma inscrição em bronze, à entrada do Fórum 
Miguel Sátyro, em que ele, traçando em rápidas e incisivas palavras o 
perfil do velho chefe sertanejo, faz referência a essa hospedagem. Depois 
vi-o várias outras vezes, na capital do estado, sempre em companhia 
de meu pai. Eles tinham sido companheiros de hotel, quando Miguel 
Sátyro era deputado estadual e ele procurador-geral do estado. Sua ami-
zade vinha desse tempo.
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Depois, eu o vi e ouvi muitas vezes, na tribuna, em discursos da pra-
ça pública ou em conferências, no Teatro Santa Rosa e em outros am-
bientes fechados. Hospedamo-lo outras vezes, em Patos, ora acompa-
nhado do presidente João Pessoa, ora do general Juarez Távora. Durante 
quase todo o meu governo, na Paraíba, visitava-o quase todas as sema-
nas, para ouvir suas opiniões, pedir seus conselhos e sugestões, embora 
agisse por conta própria e assumisse a responsabilidade de meus atos. 
Tinha um plano de governo, cuidadosamente elaborado por um grupo 
de técnicos sob o meu comando e a minha inspiração. Um grupo para 
dizer e projetar aquilo que eu queria fazer. Mas não deixava de ouvir, 
no curso da administração e até mesmo dos acontecimentos políticos, 
o parecer de homens como José Américo e outros de minha confiança. 
Conversávamos, então, longamente, sobre literatura, sobre pessoas, so-
bre acontecimentos passados, sobre tudo. Aí pude sentir mais de perto 
a pessoa humana que ele era. O homem que tinha o temperamento ar-
rebatado, mas que o dominara, não apenas por força da idade, mas pela 
sua própria vontade e deliberação. Ainda há poucos dias, em conversa 
com o ministro Reinaldo, este me dizia: “Meu pai mudou muito. Ficou 
mais compreensivo e mais tolerante”. Acrescentou o general que sua 
mãe, D. Alice, era o poder moderador que continha os arrebatamentos 
do pai. Pai que fora severo, exigente dos deveres dos filhos, sem deixar 
de ser amoroso e indulgente diante de seus erros. Erros que são comuns 
a todos nós, especialmente na mocidade.

Uma vez, numa de nossas conversas, reproduziu a resposta que já 
tinha dado a alguém. Um jornalista lhe perguntara: “Por que o senhor 
não envelhece?” Respondeu: “Porque não quero.”

Era comedido na alimentação. Comia pouco e aquilo que não lhe 
fosse prejudicial ao organismo. Fazia exercício no pomar, cuidando das 
fruteiras e, no jardim, das plantas. Caminhava na praia. Dessas cami-
nhadas deixou páginas de rara beleza literária, prosa carregada de poe-
sia e emoção.

Tinha poucos haveres. A casa de residência, que será transforma-
da em museu, conforme entendimento da Universidade Federal da 
Paraíba, criação sua e do governo do estado; uma outra pequena casa, 
num bairro da capital, e pequena importância em dinheiro, proveniente 
de sua aposentadoria como ministro do Tribunal de Contas da União 
e da sua pensão como ex-governador do estado. Essa importância foi 
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destinada por ele para a secretária e domésticas. Seu testamento na im-
prensa, após sua morte, constitui uma página que honra não apenas o 
seu nome, mas a própria vida pública brasileira. Não é que sendo polí-
tico não pudesse ser rico. Podia, como pode qualquer político, desde 
que tenha recebido herança ou exercido atividade lucrativa honesta, que 
lhe justifique a fortuna.

Na fase em que exerceu a advocacia, pouco dinheiro ganhou. Não 
sabia cobrar honorários, não tinha jeito para o lado comercial da pro-
fissão. Fez, em discurso memorável, a defesa de um pobre guarda civil, 
que, em serviço, matara um estudante à porta da Escola Normal. Era 
uma causa antipática, mas que lhe pareceu, se não justa, pelo menos 
humana. Chegou a bradar, numa de suas frases memoráveis, que aquele 
guarda era, de todos os presentes, o mais infeliz. Mais infeliz até do que 
a vítima, porque, estando vivo, carregaria por toda a vida a cruz de sua 
desgraça. O guarda foi condenado, mas não com a pena que os acusa-
dores pediram.

Impaciente, arrogante e até agressivo com os grandes, quando se 
sentia ofendido, era doce e suave com os pobres. Dava esmolas e auxílio 
a muita gente – pouco, porque também tinha pouco. E o fazia quase às 
escondidas, para que, biblicamente, nem a mão esquerda soubesse o que 
doava a direita.

Tendo sido um grande fraseador, a ponto de me dizer certa vez que 
Napoleão Bonaparte foi maior pelos discursos que fez do que pelas 
guerras que venceu, já nos últimos tempos andava meio arrependido 
das frases. Dizia, numa espécie de justificação, que a frase não tinha 
importância. O que valia era o pensamento que ela encerrava.

Parece que nem mesmo ele acreditava no que dizia, porque, na pri-
meira oportunidade, lá vinha com uma de suas frases, que eram, no 
mesmo tempo, forma e pensamento.

Tanto isso é verdade que morreu falando, dizendo que chegara a sua 
hora, que aquele era o seu fim. E, segurando a mão da secretária desve-
lada, o que ainda era uma forma de falar, expirou.

Perguntarão agora os que me ouvem ou os que porventura me lerem 
depois: foi um homem perfeito? A resposta está na grande e imemorial li-
ção da humanidade. Não foi perfeito. Teve virtudes, muitas virtudes, mas 
também teve defeitos. Apenas acrescentarei que até o sol tem sombras.
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Argemiro de figueiredo – o advogado e o líder15

sessão de 26 de maio de 198316

Natural de Campina Grande, Argemiro de Figueiredo notabili-
zou-se como advogado e como político. Como advogado, manteve 
durante largo tempo movimentada banca com atuação em sua ci-
dade natal e comarcas vizinhas. Dessa banca participou, por alguns 
anos, Ernani Sátyro. Como político, Argemiro de Figueiredo foi 
deputado estadual, governador do estado (1935-1937), interventor 
federal (1937-1940), deputado constituinte (1946), deputado fe-
deral (1946-1951) e senador da República (1955-1963)(1963-1971). 
Pertenceu à UDN e, depois, ao PTB, passando, posteriormente, a 
integrar o MDB. Após traçar-lhe o retrato de corpo inteiro, Ernani 
Sátyro enfatizou que Argemiro de Figueiredo foi “bravo na luta, ge-
neroso na vitória, estoico e altaneiro na derrota”, arrematando: “Fui 
seu companheiro de advocacia, e vi. Fui seu auxiliar, e testemunhei. 
Fui seu colega de Parlamento, e ouvi”. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, é o velho 
pensamento de que o homem é a medida de todas as coisas. Velho tam-
bém o desdobramento dessa ideia quando se afirma que o homem não 
pode pensar senão no homem. Não temo repetir essas verdades antigas 
quando tenho presente o conceito de um escritor brasileiro – perdoem 
mais esta citação – de que “o novo é velho, mas se bom, é novo”.

Pois é o meu interesse pelo ser humano que vem transformando 
minha palavra numa espécie de órgão, a modular sentidas músicas, em 
homenagem àqueles que prestaram ao meu país ou ao meu estado os 
serviços de sua inteligência, de seu saber, de sua bravura ou de sua bon-
dade. A história de minha passagem por esta tribuna está cheia dessas 
evocações, fixando marcos em torno de nomes ora mais luminosos, ora 
mais simples e modestos, mas carregados sempre, no meu entendimen-
to, de uma mensagem de trabalho, de dedicação ou de impulso aos an-
seios da terra comum.

15 Título dado por Ernani Sátyro na plaqueta Argemiro de Figueiredo.
16 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 27 de maio de 1983.
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O homem cuja memória hoje homenageamos, Srs. Deputados, é um 
daqueles que – desculpem o inevitável lugar-comum – inscreveram o 
seu nome na galeria de honra dos grandes vultos paraibanos.

Minhas primeiras impressões de Argemiro de Figueiredo datam do 
ano distante de 1924, quando, estudante interno no Colégio Diocesano 
Pio X, quase adolescente, ouvi a notícia de que um paraibano de 
Campina Grande fora o laureado de sua turma na vetusta Faculdade 
de Direito de Recife. E o fato aumentava de vulto quando se sabia que 
essa primeira classificação se conquistara depois de emocionante dispu-
ta com uma estudante de talento, portadora de notável prestígio social e 
político. O pálido e desprotegido acadêmico de Campina Grande chega-
va ao destaque que fora atingido antes pelos seus coestaduanos Epitácio 
Pessoa, Manoel Tavares Cavalcanti e Afonso Campos.

Daí por diante o seu nome continuou a crescer, já agora no foro de 
sua cidade natal e outras comarcas do interior paraibano. Pertencente 
ao partido oposicionista e, portanto, condenado ao ostracismo político 
e profissional, numa época de domínio quase absoluto do coronelismo 
político, fez de sua palavra, de sua inteligência, de seus conhecimentos 
jurídicos e de sua coragem os instrumentos com que, dentro de poucos 
anos, se transformaria num dos maiores causídicos de nossa província.

Fosse um acomodado, estaria realizado. O homem começa a morrer 
quando se considera realizado. Enquanto alimentamos um sonho, con-
tinuamos a viver, qualquer que seja a nossa idade.

Em Argemiro de Figueiredo, a vocação do advogado, embora vi-
gorosa, não era a corda mais forte de sua personalidade. No íntimo do 
jovem causídico, brilhante e competente, fermentava outra vocação, até 
então contida pela falta de uma causa ao seu gosto e feição. As lutas po-
líticas de seu município, em que fulgurara o gênio apostolar de Afonso 
Campos e se agigantara a bravura cabocla de Salvino Figueiredo, pai 
de Argemiro, tinham levado quase à exaustão o partido oposicionista, 
sempre vitorioso e sempre depurado, no sistema de apuração de votos 
daquela época.

Encontrava-se ele, pois, nessa encruzilhada, sem vislumbrar atração 
em qualquer das forças em antagonismo quando, em 1928, vai à Paraíba a 
Caravana Democrática, chefiada pelo ínclito Assis Brasil e inte grada, en-
tre outros, por Maurício de Lacerda, Waldemar Ferreira e Nereu Ramos. 
Essa caravana, à falta de qualquer apoio da oposição local, fora convidada 
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pelo Grêmio Cívico Literário, do Liceu Paraibano, chefiado pelo estu-
dante Apolônio Nóbrega e formulado por um grupo de jovens, entre os 
quais eu me encontrava, com participação modestíssima, por ser meu 
pai um dos sustentáculos do partido epitacista, dominante no estado.

A presença da caravana foi um acontecimento. Antes de deixar a 
Paraíba, Assis Brasil tinha a grande alegria de ver fundado ali o Partido 
Democrático Nacional, sob a chefia do ex-deputado federal Otacílio de 
Albuquerque, egresso das hostes epitacistas, e integrado por João da 
Mata Correia Lima, moço e já notável advogado na capital, líder po-
pular de irresistível atração; José Maciel, médico de grande conceito no 
estado; além de jornalistas e alguns profissionais liberais. A esse grupo 
viria a juntar-se, logo a seguir, o advogado campinense Argemiro de 
Figueiredo, já então com boa liderança junto a setores populares, des-
tacadamente o Centro dos Motoristas de Campina Grande. Também 
comerciantes e industriais o acompanharam. Estava dado o primeiro 
passo de uma vitoriosa carreira. Situara-se no lugar que queria: fazer 
oposição, no estado e no município, mas dentro de uma corrente polí-
tica de caráter nacional, na qual pudesse, pelo menos, alimentar aspira-
ções de mais alta perspectiva.

Deflagrada a campanha da Aliança Liberal, em 1929, com as can-
didaturas de Getúlio Vargas e João Pessoa contra os candidatos do 
Catete, Júlio Prestes e Vital Soares, o Partido Democrático Nacional, 
com Assis Brasil à frente, apoiou a causa da Aliança. Viam-se assim, 
os democratas paraibanos, de repente, aliados ao partido de Epitácio 
Pessoa, enquanto a oposição tradicional, chefiada pelo digno desem-
bargador Heráclito Cavalcante, apoiava os candidatos do presidente 
Washington Luiz.

Argemiro teve vigorosa participação na luta, ao lado de Otacílio de 
Albuquerque e João da Mata, este tragicamente morto em acidente de 
automóvel, em plena propaganda.

Encerrada a campanha da Aliança, com a derrota de seus candi-
datos, dentro do vicioso sistema eleitoral então vigente, continua a 
Paraíba sacudida por violenta comoção intestina, resultante da cha-
mada revolta de Princesa, com acentos de guerra civil. Tendo ocorri-
do quatro vagas na assembleia legislativa do estado, para uma delas o 
presidente João Pessoa indicou o seu aliado Argemiro de Figueiredo. 
E Argemiro teve brilhante e destemida participação em todos os epi-
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sódios que marcaram aquela fase conturbada de nossa história, no pe-
quenino e glorioso estado.

O Sr. Evandro Ayres de Moura – Permite-me V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com satisfação.
O Sr. Evandro Ayres de Moura – Nobre deputado Ernani Sátyro, em 

nome do meu estado, o Ceará, que represento nesta Casa, como irmão 
da Paraíba nas alegrias e nos sofrimentos e também por compartilhar 
da glória dos seus filhos, quero associar-me a esta homenagem que tão 
bem se presta hoje ao homem público que foi Argemiro de Figueiredo. 
Conhecido não só no seu estado, sua ação e seu valor ultrapassaram 
as fronteiras. Grande tribuno, altivo e valente, quer no ataque, quer na 
defesa, administrador que foi numa época de poucos recursos, até 1940, 
deixou em cada município do estado o exemplo da administração não 
só pela operosidade e pelas obras que fez, mas, mais do que tudo, pela 
sua propriedade. É a este homem do Nordeste, senador e governador, 
que em nome do Ceará trago a minha homenagem e o faço com muita 
satisfação porque nasci na terra em que Argemiro de Figueiredo nasceu.

O SR ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado, nobre deputado 
Evandro Ayres de Moura.

O Sr. Djalma Bessa – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Meu nobre líder, com muita satisfação.
O Sr. Djalma Bessa – Ilustre deputado Ernani Sátyro, devo dizer, 

inicialmente, que fico até constrangido por pedir este aparte, porque 
estou interrompendo a exposição clara, inteligente e agradável de V.Exa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não apoiado. V.Exa. me honra com a 
sua contribuição.

O Sr. Djalma Bessa – V.Exa. que é um escritor, um orador e um gran-
de político, tem todos os requisitos para exaltar a figura de um homem 
que dedicou toda a sua vida à política e que não poderia ter uma consa-
gração maior senão a do seu povo, que o elegeu deputado federal, sena-
dor da república e governador. Essas eleições, por si só, estão a definir 
quem foi Argemiro de Figueiredo. V.Exa. que foi governador do estado, 
sabe que o Poder Executivo dá, mas também tira, e aquele que não o 
exercer bem não tem o respaldo popular posteriormente. O ex-gover-
nador Argemiro de Figueiredo teve a felicidade de exercer o governo do 
estado e, depois, receber do povo uma votação que o consagrou, dando 
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um atestado de que foi feliz no governo, de que ele soube servir ao seu 
povo e ao seu estado.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado, nobre deputado Djalma 
Bessa, no momento na liderança do nosso partido.

Prossigo, Sr. Presidente.
Morto João Pessoa e, depois, vitoriosa a Revolução de 1930, algum 

tempo depois, já no governo do interventor Gratuliano Brito, sucessor 
de Antenor Navarro, morto em acidente de avião, Argemiro foi convi-
dado para secretário do Interior e Justiça. Durante os dias sangrentos da 
revolução, caracterizara-se pela coragem com que defendeu os chama-
dos “perrepistas” de Campina Grande contra os impulsos de vingança 
das forças revolucionárias. Esses perrepistas outros não eram senão os 
seus pais, irmãos, parentes e amigos, embora adversários políticos, mas 
que se sentiam ameaçados nas suas vidas e seu patrimônio. Foi exem-
plar a conduta de Argemiro nesses acontecimentos, como o foi a de José 
Américo de Almeida, chefe da revolução vitoriosa e nomeado governa-
dor do Norte.

Como secretário de estado, confirmou o nosso homenageado as 
suas qualidades de jurista e de político, portador de habilidade inata, 
de homem identificado com os problemas do estado. Tinha ele, então, 
pouco mais de trinta anos de idade.

Tamanha foi a sua capacidade de pacificação que conseguiu trazer 
para o partido dominante, quando feita a reconstitucionalização do 
país, em 1933, os antigos perrepistas, que tinham sido, como já se disse, 
os adversários acirrados da revolução.

O certo é que, tendo-se desentendido as correntes mais fortes do 
partido dominante, o Partido Progressista da Paraíba, chefiado pelo 
ministro José Américo de Almeida, Argemiro foi indicado por este 
para governador do estado. A eleição ocorreu em janeiro de 1935, pela 
Assembleia Constituinte do Estado da Paraíba, tendo o candidato oficial 
obtido o voto de 27 dos 30 deputados. Os três restantes, compostos de 
remanescentes do partido epitacista, então relegados ao ostracismo e 
agrupados sob a legenda do Partido Republicano Libertador, votaram 
em branco. Entre estes últimos estava o orador, que ora ocupa esta tri-
buna. Os partidos – é bom esclarecer – eram então de âmbito estadual.

Muito moço, sem maior experiência administrativa, sem ajuda fe-
deral que lhe amparasse o projeto, mesmo assim o governo de Argemiro 
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foi dos maiores que a Paraíba já conheceu, dentro, é claro, das circuns-
tâncias de tempo e da limitação dos recursos existentes.

Com visão econômica de nosso futuro, voltou-se decididamente 
para os problemas da produção, incentivando a agricultura e a pecuá-
ria mediante a utilização dos conhecimentos técnicos então existentes. 
Uma verdadeira febre de trabalho e de empreendimentos varreu o es-
tado durante o seu governo. Os limites deste discurso não permitem a 
especificação das medidas adotadas. Basta assinalar que, ainda hoje, se 
encontram, em nosso estado, os marcos de sua ação administrativa, no 
que se refere à produção.

Ao lado disso, foram construídas inúmeras obras de infraestrutu-
ra, como sejam, estradas, eletrificação e outras obras públicas do maior 
vulto, do domínio da educação e da saúde. Entre elas não se pode es-
quecer o saneamento de Campina Grande. O abastecimento de água, 
com o tempo, tornou-se insuficiente, dado o extraordinário crescimen-
to da cidade. Governos posteriores tiveram de recorrer a outra solução, 
qual seja o açude de Boqueirão. Mas, ainda hoje, o reservatório de Vaca 
Brava, construído por Argemiro, serve de abastecimento a algumas 
cidades do brejo paraibano. O saneamento de Campina Grande, obra 
quase perfeita na sua época, ficou como um traço inapagável da visão 
de um grande administrador.

Na publicação Cinco anos de governo, do Departamento Estadual 
de Estatística, do estado da Paraíba, encontram-se alinhados os traços 
dessa administração, verdadeiramente revolucionários para sua épo-
ca. Cooperativismo, urbanismo, obras sociais do maior porte, tudo isso 
constitui o acervo com que o governo de Argemiro de Figueiredo pôde 
enfrentar, altaneiramente, a posteridade. Lá mesmo em João Pessoa ain-
da se podem ver obras como o Parque Solon de Lucena, o Instituto de 
Educação, o Abrigo de Menores Jesus de Nazareth. Em Areia, a Escola de 
Agronomia do Nordeste, cuja construção, na maior parte, foi obra sua.

Com o golpe de 10 de novembro de 1937, Argemiro de Figueiredo 
foi conservado no governo do estado, mas, já então, como interventor, 
e não mais como governador. Prosseguiu na sua faina política e admi-
nistrativa até que, em 1940, sentindo-se desprestigiado pela ditadura, 
pediu exoneração do cargo de interventor.

A sua queda foi uma verdadeira tempestade. Até parecia que se 
ocupava, em guerra, uma praça inimiga. Fui seu auxiliar e com ele caí, 
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naquela época, juntamente com outros valorosos companheiros, cujos 
nomes seria enfadonho anunciar agora.

Fomos para nossas casas, como se costuma dizer na linguagem polí-
tica de hoje. Mas não nos fomos entregar ao ócio ou ao desânimo. Cada 
um foi cuidar de sua sobrevivência, certos todos nós de que um dia a 
normalidade democrática voltaria. E voltou.

Durante esses anos, de 1940 a 1945, fixei-me em Campina Grande, 
onde voltei a exercer a minha atividade de advogado, interrompida 
quando, convidado por Argemiro, exerci o cargo de chefe de polícia do 
estado e, por pouco tempo, de prefeito da capital.

Foi nessa fase, de 1940 a 1945, que conheci mais de perto o advoga-
do Argemiro de Figueiredo. A sua agilidade mental, a sua sensibilidade, 
a sua sagacidade, essas eram as armas com que, ao lado de um bom 
conhecimento do direito, material e processual, conseguia atuar vanta-
josamente nas lides forenses. Fui seu companheiro em algumas causas 
e pude comprovar o seu alto valor profissional. Também não pode ser 
esquecido o brilho de sua palavra na tribuna judiciária, seja perante o 
tribunal do Júri, seja perante os juízes singulares e os tribunais. Escrevia 
bem, apesar de não ser dado à literatura. Mesmo assim, sabia muitos 
versos decorados.

Depois de longo prazo – para os decaídos, sempre uma eternidade –, 
vieram afinal as eleições de 1945, com a criação dos partidos políticos 
nacionais; a candidatura de Eduardo Gomes, de um lado, a de Eurico 
Dutra, de outro; o movimento “queremista”, estimulado pelo ditador, 
com o slogan “Constituinte com Getúlio”; a queda de Vargas; a entrega 
do governo ao presidente do Supremo Tribunal; a vitória de Dutra; as 
eleições para o Senado e para a Câmara, com a consequente instalação 
da Assembleia Nacional Constituinte.

Nós, os amigos e correligionários de Argemiro, depois de al-
gumas hesitações, até que acertássemos os ponteiros com José 
Américo – de quem estávamos separados há muito tempo, em-
bora tendo apoiado a sua frustrada candidatura à Presidência da 
República –, formamos decididamente na União Democrática 
Nacional. Vencemos a eleição na Paraíba, por mais de dezoito mil 
votos. Fizemos sete deputados federais, contra três do PSD; afora 
os dois senadores, que também elegemos.
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Como este discurso será, afinal, um documento, dos muitos a suprir 
as memórias que não escreverei, quero deixar registrados os nomes da 
representação paraibana.

Senadores – Vergniaud Wanderley e Adalberto Ribeiro (UDN);
Deputados – Argemiro de Figueiredo, João Agripino Filho, João 

Úrsulo Ribeiro Coutinho Filho, Plínio Lemos, Ernani Ayres Sátyro 
e Souza, Fernando Carneiro da Cunha Nóbrega, Osmar de Araújo 
Aquino (UDN) e José Janduí Carneiro, José Joffily Bezerra e Samuel 
Vital Duarte (PSD).

Deve-se notar que a desproporção entre o número de deputados de 
cada um dos dois partidos que disputaram o pleito no estado e os nú-
meros da vitória udenista deve-se ao sistema eleitoral então vigente, da 
Lei Agamenon Magalhães, que mandava deixar as sobras para o partido 
majoritário. Isso significa que os lugares não alcançados pelo quocien-
te eleitoral pertenciam à agremiação que obtivesse maior número de 
votos. Hoje, com o sistema proporcional, que prevê nova operação, o 
mesmo não aconteceria.

Fomos, pois, todos nós, para a Constituinte de 1946. Como cou-
besse um representante a cada estado, para composição da comissão 
elaboradora do projeto de constituição, nós, da Paraíba, majoritários, 
indicamos o candidato natural, que era Argemiro de Figueiredo. Sua 
participação na Grande Comissão foi eficiente e prestigiosa. Participou 
de quase todos os debates, sempre com inspiração democrática, com-
petência jurídica e conhecimento dos problemas nacionais e estaduais. 
Terminados os trabalhos da Constituinte, frequentou pouco a Câmara, 
pois estava empenhado na consolidação da política udenista no estado.

Para o primeiro período governamental do estado, a UDN, mais uma 
vez vitoriosa, desta vez por mais de onze mil votos, elegeu o eminente pa-
raibano Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo, que surgiu como deno-
minador comum na divergência entre as alas de José Américo e Argemiro 
de Figueiredo. Oswaldo Trigueiro fez um governo equilibrado e eficiente, 
muito se esforçando para evitar a divisão do partido, que afinal se deu em 
1950. Nós, os argemiristas, entendíamos que nosso chefe era o candidato 
natural ao governo do estado, enquanto os americistas, que a vez era deles. 
Finalmente, afastadas as possibilidades de entendimento, surgiu a grande 
luta, das maiores que a Paraíba já viveu. José Américo se fez candidato, 
para tanto deixando a UDN e filiando-se ao Partido Libertador, com o 
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apoio do PSD e de outras legendas, enquanto Argemiro foi lançado por 
nós, com apoio do PR e também de outras legendas. A luta foi tremenda 
e José Américo conseguiu sair vitorioso, do mesmo modo que, no país, 
vencia Getúlio Vargas, contra Eduardo Gomes e Cristiano Machado, co-
locados, respectivamente, em segundo e terceiro lugar.

Convém assinalar que, no ano anterior, por ocasião das eleições 
municipais, Argemiro já sofrera, em Campina Grande, contundente 
derrota, quando o seu candidato foi batido por uma coligação, que já 
antecipava o que iria ocorrer em 1950.

Mesmo assim, o ânimo do lutador não esmoreceu. No ano seguinte 
chegou a candidatar-se a prefeito de Campina Grande, quando ainda 
fumegavam as fogueiras de 1950. Era quase impossível a sua vitória. 
Perdeu mais uma vez, porém manteve bem viva a chama de sua lide-
rança na UDN e no estado. Muitos de nós estávamos com mandatos, 
federais ou estaduais, e ele permanecia firme no seu posto, no quar-
tel-general de Campina Grande, recebendo líderes do interior, figuras 
nacionais, eleitores humildes. Era a preparação para a grande vitória 
reparadora que a Paraíba lhe reservava, não como uma dádiva generosa, 
mas, ainda aqui, como uma resposta à sua luta, à nossa luta, à luta da 
UDN indomável.

Ei-lo, pois, no Senado Federal, eleito em 1954, pela União 
Democrática Nacional, ao lado de João Arruda. Foi também uma luta 
árdua, em que tivemos de derrotar Assis Chateaubriand e Virgínio 
Veloso Borges. Candidatou-se, ao mesmo tempo, ao Senado Federal e 
à Câmara dos Deputados, como permitia a legislação, e como fizeram 
tantos outros. Eleito, preferiu o Senado. Com isso abriu oportunidade a 
que outro valoroso companheiro viesse a exercer o mandato nesta Casa. 
Embora gostando da Câmara, Argemiro sentia-se mais à vontade no 
Senado. Não que fosse um velho – e o Senado está sempre cheio de gente 
nova –, é que aquela outra Casa condizia mais com o amadurecimento 
do seu espírito, com a sua serenidade vigilante, com a meditação para os 
pareceres, com as intervenções cheias de bom senso e de propósitos de 
harmonização. De minha parte, sempre gostei mais da Câmara, embora 
também tenha aspirado ao Senado. São irmãs gêmeas as duas Casas do 
Congresso Nacional. A Câmara é mais viva, mais tumultuosa, mais po-
pulosa, mais povo. Não quer dizer que não tenha seus momentos de es-
tudo e meditação, principalmente no recesso das comissões. O Senado 
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é mais concentração e estudo, sem também se privar de instantes de 
turbulências e agitação. O que os caracteriza, num e noutro caso, é a 
prevalência, e não a exclusividade de suas feições.

Agora, no Senado, Argemiro teve o ambiente propício à exibição de 
todos os seus recursos parlamentares. Não foi apenas o parecerista exímio 
das mais elevadas indagações jurídicas. Não foi só o integrante da Mesa 
e de diversas comissões, inclusive como presidente. Foi, acima de tudo, o 
homem preocupado com os mais importantes problemas do país, uma 
voz serena a impor a calmaria nas horas de tempestade, sempre a serviço 
da causa democrática, mas sem os excessos demagógicos e as exacerba-
ções populistas de tantos de seus companheiros de ideia política.

Em 1958, separou-se de seus velhos companheiros da UDN. Não 
vem ao caso indagar das razões que, de um lado e outro, foram alega-
das como causas da separação. O certo é que as divergências tornaram 
inviável a permanência na mesma legenda. Houve estremecimentos, 
discussões, agressões verbais. Réplica e tréplica. Até parece que a se-
paração, para ser real, tinha de ser violenta. Não era possível a ruptura 
sem dor, depois de tantos anos de identificação, de sofrimentos comuns, 
de gestos de dedicação e solidariedade. Mas isso logo passou. Apesar 
de situados em campos opostos, os seus velhos companheiros da UDN 
voltaram a ser seus amigos. Os laços eram profundos demais para que a 
separação pessoal fosse eterna.

Ainda bem que nos reencontramos, através de gestos marcados pela 
velha confiança e amizade.

No governo do estado, tratei-o com todo o respeito e consideração, 
embora, como candidato já escolhido que era, não lhe pudesse apoiar o 
nome à reeleição. Dei seu nome a importante educandário construído 
na sua cidade, também minha, por adoção, a sempre grande e querida 
Campina Grande. Longas foram as nossas conversas, longas e evocati-
vas, em muitas oportunidades. Guardo a sua lembrança como uma das 
mais gratas do meu convívio. A sua polidez, a sua delicadeza, o seu trato 
ameno e carinhoso com os correligionários, desde os mais graduados 
aos mais humildes, estes foram traços indeléveis de sua personalidade.

Mas não é apenas o velho companheiro e amigo que ora homena-
geio, certo de que, neste momento, exerço, com aprovação prévia da 
Paraíba, o meu mandato de representante do seu povo. É o advogado, 
o político, o administrador, o parlamentar, o chefe de família, de vida 
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privada irrepreensível. O homem do gabinete e do campo, o agricultor 
e o pecuarista, a figura humana do caçador e do vaqueiro, do artista de 
frases e pensamentos inesquecíveis, bravo na luta, generoso na vitória, 
estoico e altaneiro na derrota.

No Senado já foi dito ontem o que significou para aquela Casa a pas-
sagem de Argemiro de Figueiredo. Vi e ouvi tudo. Ainda perduram ali 
as ressonâncias de suas intervenções em defesa do Nordeste. Foi ele, até 
hoje, certamente, um dos que melhor situaram os problemas da Sudene 
dentro da problemática da região, quem fez vibrar a nota do equilíbrio 
e do bom senso numa época em que até parecia que se queria abando-
nar o campo em proveito exclusivo da industrialização. Também situou 
adequadamente a questão dos partidos políticos, a serviço da democra-
cia e do regime.

Casado com dona Alzira Ramos de Figueiredo, a dedicada compa-
nheira que ora nos honra com a sua presença nesta Casa, deixou seis fi-
lhos: Petrônio – que foi nosso colega na Câmara –, Yara, Argemiro, Sara, 
Paulo e Yone. Todos são dignos do seu nome. Petrônio foi cedo roubado 
pela morte, deixando o vácuo de uma liderança autêntica, como conti-
nuador que seria do seu eminente pai.

Estou certo de que me identifico com os mais genuínos e profundos 
sentimentos do povo paraibano, ao proferir estas palavras de comovido 
preito a um dos filhos de nossa terra que mais valiosos serviços lhe pres-
taram com amor, dedicação, desprendimento e coragem.

Tudo quanto acabo de dizer é produto da memória. Apesar do vas-
to material que tinha em mãos, solicitado à veneração filial de Sara 
Figueiredo, não utilizei nenhum apontamento. Não era necessário. 
Bastaram-me as recordações, ajudadas por um pouco de imaginação e 
sensibilidade.

Qualquer paraibano do seu tempo pode falar sobre Argemiro de 
Figueiredo de pura memória. Quem duvidar, recorra ao arsenal de es-
pírito que existe na minha terra. Lá, tudo são lembranças. Alegres ou 
tristes, mas tudo está lembrado. 

Pode haver memória sem inteligência. Pura gravação. Mas não há 
inteligência sem memória. Chego a avançar que existe uma memória da 
inteligência. A serviço dela. Diferente da outra, que é pura retentiva. São 
os abismos da natureza humana. Profundos e insondáveis.
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Argemiro era um que tinha memória da inteligência. Com que ra-
pidez se lembrava de um artigo dos códigos, de uma decisão da juris-
prudência, quando estava armando o raciocínio de uma tese jurídica. 
Administrador, como recordava o menor detalhe técnico de um proble-
ma a resolver!

Fui seu companheiro de advocacia e vi. Fui seu auxiliar e testemu-
nhei. Fui seu colega de Parlamento e ouvi.

Surpreendi-o em alguns desses momentos privilegiados. Deles participei.
Costumo dizer que na convivência humana aprendemos to-

dos uns com os outros. Somos reciprocamente professores e alunos. 
Condiscípulos. Mestra, mesmo, somente a vida. E, ainda assim, não de-
vemos confiar cegamente nos seus ensinamentos, porque muitas vezes 
é mais rica em mudanças do que em repetições; em surpresa do que em 
confirmações. Dizem que a história se repete. Repete-se, mas não muito 
e sempre com novas colorações.

No caso de Argemiro, junto a ele aprendi mais, muito mais do que 
porventura tenha ensinado. Fique esta declaração como uma prova de 
respeito, admiração e amizade ao homem digno, talentoso e organizado, 
numa época tão carente dos valores essenciais da vida.

Fique isto, como fecho de minha sentida homenagem. Da homena-
gem da Paraíba, cujos sentimentos, nobres e profundos, tenho a certeza 
de estar encarnando nesta hora.

Augusto dos Anjos17

sessão de 23 de abril de 198418

Poeta, nem municipal, nem federal. Poeta universal. É assim que 
se pode categorizar esse poeta, único nos seus versos, na sua mu-
sicalidade, na ressonância de suas palavras. À maioria dos críticos 
de Augusto, interessa, sobretudo, ressaltar a pretensa morbidez de 
sua poesia, a enfermidade que o levou ao túmulo e que se refleti-
ria em sua poesia, a difícil interpretação de seus versos miasmáti-
cos. Surpreendentemente, neste pronunciamento, em homenagem 
a Augusto, na passagem do centenário de seu nascimento, Ernani 
Sátyro vê no poeta paraibano o lírico, o grande lírico. “O lírico que, 

17 Título dado por Ernani Sátyro na plaqueta De volta aos velhos caminhos.
18 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 3 de maio de 1984.
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apesar de passagens pessimistas, em que nega o amor como uma 
mentira humana, logo se contradiz, sublimemente, amando os pais, 
o filho nascido morto, a sua ama de leite, as árvores e, finalmente, o 
próprio Deus, que às vezes contesta”. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, já tive 
oportunidade, mais uma vez, e mesmo desta tribuna, de dizer que não 
existe assunto fácil nem assunto difícil. O segredo está no tratamento 
que se dê a esse assunto.

Augusto dos Anjos tem sido exumado muitas vezes, inclusive para 
se conhecer a sua causa mortis, que tem sido objeto de debate e de po-
lêmica, sustentando uns que ele morreu tuberculoso, sustentando ou-
tros que não, inclusive o escritor paraibano Humberto Nóbrega. Tem-se 
colocado Augusto dos Anjos na mesa do necrotério permanente, para 
conhecer-lhe a verdadeira doença, pois foi por muitos críticos conside-
rado um doente físico e mental. Houve críticos que cuidaram mais de 
uma suposta loucura de Augusto dos Anjos do que da sua real poesia. 
No plano filosófico, foi colocado também das maneiras mais diferentes 
pelos seus críticos: como monista, como católico, como ateu, como vago 
cientista, uma espécie de poeta frustrado, que procurava introduzir a 
ciência na poesia, quando ciência é uma coisa e poesia é outra.

Sr. Presidente, toda essa preocupação em relação ao homem Augusto 
dos Anjos e à sua poesia tem uma explicação, e a explicação só pode ser 
esta: ele foi um gênio. Fala-se na sua morbidez, diz-se que era um poeta 
da morte, um poeta dos coveiros, um poeta das carnes podres; o que 
não tem sentido suficientemente destacado, isto sim, é o poeta lírico 
Augusto dos Anjos. E aqui falo em lirismo tanto no seu sentido mais 
amplo, de tudo aquilo quanto é poesia pessoal, quanto é subjetivismo 
poético, quanto é participação da própria criatura humana na sua cria-
ção, como também de lirismo no seu sentido mais restrito, tão parecido 
com ardor, com sentimentalismo e, às vezes, até com romantismo. Pois 
o poeta Augusto dos Anjos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, foi um lírico, 
um verdadeiro lírico, mesmo nessa acepção mais limitada e restrita do 
que seja o lirismo. Basta ver, por exemplo, dentre seus sonetos classifica-
dos injustamente como mórbidos, aquele em que ele tratou, por exem-
plo, do seu pai morto, em que chegou a dizer: “E em seus lábios que 
meus lábios osculam...”. Quem pensaria nunca em oscular, mesmo em 
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palavras, os lábios de um cadáver, senão um grande poeta lírico tomado 
de um amor filial sem limites?

Outro ponto em que Augusto dos Anjos demonstra o seu lirismo é 
no soneto em que fala do seu primeiro filho, nascido morto.

SONETO
Ao meu primeiro filho, nascido morto 
com sete meses incompletos.

2 de fevereiro de 1911.

Agregado infeliz de sangue e cal,
Fruto rubro de carne agonizante,
Filho da grande força fecundante
De minha brônzea trama neuronial,

Que poder embriológico fatal
Destruiu, com a sinergia de um gigante, 
Em tua morfogênese de infante
A minha morfogênese ancestral?!

Porção de minha plásmica substância,
Em que lugar irás passar a infância, 
Tragicamente anônimo, a feder?!

Ah! Possas tu dormir feto esquecido,
Panteisticamente dissolvido
Na noumenalidade do NÃO SER!
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Quer dizer, depois de chamar o filho morto de “agregado 
infeliz de sangue e cal, porção de minha plásmica substân-
cia”, ele diz: “Em que lugar irás passar a infância, tragicamente 
anônimo, a feder?”

Existe aí um lirismo, existe aí uma manifestação de amor, mesmo 
num soneto em que se trata a situação de um modo tão trágico e de um 
modo até tão mórbido.

O Sr. Milton Reis – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com prazer.
O Sr. Milton Reis – Nobre deputado Ernani Sátyro, quero apenas di-

zer que Augusto dos Anjos dominou, sem dúvida alguma, toda a forma 
do verso lírico, como bem diz V.Exa. até quando, naquele extraordinário 
soneto, ele diz:

A ÁRVORE DA SERRA

- As árvores, meu filho, não têm alma!
E esta árvore me serve de empecilho...
É preciso cortá-la, pois, meu filho,
Para que eu tenha uma velhice calma!

- Meu pai, por que sua ira não se acalma?!
Não vê que em tudo existe o mesmo brilho?!
Deus pôs alma nos cedros... no junquilho...
Esta árvore, meu pai, possui minh’alma!

- Disse – e ajoelhou-se, numa rogativa:
“Não mate a árvore, pai, para que eu viva!”
E quando a árvore, olhando a pátria serra,

Caiu aos golpes do machado bronco,
O moço triste se abraçou com o tronco 
E nunca mais se levantou da terra!

Em outros sonetos da mesma natureza, mas, a um só tempo, é o 
poeta que traz nos seus versos todo um tratado de filosofia. Por outro 
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lado, traz o naturalismo para o verso, conseguindo, através da ciência, 
dar-lhe um sentido harmonioso, o que é extremamente difícil. Ele do-
minou o verso na sua plenitude. Por isso foi, não tenho dúvida, o maior 
poeta do Brasil.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Obrigado nobre colega Milton Reis.
Além destes, muitos outros sonetos, muitos outros trechos pode-

riam ser citados. Só um lírico se lembraria de dizer:

A minha ama de leite Guilhermina
Furtava as moedas que o doutor me dava.
Sinhá-mocinha, minha mãe, ralhava...
Via naquilo a minha própria ruína!

Minha ama, então, hipócrita, afetava
Susceptibilidades de menina:
“– Não, não fora ela!” E maldizia a sina,
Que ela absolutamente não furtava.

Vejo, entretanto, agora, em minha cama,
Que a mim somente cabe o furto feito...
Tu só furtaste a moeda, o ouro que brilha...

Furtaste a moeda só, mas eu, minha ama,
Eu furtei mais, porque furtei o peito
Que dava leite para a tua filha!

Só um grande lírico.
Por que grande parte dessa crítica não se volta para o lirismo de 

Augusto dos Anjos e apenas se preocupa com aqueles aspectos científi-
cos que ele trouxe para a sua poesia genial?

Concedo um aparte ao deputado Joacil Pereira.
O Sr. Joacil Pereira – Ouvi, ainda há pouco, um grande estudo sobre 

Augusto dos Anjos, que foi o discurso do deputado Raimundo Asfora.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito bem.
O Sr. Joacil Pereira – Agora ouço, também embevecido, a análise que 

V.Exa. faz do poeta da melancolia e da morte, mas também do poeta do 
lirismo. Havia nele duas coisas que o regiam, o temperamento do poeta 
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e a ciência do filósofo, lembrando, como um crítico já assinalou, Antero 
de Quental, que era lírico, não há dúvida. E, além dos exemplos aqui 
invocados por V.Exa. e pelo ilustre aparteante que me antecedeu, pode-
ríamos também evocar o grande soneto “Vandalismo”:

Meu coração tem catedrais imensas,
Templos de priscas e longínquas datas,
Onde um nume de amor, em serenatas,
Canta a aleluia virginal das crenças.

Na ogiva fúlgida e nas colunatas
Vertem lustrais irradiações intensas
Cintilações de lâmpadas suspensas
E as ametistas e os florões e as pratas.

Com os velhos templários medievais
Entrei um dia nessas catedrais 
E nesses templos claros e risonhos...

E erguendo os gládios e brandindo as hastas, 
No desespero dos iconoclastas
Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos!

É uma comprovação também do seu lirismo este soneto magnífico. 
E Augusto dos Anjos pela correspondência analisada por De Castro e 
Silva, com sua mãe e com seu pai, revelava-se um homem amantíssimo, 
um coração boníssimo, um pai carinhoso, um esposo extremoso. Era 
um homem de um grande coração, de uma grande alma, um lírico que 
fez o casamento da ciência com a poesia.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, muitos outros exemplos 
poderiam ser trazidos sobre o lirismo de Augusto dos Anjos. E se falo 
mais uma vez em lirismo, é porque foi, dentro da sua múltipla atividade 
poética, o ângulo que escolhi, não com a preocupação da originalidade, 
mas pelo menos para não repetir tanto aquilo que se tem dito e ou-
vido sobre o cientificismo de Augusto dos Anjos, sobre aquela quase 
impossível aliança que teria procurado fazer entre a ciência e a poesia. 
Augusto não quis absolutamente fundir nem confundir ciência e poesia. 
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O que ele trouxe foi, com a sua maestria, foi, com o seu poder de domí-
nio das palavras – vejam bem, Sr. Presidente e Srs. Deputados – o que 
ele trouxe foram os termos, as expressões científicas para a poesia, sem 
cair no ridículo.

Deputado Raimundo Asfora, deputado Joacil Pereira e demais Srs. 
Deputados, peço a sua atenção para isso: o que ele trouxe para sua po-
esia foi todo esse expressionismo, todo esse vocabulário científico, sem 
cair no ridículo, mas, antes, sendo consagrado como um poeta popular, 
apesar das grandes dificuldades de penetração da sua linguagem.

O Sr. Presidente (Paulino Cícero de Vasconcelos) – Esta presidência 
interrompe o discurso do nobre orador para prorrogar, de ofício, por 
trinta minutos, o tempo desta sessão.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado a V.Exa. Outro de seus 
poemas, Sr. Presidente – e emprego poema aqui no seu sentido mais 
amplo –, de profundo lirismo é um daqueles três que dedicou ao seu 
pai enfermo:

Para onde fores, pai, para onde fores,
Irei também, trilhando as mesmas ruas...
Tu, para amenizar as dores tuas.
Eu, para amenizar as minhas dores!

Que causa triste! O campo tão sem flores,
E eu tão sem crenças e as árvores tão nuas
E tu, gemendo, e o horror de nossas duas
Mágoas crescendo e se fazendo horrores!

Magoaram-te, meu pai? Que mão sombria,
Indiferente aos mil tormentos teus
De assim magoar-te sem pesar, havia?

Seria a mão de Deus?! Mas Deus enfim
É bom, é justo, e sendo justo, Deus,
Deus não havia de magoar-te assim!
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Puro lirismo, Sr. Presidente, embora depois, falando sobre o pai 
morto ele disse:

Pobre meu pai! A morte o olhar lhe vidra.
E em seus lábios que os meus lábios osculam
Micro-organismos fúnebres pululam
Numa fermentação gorda de cidra.

Por outro lado, que significa, afinal, o título de seu único livro – 
Eu – senão a mais profunda expressão de lirismo?

O grande Hegel, citado por Massaud Moisés, já advertia: “Na verda-
de o conteúdo da poesia lírica é (...) a maneira como a alma, com seus 
juízos subjetivos, alegrias e admirações, dores e sensações, toma consci-
ência de si mesma no âmago desse conteúdo”.

A esse conceito acrescenta o próprio Massaud Moisés: “Ao distin-
guir a poesia lírica, criada e executada por uma só pessoa, e a córica, 
entoada por um coro, os gregos apontavam o componente básico do 
poeta lírico: a preocupação com o próprio ‘eu’”.

Na galeria dos críticos de Augusto dos Anjos, no entanto, iremos 
encontrar as mais diversas interpretações. O tempo de que disponho 
não permite uma especificação desses numerosos e muitas vezes con-
traditórios julgamentos. Não devo, porém, numa solenidade comemo-
rativa do centenário de nascimento do poeta, em sessão da Câmara dos 
Deputados, deixar de pelo menos registrar os nomes daqueles que, no 
passado ou no presente, em livros, ensaios ou artigos de jornais e revis-
tas, trouxeram sobre ele o seu depoimento. É claro que só poderei falar 
daqueles do meu conhecimento, seja pela leitura mesma de cada traba-
lho, seja por referências de outros escritores. São eles, sem preferência 
pessoal ou juízo de valor: José Oiticica, Mário Pederneiras, Eloy Pontes, 
Osório Duque Estrada, Álvaro Lins, Oscar Lopes, Alceu Amoroso 
Lima, Hermes Fontes, João Ribeiro, Antonio Torres, Raul Machado, 
R. Magalhães Junior, Francisco de Assis Barbosa, Humberto Nóbrega, 
Ademar Vidal, Álvaro de Carvalho, Medeiros e Albuquerque, Arthur 
Ramos, A. L. Nobre de Melo, Antônio Cândido, De Castro e Silva, 
Ferreira Goulart, José Américo de Almeida, Agripino Griecco, José Lins 
do Rego, Gilberto Freyre, Josué Montello, José Flóscolo da Nóbrega, 
Odilon Ribeiro Coutinho, Manoel Bandeira, José Nêumane Pinto, 
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Severino Ramos, Tiago de Melo, Ronaldo Cunha Lima, Hildeberto 
Barbosa Filho e, por último, Orris Soares, por sinal o primeiro, ao lado 
de Álvaro de Carvalho.

Assinalemos que Gilberto Freyre foi, neste como em outros assuntos 
culturais, um precursor, enviando trabalho para uma revista americana 
quando o Brasil quase inteiro ignorava Augusto dos Anjos.

Destaco apenas, nesse universo de opiniões, duas ou três mais ca-
racterísticas dos ângulos sob os quais era visto o gênio paraibano.

Medeiros de Albuquerque, por exemplo, considerou Augusto mais 
um caso patológico do que literário.

Humberto Nóbrega enfrentou o problema da causa mortis do vate, 
chegando à conclusão de que não morreu tuberculoso, e sim de pneu-
monia. Contraria assim a versão de Orris Soares, autor da primeira 
apreciação, em livro, sobre o autor do Eu, precisamente o prefácio da 
segunda edição.

Álvaro Lins, com o talento que Deus lhe deu, desfaz a versão, até 
então pacífica, de que Augusto dos Anjos teria sido um discípulo de 
Baudelaire.

A mim parece que o nosso grande homenageado não pode caber, 
rigorosamente, em nenhuma das diversas classificações que cercam seu 
nome. Foi um fenômeno à parte. Em sua poesia encontramos o simbo-
lismo, o naturalismo, o cientificismo, quiçá o parnasianismo, o lirismo, 
de que tanto tenho falado, e mais quantos “ismos” sugere a sua original 
organização poética.

Muito badalada tem sido uma afirmação atribuída a Olavo Bilac, 
quando da morte do poeta. Ouvindo de Orris Soares e Heitor Lima a 
notícia do falecimento, Bilac teria perguntado, na versão de Francisco 
de Assis Barbosa: “E quem é esse Augusto dos Anjos?” Diante do espan-
to de seus interlocutores, Bilac insistia: “Grande poeta? Não o conheço. 
Nunca ouvi falar nesse nome; sabem alguma coisa dele?” Heitor Lima 
recitou “Versos a um Coveiro”. Bilac ouviu pacientemente, sem inter-
rompê-lo. E, depois que o amigo terminou o último verso, sentenciou, 
com um sorriso de superioridade: “Era esse o poeta? Ah, então fez bem 
em morrer. Não se perdeu grande coisa”.

Esse episódio tem sido, de algum tempo para cá, cantado em pro-
sa e verso ora para diminuir o mérito de Augusto, ora para retratar a 
empáfia de Bilac, então o príncipe dos poetas brasileiros. O tribuno 
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Raimundo Asfora contesta a veracidade do fato, em que Assis Barbosa 
põe sua confiança.

Prefiro admiti-lo também como verdadeiro, para negar-lhe maior 
importância. Augusto era de fato desconhecido. O seu livro não tinha 
recebido senão poucos e reservados elogios. As referências eram raras. 
A simples recitação de versos – por sinal estranhos, diferentes – não 
era suficiente para que o grande Bilac pudesse aferir do valor do poeta. 
Coloquemos as coisas no seu lugar, dentro das circunstâncias ou, me-
lhor, com a necessária perspectiva. Numerosos são os casos de críticos 
célebres, de nomeada universal, que ignoraram ou, mais do que isso, 
teimaram em rejeitar escritores geniais. Poderíamos citar vários exem-
plos, como o de Saint Beuve, que nunca quis ver em Sthendal senão o 
autor de crônicas de viagem à Itália, quando a grande e imensa criação 
de Henri Beyle (este era o seu nome) está no Cartuxa de Parma e em O 
vermelho e o negro. São incompreensões compreensíveis – passe o pos-
sível paradoxo. Bilac não pode ser crucificado por ter negado Augusto, 
se é que o negou.

Poderíamos ir muito longe, na apreciação da personalidade e da 
obra de Augusto dos Anjos. Mas isso não é necessário. Afinal, estamos 
prestando uma homenagem, e não fazendo uma biografia ou um ensaio. 
Apenas diremos que não fica mal o toque pessoal que damos ao assunto, 
em se tratando, como se trata, no meu caso, de um deputado paraibano, 
escritor menor, é certo, mas um escritor, membro de algumas academias 
de letras, exceto a maior.

Sinto-me feliz porque, indicado pelo meu partido, particularmen-
te pelos meus colegas paraibanos, pude trazer a minha contribuição a 
esta mais do que justa homenagem. A uma homenagem indeclinável, 
inspirada pelo meu coestaduano, paraibano de Patos, minha terra na-
tal, deputado Octacilio Queiroz. Se estivesse aqui, ele, como autor do 
requerimento que foi e também valoroso intelectual, seria forçosamente 
orador nesta comemoração. Faltou sua voz. Só não houve prejuízo na 
substituição porque falou Raimundo Asfora, a quem costumo chamar 
de príncipe árabe da eloquência.

Asfora encarou Augusto dos Anjos sob várias facetas de sua fantás-
tica criação poética. Eu procurei ver acima de tudo o lírico, sem negar 
outras revelações do seu “eu”. É que não posso nunca esquecer o lírico 
de tantos sonetos imortais, como alguns dos que foram aqui recitados, 
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por mim e por aparteantes ilustres. O lírico que, apesar de passagens 
pessimistas, em que nega o amor como uma mentira humana, logo se 
contradiz, sublimemente, amando os pais, o filho nascido morto, a sua 
ama de leite, as árvores e, finalmente, o próprio Deus, que às vezes con-
testa. Pois foi ele quem disse: “Mas Deus, enfim, é bom, é justo e sendo 
justo, Deus, Deus não havia de magoar-te assim”.

Manifestou amor até a um carneiro morto. Amor e piedade.
O nosso infortunado poeta não conheceu glória em vida. Quantos a 

conheceram – a verdadeira glória? E será que ela existe? Recordo agora 
palavras de Nabuco: “Nada existe de mais ilusório do que as distribui-
ções da glória”.

Não sejamos pessimistas, porém, mesmo diante de um poeta pes-
simista. De um poeta triste, que teve momentos de alegria, quando es-
creveu para os jornais da Festa das Neves, da Paraíba, transcrito no livro 
Augusto dos Anjos e sua época, do escritor paraibano Humberto Nóbrega.

Até onde possa haver glória, na relatividade das grandezas humanas, 
a Augusto dos Anjos, se não a teve, por muitos anos, agora a tem, não 
apenas pelo julgamento dos doutos, como pela consagração popular de 
sua obra, expressa num só e único livro. Livro que, por ser tão grande, 
tinha mesmo de ser único.

Não se pode negar que morreu desgostoso com a Paraíba, em virtu-
de de um incidente com o presidente do estado, João Machado. Augusto 
pretendia uma licença a que não tinha direito, de acordo com a legisla-
ção vigente, por ser professor interino. O poeta ficou nervoso no diálogo 
mantido com o chefe do governo, e este, de temperamento ríspido e ho-
mem grosseiro, replicou destemperadamente. Mesmo assim, dona Esther, 
viúva de Augusto, por vontade deste, manifestada antes de morrer, ainda 
voltou ao estado, onde pouco demorou por não ter meios de subsistência. 
Retornou a Leopoldina, Minas, tornando-se professora, mediante prova 
em que revelou seus valiosos conhecimentos. Consta que a família ainda 
hoje guarda ressentimentos contra a nossa terra. Não importa. Augusto 
não é apenas dela. É patrimônio da Paraíba e do Brasil.

O episódio não impediu que dois de seus irmãos tentassem fa-
zer carreira política na Paraíba. O primeiro, Aprígio, candidatou-se 
a deputado federal, em 1924, não logrando êxito e considerando-se 
“depurado”. Desse episódio resultou um soneto clássico, pois Aprígio, 
advogado ilustre, era também exímio poeta satírico.
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Anos depois outro irmão, Artur, também foi candidato à Câmara 
dos Deputados. Desta vez, aconteceu o contrário: embora não eleito, 
conseguiu o reconhecimento, porque o presidente Washington Luis or-
denara a depuração de toda a bancada de João Pessoa. Pouco tempo 
Artur dos Anjos ficaria na Câmara, dissolvida pela Revolução de 1930.

Esses acontecimentos, apenas referidos em obediência à verdade his-
tórica, tornaram-se insignificantes diante da figura imensa de Augusto, 
de sua ligação telúrica com o seu estado, traduzida em versos de profunda 
identificação com o seu berço, e da veneração quase religiosa que todos os 
paraibanos esclarecidos e conscientes votam ao seu nome.

De minha parte, sempre o tive na estante, em várias edições; na mesa 
de cabeceira, muitas vezes e, na memória, enquanto viver e a conservar, 
muitos de seus versos imortais. Os meus íntimos conhecem o entusias-
mo com que lhe recito alguns dos sonetos. Peço, pois, Sr. Presidente e 
Srs. Deputados, que perdoem a exaltação com que, falando em nome do 
meu partido, o PDS, eu fale mais como paraibano, de modo talvez um 
tanto gongórico e barroco.

É sob este estado de espírito e com esta emoção que conclamo seus 
leitores de hoje e do futuro a que não se lembrem apenas do nevoeiro 
que entristece o seu firmamento poético. Lembrem-se também de que, 
acima daquelas brumas, continua a brilhar a sua constelação lírica, cada 
vez mais intensa, a desafiar o tempo, como cintilações que têm toque de 
eternidade.

Essas estrelas são as suas “lâmpadas suspensas”, a iluminar capelas 
e catedrais da poesia, e que não haverão de apagar-se, enquanto houver 
quem fale a língua portuguesa e recite versos no idioma de Camões e de 
Augusto dos Anjos.

João suassuna
sessão de 19 de março de 198619

Já tive oportunidade de escrever que, passados setenta anos da 
tragédia da Confeitaria Glória, no Recife, em 26 de julho de 1930, 
é certo dizer que não amainaram as paixões que, de inopino, se 
acenderam naquela tarde fatídica, por toda a Paraíba, desde que ali 
chegaram as primeiras notícias do assassinato do presidente João 

19 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 25 de março de 1986.
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Pessoa. Assim é em relação às principais obras que se escreveram 
sobre aquele período turbulento da história do Brasil e, em particu-
lar, da história da Paraíba, muitas das quais se inclinam por hastear 
a bandeira liberal e outro tanto se manifesta em favor dos ideais 
perrepistas, daí porque é de admirar o tom sereno com que o depu-
tado Ernani Sátyro trata o episódio ao definir o perfil humano e po-
lítico do ex-presidente paraibano João Suassuna na sessão em que a 
Câmara dos Deputados o homenageou, na passagem do centenário 
do seu nascimento. (NO) 

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos 
vivendo, neste recinto, um instante de paraibanidade, na caixa de res-
sonância nacional que é a Câmara dos Deputados. Pouco importa que 
essa ressonância não seja ruidosa. Ruidosos, no momento, são apenas os 
fatos ligados à recuperação econômica em que a nação está empenhada 
e as tragédias e desgraças de cada dia.

De qualquer modo, aqui ficam guardados o nosso gesto e as nossas 
impressões. O gesto é de preocupação com o ser humano – a sua pre-
sença no seu tempo e no seu meio. As impressões, estas se traduzem no 
que está guardado em cada um de nós, seja pelo conhecimento pessoal, 
seja pelo que ficou nas crônicas, na tradição, na história.

De minha parte direi que o nome de João Suassuna me é fami-
liar, desde os dias de minha infância. Já tive oportunidade de dizer 
a seu filho Ariano, e ele o reproduziu em depoimento ao Instituto 
Histórico e Geográfico da Paraíba, que a figura de Suassuna, na mi-
nha meninice, sempre surgiu associada à imagem de suçuarana, a 
onça parda que habitou os nossos campos e ainda hoje tem resíduos 
nas regiões sertanejas. Não sei se essa impressão resulta apenas de 
uma semelhança de sons – Suassuna/suçuarana – ou também, con-
juntamente, do fato de o nome do ilustre político paraibano estar 
ligado à sua fazenda “Malhada da Onça”, situada nos Cariris Velhos. 
Não sei. O fato é que a impressão me ficou por muitos anos. Não 
vai nessa comparação qualquer eiva de depreciação. É uma simples 
imagem, que direi até poética, já que não faltaram grandes criadores 
de beleza literária que recorressem aos outros animais para definir 
a destreza, a sagacidade, a malícia e até a sabedoria do homem... É o 
domínio da fábula e do apólogo.
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O Suassuna de minhas primeiras impressões não foi, portanto, o 
político, o advogado, o juiz, o presidente. Era uma figura mítica, le-
gendária. Sobre essa minha visão, diz Ariano, em palavras no Instituto 
Histórico: “Isso me impressionou porque algo de semelhante ocorria co-
migo, quando menino: meu pai, o dono da fazenda ‘Malhada da Onça’, 
era, para mim, ligado a esse belo e arisco animal, ao qual certa vez já me 
referi como sendo a insígnia heráldica brasileira por excelência”.

Num segundo tempo, passada a fumaça mítica, revejo o advoga-
do, que frequentava nossa casa. Tinha com meu pai causa comum – ele 
como o verdadeiro causídico, “doutor formado”, e Miguel Sátyro, um 
curioso do direito, um rábula, que folheava os códigos com a sede e 
a fome de todos os autodidatas. Não exagerarei, para dizer que tenho 
uma lembrança precisa daqueles fatos. Li, porém, depoimentos escri-
tos de Suassuna em que destaca a capacidade do companheiro de causa 
em fazer uma prova testemunhal e uma perícia. Lembro, ainda, como 
se fosse uma “passagem”, na expressão de Josef Conrad, a presença de 
Suassuna, no Júri de Patos, defendendo o réu de um crime que abalara 
a sociedade local, pela estima que cercava os envolvidos no episódio, o 
autor e a vítima.

A seguir vêm as lembranças de sua atuação política. Sua participa-
ção na grande campanha epitacista, de 1915. Disso sei mais pela leitura 
que pelas vagas recordações das passeatas, da banda de música, dos fo-
guetões. O certo é que o nome de João Suassuna está ligado ao grande 
feito que foi a conquista da hegemonia política, por Epitácio Pessoa, em 
áspera campanha, contra o domínio walfredista. Era o venancismo que 
renascia, em substituição ao alvarismo que se findava.

Nascido em Catolé do Rocha, João Suassuna era um filho espiritu-
al de Umbuzeiro, como o era Solon de Lucena, natural de Bananeiras. 
Epitácio tinha adoração pelo irmão Antônio Pessoa, a quem chamava de 
Toinho. E Toinho foi o padrinho político de Solon e de Suassuna. Não 
que faltasse merecimento aos afilhados. Solon era a palavra de toque 
bíblico, a eloquência do verbo e do coração, a serenidade e o equilíbrio, 
a sabedoria e o conselho. Suassuna era o brilho humanístico e jurídico, 
a palavra fluente e correta, a cultura literária, abrangendo os clássicos 
da Arcádia e os do folclore, os poetas e escritores corretos e paradigmas 
da língua, e os trovadores e repentistas espontâneos, cuja métrica e rima 
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não vinham dos livros e dos tratados, porque eram captados pelo ouvi-
do, abençoado por Deus.

Foi o Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba que teve a inicia-
tiva de comemorar o centenário de nascimento de João Suassuna, creio 
que sob a inspiração de Humberto Nóbrega e Deusdedit Leitão. Já antes 
o Instituto apusera o seu retrato a 19 de janeiro de 1983. Nessa oportu-
nidade são lidos trabalhos dos ministros Alcides Carneiro e Fernando 
Nóbrega e do professor Humberto Nóbrega. O escritor Ariano Suassuna 
profere palavras de agradecimento. Vejamos o que, em resumo e de mais 
expressivo, disse cada um deles.

Alcides Carneiro, “o orador do Brasil”, no dizer de Assis Chateau-
briand, lança esta pincelada luminosa: 

Dotado de inteligência superior e memória irrivalizável (sabia 
de cor o desafio de Romano e Inácio da Catingueira), falava e es-
crevia com muita correção, fluência e beleza. Tinha estilo próprio, 
imaginação poderosa. Frases suas, proferidas em discurso, como 
a famosa saudação aos aviadores Dugan e Olivero, eram repetidas 
com admiração pelo povo. Meu velho amigo Fernando Nóbrega, 
seu oficial de gabinete e devotadíssimo ao chefe, não se cansava de 
repetir, na nossa república, da Rua da União: “Dugan e Oliveiro são 
a Argentina audaz esvoaçando pelos nossos céus azuis”.

E prossegue Alcides: “José Américo, somítico em elogios, exaltou 
muitas vezes, em minha presença, o valor intelectual de Suassuna”.

Depois desse trabalho, intitulado “Suassuna, o Sertanejo”, vem o 
do prof. Humberto Nóbrega, ex-reitor da Universidade Federal da 
Paraíba, historiador, biógrafo de Augusto dos Anjos, autor de vários 
livros. Mestre Humberto fala de “Suassuna – o estadista”. Trata, como 
o título sugere, da ação político-administrativa de nosso ilustre ho-
menageado. Mostra que, a despeito das acusações feitas, ao longo do 
tempo, a administração de Suassuna não foi negativa. Cita inúmeras 
obras de valor, entre as quais a tentativa de abastecimento de água 
de Campina Grande, através de captação do líquido em Puxinanã; o 
incentivo à produção agrícola, principalmente ao algodão; o combate 
ao cangaceirismo; o desenvolvimento da instrução pública, principal-
mente a construção de grupos escolares; a preocupação com a justiça, 
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promovendo a elaboração dos Códigos de Processo Civil e Processo 
Penal, além de muitas outras iniciativas. Conclui Humberto Nóbrega: 

Seus nobres intentos na governança do estado jamais desapare-
cerão. Arranquem os canos. Arrombem as barragens. Depredem 
o reservatório. Puxinanã, aquele árido carrascal, com uma única 
moradia, que Suassuna transformou em trepidante centro de ati-
vidades produtoras, apontará à benemerência pública o seu nome 
honrado e o seu governo operoso.

Vem, finalmente, na importante festa do Instituto Histórico, a pa-
lavra do ministro Fernando Nóbrega. Ele fala sobre “Meu amigo João 
Suassuna”. É um depoimento impressionante, cheio de revelações sobre 
o homem Suassuna, na sua intimidade e, portanto, na sua energia e no 
seu afeto. Vários são os episódios, as revelações da memória privilegia-
da, a poética inspirada, particularmente de sabor popular, a elegância e 
compostura nas reuniões sociais, o devotamento ao lar, a lealdade aos 
amigos. Destaco, do depoimento de Fernando Nóbrega, o seguinte ex-
pressivo trecho: 

Suassuna entendia e gostava de música clássica. Da boa pintura. 
Tinha uma sólida cultura humanística. À primeira filha deu o nome 
de Selma, e lembro-me que foi em homenagem a Selma Lagerloff, 
detentora, na época, do Prêmio Nobel de Literatura. Ele escrevia 
admiravelmente bem. Era um polemista temível (...) Lamentando-
se Celso Mariz de que os artigos daquele matutino (A Notícia) 
fossem todos sem assinatura e impossível, portanto, saber quais 
tinham sido os do meu desventurado amigo, ele logo esclareceu: é 
fácil identificar, os melhores são os de Suassuna.

Repassados, assim, mesmo em resumo, alguns julgamentos de 
pessoas de expressiva presença na vida política e social e intelectual 
da Paraíba sobre a personalidade de João Suassuna – o que faço por-
que, nestes anais, eles têm a mesma provável durabilidade do Instituto 
Histórico de minha terra –, feito isto, volto às minhas próprias impres-
sões e emoções. Agora falo eu, mais uma vez, com toda a carga das mar-
cas que me ficaram na memória e na sensibilidade.
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Falei antes do Suassuna que vi na infância. Falarei agora daquele que 
vi na mocidade, na maturidade, e do que vejo agora na velhice. E come-
ço dizendo que minha inspiração é nitidamente paraibana, esquecendo 
divergências políticas, possíveis ressentimentos partidários, separações 
de qualquer natureza. Ao longo de toda a minha vida parlamentar, seja 
no estado, seja no país, sempre reverenciei a memória de meus conter-
râneos de valor, qualquer que tenha sido a sua bandeira, quaisquer que 
tenham sido as paixões em torno de seus nomes. Não é que a morte 
apague tudo – é que a vida é muito mais importante que a morte. E não 
se vive odiando. Não se vive envenenado pelo rancor. Isso não é vida. O 
odiento sofre muito mais do que o odiado.

Já disse certa vez, em frente ao monumento de João Pessoa, na 
Paraíba, que não devíamos soprar a fogueira de 1930, porque as suas 
chamas já se apagaram no imenso coração de Deus. Pois é dentro deste 
sentimento que eu, um liberal de 1930, partidário de João Pessoa, tomo 
a iniciativa de homenagear a memória de João Suassuna, um perrepista 
e, portanto, um adversário do grande presidente. Por que faço? Porque 
Suassuna foi um paraibano de grande valor político, intelectual e moral. 
E essa é a condição exigida para o meu respeito e a minha admiração. 
Quem quiser que conserve os seus ódios, de um ou de outro lado da 
separação política. Eu fico imune a esse veneno. Nem havia, no caso, 
razão para ódio.

Reconstituo a imagem de João Suassuna no ponto culminante de 
sua vida política – no dia 22 de junho de 1924. Fui à sua posse; eu, me-
nino de 13 anos de idade, acompanhado de meu pai, chefe político do 
município de Patos, antigo deputado estadual, um dos “generais” do epi-
tacismo, ou seja, um dos líderes que deram a vitória ao grande brasileiro 
Epitácio Pessoa, na histórica campanha de 1915.

Relembro os discursos de Solon e Suassuna reproduzidos na im-
prensa, a movimentação nas ruas, o enxame de políticos do interior, no 
Hotel Glória, que era uma espécie de sucursal do Palácio do Governo e 
da Assembleia Legislativa. Tudo me está vivo na memória.

Como estudante, acompanhei com atenção o governo Suassuna. Sem 
prejuízo de meus estudos, sempre fui um leitor apaixonado de jornais. Já 
afirmei, em página histórico-literária, que aprendi mais nos jornais que 
na escola. Na escola – vejam bem – e não nos livros. Mesmo como in-
terno do Colégio Diocesano Pio X, encontrava, de vez em quando, uma 



2ª Parte – DiScurSoS154

oportunidade para dar uma olhada nas folhas, especialmente a nossa 
vetusta A União. Por ali ia vendo o que acontecia ao longo do quatri-
ênio presidencial – perseguição ao cangaceirismo, para o que se criou 
o 2º Batalhão de Polícia na minha cidade de Patos, sob o comando do 
bravo capitão Irineu Rangel; incentivo à cultura algodoeira; tentativa de 
solução para o abastecimento de água de Campina Grande, através dos 
reservatórios de Puxinanã; melhoria e construção de escolas e outras 
coisas menores, que parcos eram os recursos e limitadas as dotações 
orçamentárias; o saneamento da capital.

As relações do presidente com o velho Miguel Sátyro não foram fá-
ceis. Foram delicadas e cerimoniosas, apesar do velho companheiris-
mo político e da advocacia que, por mais de uma vez, fizeram juntos. 
Particularidades locais de certo modo os distanciaram. Mesmo assim, 
foram mantidos os deveres elementares de convivência. Sempre que ele 
vinha a Patos, meu pai o visitava em casa de meu tio Pedro Firmino, 
depu tado estadual. Tenho cartas do presidente ao velho Miguel, de pró-
prio punho, fazendo recomendações ou queixas a respeito deste ou da-
quele problema da política, corteses, delicadas, mas onde se vislumbra-
vam a divergência e a confiança abalada. Eram homens educados – um, 
mais culto; outro, autodidata, sábio da sabedoria da vida, já que não 
tinha a dos currículos escolares. Por mais de uma vez, Epitácio interveio 
jeitosamente nesse relacionamento, aconselhando um e outro. Digo es-
tas coisas para mostrar como era, apesar do vigor das lutas partidárias, 
a postura do chefe e amigo. Finalmente, terminou o governo Suassuna, 
sem o rompimento com o seu velho amigo. Chegou até a receber uma 
espécie de banquete em nossa casa, a qual ainda conservo, com sau-
dação do acadêmico Clóvis Sátyro e resposta do presidente. Foi nesse 
banquete que ele empregou a frase, que correria de boca em boca e seria 
destacada pela imprensa: “Epitácio é rocha pela vontade, luz pela inte-
ligência e ouro pelo coração”. Ainda hoje frases como esta causam im-
pressão. Uma vez José Américo me disse que Napoleão Bonaparte ficou 
mais famoso pelas suas frases do que pelas suas batalhas. Tirado o exa-
gero, muito de verdade existe nessa afirmação. O próprio José Américo 
era um grande fraseador, embora, já no fim da vida, se penitenciasse de 
algumas e dissesse que estava mais sóbrio de fantasias.

Manda a verdade assinalar que, em algumas de suas cartas, Suassuna 
falava de problemas administrativos; reclamava providências contra a 
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professora que não dava aulas; contra as pessoas que não pagavam a luz 
ao município; contra o Júri de Patos, que estava absolvendo crimino-
sos perversos; e assim por diante. O chefe político, que não era prefeito 
nem inspetor escolar, de certo modo respondia por tudo. Basta salientar 
que, numa de suas cartas a meu pai, Epitácio Pessoa, ex-presidente da 
República, juiz da Corte de Justiça Internacional, reclamava contra o 
juiz de Direito de Patos, que não proferia suas sentenças no prazo legal!

Mesmo quando reclamava, as cartas de Suassuna eram delicadas, não 
esquecendo os “respeitosos cumprimentos a dona Capitulina”, que outra 
não era senão a minha mãe, também sua velha amiga. Todas essas coisas 
são anotadas e salientadas, para melhor compreensão de uma época e de 
uma personalidade. Não adiantava fazer um discurso água de flor de la-
ranjeira. A preocupação não é de originalidade, senão de autenticidade. 
Aqueles eram os costumes, aqueles eram os homens. Será que mudaram 
para melhor? Tenho minhas dúvidas, senão a certeza de que não.

Assisti também à posse de João Pessoa, a 22 de outubro de 1928. 
Não fui mais acompanhado de meu pai, enfermo na cidade de Patos. 
Representei-o na solenidade, embora ninguém tomasse conhecimen-
to de minha presença. Ouvi os discursos de Suassuna e João Pessoa; o 
primeiro, se não me falha a memória, de improviso. O segundo, lido. 
Parece-me que ainda os estou ouvindo, principalmente o último, de que 
recordo o trecho, por sinal reproduzido no discurso do prof. Humberto 
Nóbrega, perante o Instituto Histórico: 

Voltai sereno ao sossego de vosso lar feliz, da vossa vida de 
outrora e esperai. As injustiças, todos nós sabemos, são prati-
cadas pelos homens, mas lembrai-vos de que são eles mesmos 
que os farão depois a justiça reparadora. Eu vos sou muito re-
conhecido, Sr. Presidente, pela bondade com que me distinguis-
tes durante o vosso governo e agora mesmo insistis em acentuar 
quando ela me é tributada em demasia. Guardo-a desejoso de 
retribuí-la com a mesma sinceridade com que a praticastes e es-
tais neste momento praticando. Serei no governo o amigo que 
vós conhecestes fora dele.

É claro que estas palavras de João Pessoa não agradaram aos que 
estavam apedrejando Suassuna.
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No seu discurso, João Pessoa pregava uma ação vigorosa contra os 
maus costumes políticos, reclamava contra a impureza do voto e a ação 
dos cabos eleitorais. Por aí, bem se podia pressentir a tempestade que se 
aproximava. Seu governo foi uma pequena revolução. É impossível dei-
xar de fazer este registro, mesmo de passagem. Equilíbrio das finanças, 
que o governo findo não tinha forças para promover; início de impor-
tantes obras públicas; defesa tributária do estado contra a asfixia que o 
comércio de Pernambuco, de longa data, exercia contra a Paraíba – tudo 
isso e muitas outras coisas modificavam a fisionomia política e admi-
nistrativa do estado.

Até aí, tudo muito bem. Acontece, no entanto, que o novo pre-
sidente exagerou a dosagem dos remédios. Dentro de pouco tempo, 
quase todo o partido epitacista, pelo qual João Pessoa fora eleito, era 
um imenso clamor contra as desconsiderações, o desprestígio e até as 
acerbas acusações, pelo órgão oficial do estado. Ainda assim, Suassuna 
foi indicado e eleito para a Câmara dos Deputados na vaga aberta por 
Álvaro de Carvalho, que se elegera vice-presidente de João Pessoa, in-
dicado por Epitácio.

O resto é o que se sabe, e longa seria agora a narrativa. Campanha 
da Aliança Liberal, com João Pessoa candidato a vice-presidente da 
República na chapa de Getúlio Vargas; eleições, com a depuração 
de toda a bancada eleita para o Senado e para a Câmara; rebelião de 
Princesa; assassínio de João Pessoa, no Recife; Revolução de Outubro, 
com a queda de Washington Luís e de todos os governos estaduais. A 
fogueira paraibana, que já crepitava desde a revolta de Princesa, que se 
intensificara com a morte de João Pessoa, chegava agora a seu ponto de 
maior intensidade, com a vitória da revolução. A revolução rebentou a 3 
de outubro, no Rio Grande do Sul, e a 4 de outubro em outros estados. 
Somente no dia 24, Washington Luís abandonaria o Palácio do Catete.

Nesse intervalo, entre 3 e 24 de outubro, ou seja, precisamente no 
dia 9, João Suassuna era assassinado em plena rua, no Rio de Janeiro. 
Apesar de preso, processado e condenado o criminoso, nada mais se 
soube a respeito do crime. De minha parte, lembro-me apenas de que, 
anos depois, sendo eu já deputado federal, no Rio de Janeiro, um fun-
cionário da Câmara veio dizer que uma pessoa queria falar com um dos 
deputados paraibanos. Feitas as devidas indagações, pude saber que era 
o assassino de João Suassuna, que cumpria a pequena pena recebida, 
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mediante livramento condicional. Reagi com energia e mandei dizer 
que a bancada paraibana não recebia bandido. Nunca mais ouvi falar no 
miserável, instrumento de ódios alheios.

O que posso dizer, eu, que fui partidário de João Pessoa, tendo profe-
rido, ainda estudante, alguns discursos em defesa da Aliança Liberal; eu, 
que era adversário de Suassuna, já então desgarrado do epitacismo – o 
que posso dizer é simplesmente repetir o que é hoje unânime na cons-
ciência paraibana: Suassuna morreu inocente. Nada teve com a morte 
de João Pessoa, imolado numa questão pessoal, embora dentro de um 
episódio político. Nunca houve o chamado complô. Quem conheceu 
João Dantas, com os seus defeitos e possíveis virtudes, sabe que ele agiu 
por conta própria. Não seria nunca o instrumento de ninguém. E a 
minha interpretação termina aí. Nem a Paraíba, nem a família de João 
Suassuna tem-se interessado em ir além da desgraça. A própria carta 
que ele deixou à esposa, ao pressentir a tragédia, é um desestímulo ao 
ódio e à vingança.

Essa carta merece uma referência especial. Destaco aqui dois ou três 
trechos da lancinante despedida, porque é indispensável transcrevê-la 
integralmente, no final desta oração. Diz um desses trechos:

Não sei que destino nos esteja afinal reservado, nessa fase extrema 
e gravíssima da vida nacional; posso também desaparecer, na vora-
gem, sem vê-la mais, os filhos, minha mãe, irmãos, cunhados, sobri-
nhos e amigos; disto tenho verdadeiro pressentimento. Como você 
não ignora, nunca me despedi de você, Ariano, Betinha e Saulo, a 
bordo, como Neves e os outros filhos, em Paulista, com tanta sauda-
de... Ah! que esforço fiz para não chorar e demonstrar a você como 
me ficava o coração naquele abraço, talvez o último neste mundo, 
em que os deixo pobres e expostos a verdadeiros martírios, numa 
época em que é incerto e negro o futuro da pátria brasileira. Confio 
em Deus vê-los ainda, beijá-los e abraçá-los; mas como posso não ser 
digno de tamanha graça, resolvi escrever estas declarações e deixá-
las, com outros documentos da minha defesa, em mãos de um ami-
go, para seu conhecimento e dos mesmos filhos, irmãos, sobrinhos 
e cunhados. Se me tirarem a vida, os parentes do presidente João 
Pessoa, saibam todos os nossos que foi clamorosa injustiça – eu não 
sou responsável, de qualquer forma, pela morte dele nem de pessoa 
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alguma neste mundo. Não alimentem, apesar disso, ideia ou senti-
mento de vingança contra ninguém. Não se façam criminosos por 
minha causa (...) O pouco, a migalha que lhe deixo é fruto de nosso 
trabalho, economia e renúncia ao luxo e ao conforto, de ordiná-
rio mantido por famílias das nossas posses (...) A todos os nossos, 
parentes e amigos leais e verdadeiros, deve você dar conhecimen-
to destas minhas declarações, caso venha a perecer de momento, 
como é possível, para que nenhum tenha a mais ligeira sombra de 
dúvida sobre a minha inocência no fato doloroso do Recife, da mi-
nha honestidade como homem público e particular e da pureza de 
minhas ideias, como cidadão, pai de família, parente e amigo, isto 
é, em todas as relações da vida terrestre (...) Seja Deus testemunha 
destas últimas declarações. João Suassuna.

Escrita de punho, sem qualquer preocupação de forma, trata-se, no 
entanto, de um documento de grande beleza e sinceridade.

O que me espanta é que ele não tenha procurado fugir à sanha de 
seus inimigos, não se tenha resguardado e escondido, até que cessas-
sem ou pelo menos amenizassem as paixões. Como que se imolou. 
Onde a suçuarana, o animal ágil e felino, de que fala Ariano, em seu 
depoimento? Até parece que o destino existe como nas tragédias gre-
gas. Ainda aqui, a vida está imitando a arte, o que parecia até uma 
tirada literária de Wilde.

Veja-se a estranha curiosidade da vida. Homens de luta, homens 
corajosos, outrora amigos, depois adversários, tanto João Pessoa como 
João Suassuna morreram inocentes. Pagaram por crimes que não co-
meteram. Nem João Pessoa mandou violar o lar de João Dantas, nem 
Suassuna teve participação na morte de João Pessoa. Qualquer que seja 
a cegueira de outros, não me deixo cegar pelas versões e interpretações 
extremadas. Meu julgamento é este, e creio que já é o julgamento da 
história, até onde possamos acreditar na sua infalibilidade.

Relembro a última vez que vi Suassuna. Foi no Recife, onde eu es-
tudava. A Paraíba fervia, com o levante de Princesa, a depuração da 
bancada da Aliança Liberal e outros acontecimentos sangrentos. Ainda 
não tinha morrido João Pessoa, mas grande parte dos perrepistas esta-
va refugiada na capital pernambucana. Apesar de adversário político, 
fui visitar meu tio, deputado Pedro Firmino, no Hotel Lusitano. Lá no 
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seu quarto encontrei a fina flor do perrepismo. Eram muitos, porém 
me lembro de Suassuna, Duarte Lima, Júlio Lira e, ainda muito moço 
e agitado, Silveira Dantas. Apresentado por meu tio, notei que todos 
calaram constrangidos. Era eu, afinal, filho de Miguel Sátyro, homem 
moderado, porém fiel a Epitácio e, portanto, partidário de João Pessoa. 
Silveira Dantas ainda fez uma ou duas perguntas, a que respondi evasi-
vamente. Mal sabia que estava vendo João Suassuna pela última vez. Em 
pé, de braços cruzados, não disse uma palavra. Apesar de muito moço, 
já tinha perfeita noção das coisas. Cumprimentei-os com a cabeça e saí. 
Daqueles ali presentes, dois se tornariam meus grandes amigos, no fu-
turo: Duarte Lima e Silveira Dantas. De meu tio, apesar de afastamentos 
políticos, continuei amigo até a sua morte.

É hora de terminar. Já longa vai a conversa. Não quero encerrá-la, 
porém, sem duas ou três pinceladas, tradutoras do meu pensamento. É 
possível que a memória me tenha falhado, neste ou naquele detalhe, mas 
tudo foi dito com espírito de verdade. Nada de fantasia ou mistificação. 
Procurei retratar o homem João Suassuna como o vi, desde a minha 
infância, até o seu desaparecimento. Dele tive raiva, algumas vezes. Não 
raiva pessoal, que ele mal tomava conhecimento de minha então insig-
nificante existência. Raiva política, dessas que passam, porque não têm 
origem em ofensas ou agravos. Por isso, além de outras razões, meu de-
poimento tem alguma valia. É o depoimento de um político, de um inte-
lectual, de um homem que se considera íntegro e quanto possível justo.

Vejo pois, em João Suassuna, o orador eloquente, o advogado bri-
lhante, o jornalista vibrante e combativo, o chefe de família modelo. O 
administrador razoável, nas limitações do seu tempo e dos recursos de 
que dispunha. O homem de bem. O contador de histórias, recitador 
de poesias, desde as de Dante e Guerra Junqueiro até as de Romano 
e Inácio da Catingueira. O sertanejo, com evidente inclinação para o 
cavaleirismo, para a admiração da coragem e do destemor, mas con-
trário ao banditismo. Cavaleiro e cavalheiro. Às vezes precipitado nos 
seus julgamentos, mas desprovido de ódio, como o demonstra na sua 
carta-testamento.

Este, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o nosso homenageado de hoje, 
cujo centenário estamos comemorando, neste ano de 1986.

Acrescentarei, apenas, que esta homenagem não estaria completa, 
se não me curvasse, respeitoso, diante de dona Ritinha Vilar Suassuna, 
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a mulher extraordinária, que soube transformar a sua dor em energia e 
criar e educar a numerosa prole que Suassuna deixou na orfandade. Não 
vou lhe dar novos qualificativos. Ela não precisa de adjetivos. Basta di-
zer – Ritinha Suassuna – para saber que estamos diante de um exemplo 
de mãe brasileira.

A Paraíba é isto, meus senhores.
Ouço, com prazer, o nobre deputado Celso Peçanha.
O Sr. Celso Peçanha – Nobre deputado Ernani Sátyro, quero, em 

nome da Frente Liberal, trazer também uma palavra de recordação so-
bre um vulto dos mais importantes da Paraíba, que a Câmara homena-
geia neste instante. Alegro-me, Sr. Deputado, em apartear V.Exa. quan-
do fala da vida e da obra de João Suassuna, porque V.Exa. é, na verdade, 
uma das mais altas expressões da inteligência e da cultura da Paraíba. 
Conheço V.Exa. há anos e sei que, como escritor, como homem públi-
co, como administrador e como jurista, é uma extraordinária figura, 
porque se aliam em V.Exa. todas as qualidades primaciais da vida públi-
ca brasileira. Por isso, sinto-me honrado em apartear V.Exa. quando 
mergulha na história da Paraíba, que eu conheço, porque li Horácio 
de Almeida. Eu, V.Exa. e nosso saudoso amigo senador e deputado 
Pereira Diniz conversávamos sobre ela muitas vezes. A Paraíba forne-
ceu à vida pública brasileira não somente aquelas duas expressões mais 
altas, João Pessoa e José Américo de Almeida, mas, no Parlamento e na 
atividade administrativa, excelentes patrícios, que são sempre exem-
plo de trabalho e de honradez. V.Exa. fala de um paraibano valoroso 
que há cem anos nasceu e ilustrou a sua terra, fala de João Suassuna. 
Recordo-me, neste instante, de tantos vultos que conviveram comigo 
no Parlamento, sendo as expressões mais altas do amor à sua terra e ao 
Brasil. Quero unir minha voz à de V.Exa. na homenagem que presta ao 
grande vulto paraibano.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado, nobre deputado Celso 
Peçanha, pela sua solidariedade a esta homenagem e pelos seus genero-
sos conceitos a meu respeito.

Ouço com prazer o meu nobre colega, conterrâneo e amigo, depu-
tado João Agripino.

O Sr. João Agripino – Falar a V.Exa. sobre a história da Paraíba é 
falar ao mestre. Apenas quero dar um testemunho sobre João Suassuna. 
Como sabe V.Exa., ele era amigo fraterno de meu pai. Estudaram juntos 



161PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

e se formaram juntos. Os seus estudos foram financiados pelo padras-
to do meu pai, a pedido dele, que os pagou depois de governador do 
estado. Houve divergência entre os dois e se tornaram inimigos. Não 
vamos falar dessa página negra. Mas João Suassuna teve dois méritos 
invulgares: primeiro, prosseguiu o abastecimento de água na capital – 
contratado em financiamento que não veio, em função das dificuldades 
do presidente Bernardes –, iniciado por Campina Grande, partindo de 
Puxinanã. Por ser sertanejo, como tal, foi o primeiro governador que 
deu acesso para o coronel, chefe do interior, ao Palácio do Governo e à 
pessoa do governador – todos os anteriores tratavam apenas com chefes 
doutores, inclusive meu pai. João Suassuna, que era do sertão, tinha sen-
sibilidade para verificar que o coronel, chefe político, não tinha nenhum 
demérito em relação aos doutores. Tratava os coronéis como tratava os 
doutores. João Suassuna foi feito governador e projetou-se na vida pú-
blica através de pessoas: foi candidato de Epitácio contra a indicação 
de Solon, por influência de Antônio Pessoa. Mas, infelizmente, João 
Suassuna, sem ter nenhum vínculo de colaboração com a rebelião de 
Princesa, tinha, por azar da sorte, o fato de ser cunhado de João Dantas, 
parente de João Dantas, que se tornara inimigo de João Pessoa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – A senhora de João Suassuna é que era 
prima de João Dantas.

O Sr. João Agripino – Exatamente, D. Ritinha. João Suassuna, além do 
ostracismo a que foi levado no governo de João Pessoa, foi brutalmente 
assassinado no Rio de Janeiro como conivente na morte de João Pessoa, 
uma injustiça histórica que não pode ser desprezada. A única homenagem 
que João Suassuna recebeu, depois do governo João Pessoa, na Paraíba, foi 
prestada por Osvaldo Trigueiro, que, ao construir um grupo escolar em 
Catolé do Rocha, consultou-me sobre a possibilidade de colocar o nome 
de João Suassuna. Nós concordamos e fomos à inauguração do grupo 
prestigiar essa homenagem a esse grande paraibano que foi governador 
da Paraíba. Quero acrescentar ainda que o maior legado de João Suassuna 
foi a mulher e os filhos. D. Ritinha Suassuna era uma mulher fora de série. 
A primeira coisa que pediu aos filhos foi não pensar em vingança. Todos 
herdaram a inteligência de Suassuna, sobretudo Ariano, que de escritor 
passou a ser criador de bode em Taperoá, fazenda que pertencia a João 
Suassuna. Diz ele que “é melhor conviver com a natureza do que com os 
homens selvagens”. Marcos, João, Saulo, Germana e Lucas – que faleceu 
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há pouco tempo e foi meu compadre, a quem convidei para auxiliar no 
meu governo –, todos são joias que brilham no firmamento.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado, nobre deputado João 
Agripino, pela nobreza do seu aparte.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta é a Paraíba.

lEGislAção ElEiToRAl

A legislação eleitoral sempre foi uma das preocupações da atuação 
parlamentar de Ernani Sátyro. Já vimos como, ainda perante a assem-
bleia nacional constituinte, ele protestou contra a expedição do decreto-
lei que anulou todo o alistamento eleitoral, “como se fosse brinquedo 
de menino, que se arma e desarma para gáudio da imaginação infantil”. 
Sempre que era posta em debate matéria eleitoral, lá estava ele, na tri-
buna da Câmara, discutindo os principais pontos da questão, no sentido 
de emprestar a sua colaboração, baseada, sobretudo, em sua experiência 
político-eleitoral. Temas como alistamento, processo eleitoral, registro 
de partidos, sistema proporcional, sobras eleitorais, quociente eleitoral, 
gastos de campanha, nulidades na lei eleitoral, tudo isso constituía obje-
to de seus pronunciamentos, os quais visavam sobremodo ao aprimora-
mento do processo eleitoral ou ao que ele chamou, certa vez, “pronun-
ciamento liso das urnas”. Foram tantas as oportunidades em que o par-
lamentar paraibano ocupou a tribuna da Câmara dos Deputados para 
tratar de questões eleitorais, que se torna impraticável transcrever todos 
os discursos ali proferidos em relação a essas matérias. Faz-se, contudo, 
imprescindível reproduzir algumas de suas mais importantes participa-
ções em torno do tema “eleições”, mais precisamente as palavras com 
que ele defendeu, inclusive mediante oferecimento de projetos de lei, a 
inclusão de fotografia nos títulos eleitorais, a adoção da cédula única, a 
fixação do eleitor à sua seção eleitoral como instrumentos capazes de 
assegurar a verdade das urnas. Dentre os discursos de Ernani Sátyro 
versando temas eleitorais, ressaltam, com certeza, aqueles com que apre-
sentou e defendeu projeto de lei que “dispõe sobre o uso de retratos nos 
títulos eleitorais”, tendo por “finalidade corrigir o maior defeito de nossa 
legislação eleitoral, qual seja a ausência, no título de eleitor, de qualquer 
identificação capaz de deter a fraude”. Durante esse pronunciamento, 
feito na sessão de 13 de maio de 1953, o orador recebeu apartes dos 
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deputados Fernando Ferrari, Magalhães Melo, Pereira da Silva, Antônio 
Correia e Paulo Sarasate, todos de apoio à sua propositura. O assunto 
foi objeto ainda de outras orações, podendo o leitor verificar, contudo, 
que ao final dos debates, o parlamentar paraibano, conforme suas pró-
prias palavras, já “não alimentava mais esperanças, nem ilusões, de que 
essa medida moralizadora viesse a ser adotada nos termos em que foi 
proposta”, adiantando que “as modificações nele introduzidas o defor-
mavam e favoreciam a continuação das fraudes”. 

Outro tema destacado de suas cogitações foi o da adoção de medida 
que restringia o voto do eleitor à secção em que fosse inscrito, tida por 
ele como providência das mais moralizadoras, com vistas a evitar a frau-
de eleitoral. “Essa emenda é uma das mais moralizadoras que poderiam 
ser imaginadas em relação à matéria eleitoral” – disse Ernani Sátyro na 
tribuna da Câmara. Defendeu, também, com afinco, a instituição da “cé-
dula única”, consoante atestam os pronunciamentos aqui reproduzidos. 

Assim, como foi dito no início, a legislação eleitoral sempre foi uma 
das preocupações da atuação parlamentar de Ernani Sátyro, podendo-
se dizer que as significativas inovações moralizadoras introduzidas no 
sistema eleitoral pátrio no decorrer dos anos 50 só foram possíveis de 
se adotar, quando não por sua iniciativa, pelo menos por sua destemi-
da participação em prol delas: aposição de retratos nos títulos eleito-
rais, fixação do eleitor à sua respectiva secção, adoção da cédula oficial 
ou cédula única. A sua participação em torno dessas questões é aqui 
ressaltada não só por ser um dos pontos altos de sua vida congressual, 
mas sobretudo para corrigir uma injustiça. Há algum tempo veio a lume 
obra importante na bibliografia brasileira de direito público, intitula-
da Dicionário do voto, em que são destacados nomes, fatos e institutos 
do direito eleitoral brasileiro, com menção a diferentes personalidades 
participantes da vida pública brasileira que atuaram ao longo de nossa 
história, relativamente ao direito eleitoral, e nenhuma alusão se fez à 
intensa atuação parlamentar de Ernani Sátyro em favor da maior pure-
za de nossas eleições, como acima e adiante está demonstrado, em que 
pese todo o seu importante trabalho. (NO)
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Apresentação de projeto de lei dispondo sobre 
o uso de retratos nos títulos eleitorais
sessão de 13 de maio de 195320

Pode-se dizer, com toda propriedade, que a história política 
da República tem corrido paralelamente com a história do apri-
moramento do voto popular. Às práticas censuráveis da Primeira 
República, com o voto a descoberto, o sufrágio restrito, o absurdo 
das depurações ou degolas eleitorais, seguiram-se as inovações in-
troduzidas com a Revolução de 30, com o voto secreto, o sufrágio 
universal, a garantia da Justiça Eleitoral, instituída sob os influxos 
do movimento revolucionário recente, não obstante pouco tempo 
tenha decorrido para que, de inopino, mergulhasse o país na longa 
noite do Estado Novo, com a derrocada das instituições democrá-
ticas e o sepultamento dos direitos políticos. Procedida a redemo-
cratização, redefiniram-se os rumos da democracia, com a parti-
cipação popular na escolha dos governantes e da representação, 
a sucessividade e temporalidade dos mandatos e demais avanços 
alcançados após a Revolução de 30 e reincorporados com a Carta 
de 1946. A partir daí, procurou-se, a cada passo, aperfeiçoar o voto 
no sentido de assegurar-lhe a maior lisura possível. Ernani Sátyro 
foi um dos parlamentares mais atuantes com vistas a esse aprimora-
mento do sufrágio popular. Com o discurso abaixo mostrado, por 
exemplo, apresentou projeto de lei dispondo sobre o uso de retrato 
nos títulos eleitorais como forma de tolher a fraude muito comum, 
à época, de votar alguém com o título de outrem. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, quando ainda vivia e li-
derava a bancada da União Democrática Nacional, o deputado Soares 
Filho teve a feliz inspiração de requerer a constituição de uma comissão 
especial para elaborar a reforma do Código Eleitoral.

Homem estudioso desses problemas e com longa experiência da 
vida eleitoral, o deputado Soares Filho verificara que muita coisa se ti-
nha a fazer, na legislação vigente, no sentido de corrigir as falhas, os 
vícios, os defeitos de que, inegavelmente, está cheio nosso código.

20 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 14 de maio de 1953.
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Constituída a comissão, fui escolhido seu presidente, não como ho-
menagem a mim, mas ao deputado Soares Filho, inspirador da comis-
são e ao meu partido, a União Democrática Nacional. Manda a lealda-
de que eu diga que a lembrança dessa escolha partiu, precisamente, do 
depu tado Gustavo Capanema, líder da Maioria, pelo consenso unânime 
da comissão, indicado para seu relator.

Durante alguns meses, Sr. Presidente, em fins da legislação passada, 
essa comissão esteve reunida e passou a examinar o longo e minucioso 
trabalho do relator, Sr. Gustavo Capanema.

Infelizmente, porém, não podemos chegar a uma conclusão defi-
nitiva, porque as inúmeras tarefas de que está investido, pela sua con-
dição mesmo de líder, o Sr. Gustavo Capanema, não lhe permitiram a 
elaboração definitiva de um anteprojeto. O fim da sessão legislativa nos 
surpreendeu quando iniciáramos a votação.

A verdade, Sr. Presidente, que os próprios fatos indicam, é que não 
teremos tempo de fazer essa revisão minuciosa, de fazer esse trabalho 
completo de reexame de todo o sistema eleitoral brasileiro, até se reali-
zarem as próximas eleições para renovação do Congresso.

O Sr. Fernando Ferrari – Não acha V.Exa., nobre líder, que nesta 
altura dos acontecimentos seria mais interessante, por isso que mais 
prático para todos nós, aguardar o projeto de reforma já em elabora-
ção no Senado?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Respondo a V.Exa. Esses projetos, em 
que pesem os esforços dos senhores senadores, também estão, de cer-
to modo, parados, não têm tido andamento como seria de desejar. O 
mesmo tem acontecido com proposições apresentadas à Câmara pela 
simples razão de que à aludida comissão toda a matéria nesse sentido 
vem sendo encaminhada.

O Sr. Fernando Ferrari – Faço a pergunta apenas pelo seguinte: sabe 
V.Exa. que, particularmente, me tenho interessado muito por esse pro-
blema. Já falei com alguns líderes e acho mesmo que V.Exas., líderes, 
deveriam entrar em acordo para apressar o andamento da reforma elei-
toral, porque, sem nova lei, não realizaremos boas eleições.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Concordo com V.Exa. O ponto de vista da 
União Democrática Nacional é de que uma questão, pelo menos, exige ime-
diata providência, independentemente de qualquer projeto, independente-
mente de qualquer revisão geral, e essa questão diz respeito, precisamente, 
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à identidade do eleitor no seu respectivo título – a fotografia, que pode 
evitar tanta fraude com relação à lei eleitoral.

O Sr. Magalhães Melo – Sou da Maioria e desejo louvar a atitude de 
V.Exa. e a compreensão que tem revelado do problema que envolve a 
elaboração de uma lei eleitoral. Se não me engano, pela segunda vez, 
durante o corrente ano, vem V.Exa. à tribuna a fim de alertar os líderes 
políticos para a importância da questão. E tem razão quando afirma que 
o Congresso não deve deixar para a última sessão da legislatura o estu-
do acurado do assunto, porque sua complexidade exige, sem dúvida, 
exame mais repousado. A V.Exa. assiste, ainda, razão quando diz que, 
se o Congresso não quer, no momento, preocupar-se com uma lei desta 
natureza, pelo menos dê ao país projeto de lei mais rápido, capaz de 
permitir a realização do alistamento eleitoral, garantidas as condições 
de identidade do eleitor.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, eis nosso projeto:

Dispõe sobre o uso de retratos nos títulos eleitorais e dá outras pro-
vidências.

O Congresso Nacional decreta:

 Art. 1º - O título eleitoral, além dos requisitos previstos na Lei nº 
1.164, de 24 de julho de 1950 (Código Eleitoral), conterá 
ainda o retrato do eleitor, de acordo com o modelo aprova-
do pela Justiça competente.

 Art. 2º - O Tribunal Superior Eleitoral providenciará no sentido de 
serem substituídos todos os títulos que não se revestirem da 
formalidade exigida no Art. 1º.

 Art. 3º - A partir das próximas eleições para renovação da Câmara e 
parte do Senado, estas inclusive, não será admitido a votar 
nenhum eleitor cujo título não contenha a fotografia de que 
trata esta lei.

 Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
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Justificação

Este projeto tem por finalidade corrigir o maior defeito de nossa 
legislação eleitoral, qual seja a ausência, no título do eleitor, de qual-
quer identificação capaz de deter a fraude.

Os títulos atuais, por estranho que pareça, constituem uma espé-
cie de títulos ao portador. O seu detentor material pode votar com 
ele onde queira e entenda.

A experiência tem demonstrado, na azáfama das mesas recepto-
ras, a impossibilidade de uma fiscalização rigorosa e eficiente.

Na apuração, por sua vez, torna-se também ineficaz qualquer 
esforço dos representantes partidários, uma vez que a fraude se 
generalizou e não se trata, assim, de casos isolados, mas fáceis de 
averiguação.

As assinaturas apostas nos títulos também se têm mostrado pro-
vidências anódinas, não só pela facilidade, comum aos fraudadores, 
de falsificá-las e imitá-las, como ainda porque, nas regiões menos 
cultas do país, as letras de pessoas diferentes se assemelham de 
modo impressionante.

2. A Comissão Especial de Reforma da Lei Eleitoral, organizada 
por iniciativa do saudoso deputado Soares Filho, apesar de esforço 
e boa vontade com que trabalhou em fins da sessão legislativa pas-
sada, não pôde, infelizmente, concluir o seu trabalho.

Com efeito, pela natureza mesma do encargo que o Plenário 
lhe conferira, passou ela a rever todo o sistema através de traba-
lho longo e minucioso de seu relator, o nobre deputado Gustavo 
Capanema.

Os fatos estão indicados que esse anteprojeto geral não será con-
vertido em lei a tempo de alcançar as próximas eleições.

3. Nestas condições, fiéis ao pensamento do eminente líder de-
saparecido, inspirador da reforma que visava, principalmente, a por 
termo à situação que aí se encontra, em relação à identidade do 
eleitor e consequentemente à lisura do voto, apresentamos à con-
sideração dos senhores deputados um projeto de lei, suscetível de 
rápido andamento, pela simplicidade mesma da solução proposta.

4. Não temos dúvida de que os demais partidos, tanto quanto o 
nosso, empenhados na pureza do processo eleitoral, contribuirão 
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com o seu voto para que o Código vigente seja devidamente aper-
feiçoado quanto ao aspecto em causa.

5. No momento em que a própria Justiça Eleitoral, independen-
temente de qualquer imposição de lei, diligencia no sentido de cor-
rigir uma falha gravíssima do alistamento, exigindo, para os títulos 
ora substituídos, por imprestáveis, o retrato do eleitor, seria incon-
cebível que o Congresso negasse o seu apoio à generalização dessa 
mesma providência, de tão elevada finalidade moralizadora.

O Sr. Pereira da Silva – Estou ouvindo com muita satisfação, aten-
tamente, a exposição de V.Exa., assim como a leitura do projeto que 
pretende apresentar à consideração da Casa. Com as exigências feitas 
no artigo 1º, referentemente à aposição do retrato do eleitor no títu-
lo, V.Exa. vai excluir da votação talvez mais de um terço dos eleito-
res deste país, porque nem mesmo nos arredores de várias capitais 
conseguiremos fotografias para os eleitores. Em estados como os do 
Amazonas, Mato Grosso e nos grandes estados centrais, onde não há, 
absolutamente, serviço de fotografias, V.Exa. excluirá parte considerá-
vel do eleitorado nacional.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Prefiro excluir parte considerável do 
eleitorado, a desmoralizar o próprio sistema eleitoral, permitindo a 
fraude que campeia em todo o nosso território. Aliás, havendo redução 
do eleitorado, tal será sem prejuízo para este ou aquele partido de modo 
exclusivo, porque a redução se distribuirá proporcionalmente. Caindo 
sobre todo o corpo eleitoral, cada partido sofrerá perda proporcional 
a seu próprio coeficiente. E então é só isso. Se declinarmos de medidas 
desta natureza, por dificuldades de ordem prática porventura existen-
tes, nunca teremos uma legislação moralizadora como esta, exigida pela 
própria seriedade do regime político que adotamos.

O Sr. Antônio Correia – Quero lembrar a V.Exa. que, em 1934, já 
tínhamos o título eleitoral com retrato. Isso era possível. Isso já se pra-
ticou no Brasil há muitos anos; portanto, não há argumento que possa 
invalidar o que V.Exa. pretende agora. V.Exa. pleiteia medida moraliza-
dora, igual para todos. Não se trata de restrição para ninguém.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Obrigado a V.Exa.
O Sr. Pereira da Silva – Peço a atenção do nobre colega para o se-

guinte fato. O voto é obrigatório, é dever imposto pela Constituição. Por 



169PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

consequência, o que V.Exa. deve fazer é cogitar de arranjar meios para 
que o eleitorado não possa, de modo algum, fugir a este dever; que não 
seja impedido por este ou aquele motivo, por esta ou aquela dificuldade, 
de votar. É preciso não restringir este direito de voto, impondo formali-
dades, exigências absolutamente inexecutáveis.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço o aparte de V.Exa., que está 
consignado.

Estou propondo, no entanto, que se faça a identificação e, devo dizer 
até a V.Exa. que isto não basta, porque, pela premência de tempo, não 
podemos ir às consequências derradeiras – isso seria o ideal – exigir a 
impressão digital do eleitor no respectivo título.

Mas diante da conjuntura em que nos encontramos, com a fraude 
desenfreada em todo os país, com pessoas votando cinco, seis, sete, oito, 
dez ou vinte vezes, com títulos alheios, não podemos, sob pena de des-
moralizar o próprio regime em que vivemos, deixar de exigir a fotogra-
fia nos títulos dos eleitores.

O Sr. Pereira da Silva – Nesse caso, V.Exa. deveria exigir que as auto-
ridades cumprissem o seu dever.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Estou apenas apresentando um projeto. 
Não sou eu quem vai decidir. Se a Câmara entender que esse projeto não 
deve ser aprovado, que o rejeite. V.Exa. poderá discuti-lo no tempo opor-
tuno. Mas, no momento – já acolhi com prazer os apartes de V.Exa. – me 
permita, pelo menos, prosseguir na minha exposição.

O Sr. Pereira da Silva – Sem dúvida.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Por conseguinte, como presidente da 

Comissão Especial de Reforma Eleitoral, cujo prazo expirou, depois do 
exame cuidadoso que fiz do problema juntamente com o líder Afonso 
Arinos e o deputado Paulo Sarasate, depois de auscultarmos também 
os anseios de quantos se batem pela moralização do nosso regime po-
lítico e eleitoral, resolvi apresentar, em nome da União Democrática 
Nacional, este projeto indispensável à segurança e à lisura das eleições 
realizadas neste país.

O Sr. Paulo Sarasate – Há uma circunstância também a ponderar 
e que me vem preocupando bastante: ninguém, no momento, sabe, 
por todo o interior do país, qual a real situação do eleitorado vigente 
e quais as condições futuras a serem exigidas para a validade do alis-
tamento atual.
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Estamos vivendo momentos de dúvida, de incerteza absoluta. É 
preciso, portanto, legislar a respeito, nem que seja através de projetos 
de emergência. Como sabe V.Exa., enquanto a Justiça Eleitoral para os 
títulos novos dos eleitores ainda não inscritos e na revisão dos títulos já 
esgotados está exigindo retrato, enquanto isso ocorre, não sabemos qual 
será, nem qual é, a rigor, a situação dos títulos atualmente existentes, 
que constituem a grande massa dos títulos de todo o país.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Perfeitamente.
O Sr. Paulo Sarasate – É preciso, portanto, legislar a respeito e não 

ficar modorrando, dormindo em torno de questão assim importante. 
Por isso que o projeto é oportuno. Decida-se de vez o que há a fazer a 
respeito do alistamento; e, através de outros projetos ou desse que está 
em curso na Comissão Especial, se legisle quanto à parte consequente, 
isto é, quanto à parte das eleições propriamente ditas, donde é preciso, 
dentre outras presunções, erradicar, eliminar o poder econômico-finan-
ceiro na decisão dos pleitos.

O Sr. Presidente – Peço aos Srs. Deputados que não mais aparteiem 
o orador, que dispõe apenas de um minuto.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, no momento em que a 
própria Justiça Eleitoral, usando de faculdade, por assim dizer, normati-
va, exige que os novos títulos eleitorais tragam o retrato, não seria com-
preensível que o Congresso Nacional, através de uma lei, negasse o seu 
apoio, sua contribuição para que os títulos eleitorais não sejam como 
os atuais, uma espécie de título ao portador, cujos possuidores podem, 
em qualquer parte, de posse deles, usá-los como se fossem as próprias 
pessoas, os próprios eleitores, desmoralizando a democracia, desmora-
lizando o nosso regime político eleitoral.

O Sr. Coelho de Sousa – V.Exa. está rigorosamente certo. O Código 
Assis Brasil, de 1933, estabelecia as exigências da identificação digital 
e da fotografia, instituindo, consequentemente, a honestidade do voto. 
As atuais leis restauram o fósforo eleitoral no Brasil. Terei oportunidade 
de demonstrar isso, quando, em discurso, der meu apoio ao projeto de 
V.Exa., que é de alta moralidade política e de grande dignidade cívica.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Obrigado a V.Exa.
Esta, portanto, Sr. Presidente, é a contribuição do meu partido à mo-

ralidade do sistema eleitoral brasileiro e à segurança do próprio regime.
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Ainda o uso de retratos nos títulos eleitorais
24 de agosto de 1953 

Com o pronunciamento abaixo transcrito, Ernani Sátyro 
demonstra o seu desencanto pela maneira como a Câmara dos 
Deputados aprovou o seu projeto, que determinava a aposição de 
retratos nos títulos eleitorais. Da forma como isso se deu, os títu-
los continuariam a ser, nas expressões por ele usadas, “bilhetes de 
sabão”, “títulos ao portador”, “recados de fraude”, “instrumentos de 
desvirtuamento” da lisura eleitoral, com os quais os fraudadores 
continuariam a votar dez, vinte, trinta vezes. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Ao discutir o projeto destinado a regular 
a aposição de retratos nos títulos eleitorais, não alimento mais esperan-
ças, nem ilusões, de que esta medida moralizadora venha a ser adotada 
nos termos em que foi proposta. Não duvido, nem poderia duvidar, da 
sinceridade com que os meus colegas e consequentemente a Câmara vo-
taram o projeto de minha iniciativa, mas também não há dúvida de que, 
deformado como está, não poderá prestar qualquer serviço ao objetivo 
elevado de corrigir um dos vícios mais feios que até hoje têm atingido a 
legislação eleitoral brasileira.

Sr. Presidente, os títulos eleitorais que aí se encontram são bilhetes 
de sabão, são títulos ao portador, são recados de fraude, são instrumen-
tos de desvirtuamento de quanto é lisura eleitoral num país que tudo 
deveria fazer para que a vontade do povo expressa nas urnas não fosse 
assim tão violentada, assim tão criminosamente burlada.

Venho, por conseguinte, expender ainda algumas considerações 
por uma questão de dever, para ser fiel àquela mesma inspiração que 
me norteou o espírito quando elaborei, de acordo com o líder do meu 
partido e com o auxílio do deputado Paulo Saraste, um projeto sucinto 
que se destinava a evitar essa desilusão do povo, que viesse evitar, Sr. 
Presidente, essa descrença dos eleitores probos, porque não tenho dú-
vida de que agora, sim, nós, rejeitando o projeto nos termos em que foi 
elaborado, o que fizemos foi legalizar a fraude, foi legitimar o desvirtua-
mento da verdade eleitoral a que já se assistiu neste país.

O Sr. Raul Pilla – O que fizemos foi anular, talvez, a menos discutível 
das conquistas da revolução de 1930.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Sinto-me, de certo modo, responsável 
pelo que acaba de acontecer, visto como se eu imaginasse que um pro-
jeto visando tão elevados objetivos moralizadores se haveria de trans-
formar numa legalização da fraude e do crime, nunca, Sr. Presidente, 
teria eu vindo provocar este pronunciamento inoportuno; nunca viria 
eu, diante da Câmara e do país, pedir moralidade para aquilo que ou 
por cegueira ou por descrença ou por desídia se quer legitimar na pior 
das situações.

Sr. Presidente, dizer que hoje grande parte do eleitorado fraudulento 
vota uma, duas e três vezes é não conhecer sequer a força das expres-
sões “ele vota dez, vinte, trinta vezes”. Há eleitores que hoje só têm uma 
profissão – votar. Eles se alistam dez, quinze, vinte vezes com nomes 
diferentes. Já não é só um a conduzir um título alheio. Já se faz preesta-
belecidamente um alistamento em que cem eleitores poderiam render 
mil. Há municípios brasileiros – as estatísticas estão aí – que possuem 
maior número de eleitores do que de pessoas alfabetizadas dentro dos 
limites das respectivas zonas eleitorais. É contra isto, Sr. Presidente, que 
me levanto; é para corrigir esse defeito que tenho clamado e continuarei 
a clamar, até que a Câmara, até que o Congresso um dia não mais seja 
surdo a esses clamores da consciência do povo brasileiro.

fixação do eleitor à sua seção eleitoral
sessão de 1º de setembro de 195321

Um procedimento que favorecia, de maneira acentuada, a fraude 
e, com isso, a deturpação da verdade eleitoral era o chamado voto 
em separado, mediante o qual um eleitor de determinada seção po-
deria votar em outra seção e mesmo em outra cidade, abrindo-se 
a oportunidade de alguém exercer o direito de voto em lugar do 
verdadeiro titular do documento eleitoral, já que não tinha o título 
o poder de identificar o seu portador, pelo fato mesmo de inexis-
tir nele fotografia do eleitor. Ernani Sátyro pugnou pela fixação do 
eleitor à sua seção eleitoral, como meio de debelar a fraude, vale di-
zer, somente em sua seção poderia o eleitor votar, vedando-se com 
tal providência o “voto em separado” e, consequentemente, a possi-
bilidade de voto fraudulento. (NO)

21 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 2 de setembro de 1953.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, essa emenda é uma das 
mais moralizadoras que poderiam ser imaginadas em relação à matéria 
eleitoral. Ela se destina a fixar o eleitor em sua seção. Dentro de cada 
zona, feita a divisão pelo juiz competente, ou pela ordem numérica dos 
títulos ou pela ordem alfabética, conforme o caso, o eleitor já sabe onde 
vai votar. O que não é possível é continuar esse regime do eleitor am-
bulante, do eleitor que vota em qualquer lugar onde entende, a seu bel-
prazer, fraudando, assim, a Lei Eleitoral.

O Sr. Brochado da Rocha – E qual solução V.Exa. propõe para a hi-
pótese que levantei?

O SR. ERNANI SÁTYRO – A solução é a seguinte: estabeleça-se, 
como pretende a emenda, o princípio de que o eleitor só vota na sua 
seção e abram-se, então, as exceções cabíveis. Quais são essas exceções? 
Primeiro, os membros das mesas receptoras, os fiscais, os delegados de 
partidos. E se se julgar necessário – como diz V.Exa. e como poderemos 
meditar mais –, atenderemos à situação de determinados funcionários 
que, dada a natureza transitória mesmo de suas atividades, como é o 
caso dos empregados em estradas de ferro, poderão mediante a com-
provação dessas suas categorias ser admitidos a votar onde estiverem.

O Sr. Brochado da Rocha – E como fazemos isso agora?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Bem, a impossibilidade na Câmara é evi-

dente; mas poderíamos fazê-lo através de emenda apresentada no Senado.
O Sr. Brochado da Rocha – Então, vamos rejeitar a emenda.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não podemos rejeitar a emenda, porque 

seria rejeitarmos o princípio.
O Sr. Brochado da Rocha – E se o Senado não apresentar emenda?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Se o Senado não emendar estaremos, 

então, diante de uma inadvertência de V.Exa., que não providenciou em 
tempo oportuno a apresentação de emenda.

O Sr. Brochado da Rocha – Não apoiado.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Se V.Exa. tivesse tomado parte nos tra-

balhos da comissão...
O Sr. Brochado da Rocha – Mas não faço parte da comissão.
O SR. ERNANI SÁTYRO – ...disporia de todos os meios possíveis 

a seu alcance para isso. Se não cuidou a tempo, o que não se pode é 
derrubar o princípio, para que continue o que está sendo feito: o eleitor 
ambulante, votando em toda a parte.
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O Sr. Oliveira Brito – Que solução V.Exa. apresentaria para o caso de 
um eleitor cujo nome é omitido pela lista de votação?

O SR. ERNANI SÁTYRO – A solução está no Código Eleitoral. 
Aliás, é o único argumento sério que se tem levantado contra o princí-
pio. O eleitor, de acordo com a divisão das zonas, deve votar na Seção 
“X”, digamos na letra “A”, de nº 1 a 300. Se, no entanto, criminosamente, 
fraudulentamente, lesando a fiscalização dos partidos, o escrivão omitiu 
o nome desse eleitor, este pode votar, porque pertence àquela seção. O 
que não se pode admitir é que um eleitor da letra “Z” vote na letra “A”. 
Sabem por quê, Sr. Presidente e Srs. Deputados? Por que isso permitirá 
que ele vote mais de uma vez. O eleitor quer votar como “Antônio” na 
sua seção, na cidade onde é eleitor, votar num distrito, votar no outro, 
dez, vinte, trinta vezes, conforme se tem provado. O nosso propósito é 
acabar com essa imoralidade do eleitor ambulante, e isso só se dará com 
a aprovação da emenda.

O Sr. Tarso Dutra – O Código Eleitoral vigente estabelece a reclama-
ção, a cargo do eleitor ou do delegado de partido, por simples omissão. 
Tantos dias antes da eleição – não me lembro se são trinta dias – qual-
quer eleitor ou delegado de partido, verificando que certo nome alistado 
para votar não consta da lista do seu município, pode reclamar ao juiz, 
para que faça a necessária corrigenda. Está previsto na Lei Eleitoral o 
recurso hábil para as omissões apontadas pelo deputado Oliveira Brito.

O Sr. Oliveira Brito – Sr. Deputado Tarso Dutra, V.Exa., que é políti-
co do interior, está, neste caso, completamente distante da verdade. Os 
juízes eleitorais recebem as listas dos eleitores da seção com o material 
eleitoral. Como pode o eleitor reclamar se ainda não teve conhecimento 
da lista?

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. está redondamente enganado. A 
lista remetida com o material eleitoral é organizada, nos dias anteriores 
à eleição, com a fiscalização de todos os partidos, e existe prazo para 
reclamação. As listas são afixadas até na porta dos cartórios eleitorais e 
das respectivas seções.

O Sr. Oliveira Brito – A lei determina assim, mas a realidade é outra.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Então, os partidos não exercem a fisca-

lização e nada podem reclamar.
Peço a atenção da Câmara para a gravidade da questão que envolve 

o argumento do deputado Brochado da Rocha. S.Exa. quer que a exce-
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ção se transforme em regra geral: para atender a situação particular dos 
ferroviários, quer que a fraude continue a campear.

O Sr. Brochado da Rocha – Não são apenas os ferroviários, mas os 
viajantes, os funcionários públicos.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Os viajantes têm situação prevista na 
ressalva. Se por um caso extraordinário – embora as eleições sejam fixa-
das com bastante antecedência –, um viajante receber designação de sua 
firma para fazer determinada viagem, que se perca o voto desse viajante, 
mas que não se arrogue a fraude em princípio.

O Sr. Brochado da Rocha – É uma violência.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Os viajantes têm todos os recursos da 

ressalva.
O Sr. Brochado da Rocha – Não têm.
O SR. ERNANI SÁTYRO – A ressalva atende também aos ferroviá-

rios, que realmente merecem nossa atenção.
Sei que V.Exa. tem bastante força para fazer aprovar no Senado 

emenda dessa natureza.
O Sr. Brochado da Rocha – Não apoiado.
O SR. ERNANI SÁTYRO – O que não se pode é continuar com o 

regime do eleitor ambulante, fraudulento, violando a vontade do povo.

Em defesa da cédula oficial única
sessão noturna de 27 de maio de 1955 

Entre as medidas sugeridas e defendidas por Ernani Sátyro para 
aprimoramento e lisura do voto, outra pode ser apontada da maior 
repercussão no seio do Congresso e junto à imprensa nacional: a 
adoção da “cédula oficial” ou “cédula única”. Quem tem pelo menos 
55 anos de idade há de se lembrar como eram as cédulas de votação 
antes da instituição da cédula única. A cada candidato correspondia 
uma cédula com o nome do partido, o nome do candidato e o cargo 
pleiteado. Quando o pleito se destinava a vários cargos, a cada um 
deles correspondia uma cédula ou chapa, que o eleitor devia levar de 
casa e colocar na urna, inserindo-a, antes, no envelope que era for-
necido pela Mesa. Muitas fraudes se faziam por conta do sistema de 
cédula. A mais costumeira era trocar a cédula que o eleitor portava 
por outra de interesse da pessoa que o abordava. Essa troca se fazia 
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de maneira imperceptível, de modo que o eleitor incauto terminava 
votando em outro candidato que não aquele em quem pensava ter 
votado. Com a cédula única, o próprio eleitor registrava na cédula e 
na cabina eleitoral o número de seu candidato, não havendo possi-
bilidade de troca de cédula como antes. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, feitas as observações pre-
liminares que julguei necessárias na sessão da tarde, entro propriamente 
a apreciar, dentro do trabalho da Comissão Mista, aqueles aspectos que 
me parecem mais relevantes.

Poder-se-ia dizer que o trabalho daquela comissão atendeu às suges-
tões mais vivas no que dizem respeito à melhoria de nossa Lei Eleitoral. 
Apontar-se-iam neste caso, entre outros, os seguintes aspectos: primei-
ro, o fato de ter sido estabelecida a folha individual, a ficha individual do 
eleitor, em substituição aos títulos antigos; em segundo lugar, a fixação 
do eleitor a sua própria secção. Isto, segundo o ilustre relator da comis-
são e aqueles que o acompanharam com o seu voto, bastaria para justi-
ficar os trabalhos daquele órgão técnico e para atender de certo modo 
aos anseios nacionais por uma Lei Eleitoral saneada de tantos vícios e 
tantos defeitos.

Sr. Presidente, sustento o mesmo ponto de vista, já mantido na co-
missão, de que sem a cédula oficial não teremos feito quase reforma 
de espécie alguma, e isso principalmente porque, no que diz respeito à 
folha individual, basta saber que só depois das eleições de 3 de outubro, 
ou a partir do próximo ano, entrará em vigor esse preceito. Até lá con-
tinuarão vigorando os títulos que aí se encontram, títulos ao portador, 
esses papeizinhos inexpressivos, veículos de fraudes, sem nenhuma pro-
vidência para se deter a onda avassaladora da fraude. Realmente fixar 
o eleitor na sua secção é uma providência, seria até falta de probidade 
na argumentação deixar de reconhecer que foi um passo no sentido da 
normalização dos pleitos. Mas Sr. Presidente, isso só é muito pouco. Se 
essa reforma tão solicitada, se essa reforma tão apregoada, se essa re-
forma tão desejada se cingisse a essa única providência, aquela de que 
o eleitor só votasse na sua secção, não teríamos, na verdade, reforma 
quase nenhuma, mas apenas retocado um tópico da legislação vigente.

O Sr. Nestor Duarte – Pois, apesar de votado na sua totalidade o pro-
jeto em discussão, essa reforma é uma chinfrineira, é uma mesquinharia 
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imensa diante do grave problema, do gigantesco problema da questão 
eleitoral no Brasil.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. terá razão, mas apenas em ter-
mos, porque também uma verdadeira revolução na legislação eleitoral, 
nos termos provavelmente pretendidos por V.Exa., exigiria talvez mes-
mo uma reforma da Constituição. Isso, sim! Neste ponto poderia con-
cordar com V.Exa., em que, para ir a reforma até as raízes, de maneira a 
conseguir aparar todos os males, inclusive aquele da influência nefasta 
do dinheiro nos pleitos eleitorais e certos defeitos do sistema propor-
cional adotado por nós, para ir até lá seria necessário uma reforma da 
Constituição, para o que, evidentemente, não temos competência no de-
bate que estamos travando e que seria pura e simplesmente em torno da 
própria legislação ordinária.

O Sr. Nestor Duarte – Vamos conversar. Somos dois tabaréus do in-
terior do Brasil, dos estados do Norte, dos pobres estados do Norte...

O Sr. Tenório Cavalcanti – Não apoiado.
O Sr. Nestor Duarte – ...e vamos conversar. V.Exa. acha possível 

deter-se em parte o poder econômico, como se diz, sua influência em 
nosso processo eleitoral sem que a União arque com todas as despesas 
do alistamento, da eleição, do transporte e da alimentação, sobretudo 
do eleitor rural?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não acho. Mas o meu entendimento 
com V.Exa. para se dar perfeito, nos termos por V.Exa. propostos, en-
tendimentos de dois tabaréus semicivilizados, iria dar-se muito adiante, 
numa espécie de convocação lenta, demorada, de todas as nossas ener-
gias para um trabalho de evolução e de educação, sem o qual não é pos-
sível admitir a extinção da fraude que em tantos e tantos espíritos já se 
encontra impregnada.

A preocupação da fraude que, num certo sentido e em determi-
nadas ocasiões, constitui até ato de legítima defesa, de outro lado se 
está fazendo na situação psicológica real que o legislador não pode 
amparar, porque o direito tem acima de tudo uma finalidade ética 
sem o que não se conceberia estivéssemos lutando pela sua perma-
nência e aprimoramento.

O Sr. Nestor Duarte – O nobre colega há de compreender o que faz 
evidentemente a distinção: há despesas decorrentes da fraude e outras 
próprias de um processo caríssimo. Quando o chefe político do interior, 
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da capital ou dos grandes centros procura V.Exa. ou a mim e diz que 
gastou tanto no alistamento, tanto em conduzir os eleitores no dia tal 
à secção tal – até porque se isso não fizesse a abstenção seria imensa –, 
estamos diante de um fato normal, nada imoral, nada escandaloso, nem 
deponente das práticas políticas do Brasil e a que se precisa dar o devido 
cobro. Há pouco tempo na Câmara correu projeto, ao qual V.Exa., creio, 
deu seu apoio, criando o fundo partidário ou fundo monetário para as 
despesas dos partidos. Houve certa celeuma na imprensa, nessa impren-
sa metropolitana que pouco entende do Brasil, que só entende do Rio 
de Janeiro. Mas a verdade é que a iniciativa, ainda que possa ter erros e 
defeitos, é das mais louváveis e V.Exa. há de convir – e já agora deixando 
de ser tabaréu – que numa democracia o órgão mais importante, porque 
o órgão primário de todo poder, é o órgão eleitoral. Se queremos ser 
democratas, permanecer na democracia, gastemos mais dinheiro com 
algo mais importante do processo democrático.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, agradeço a contribuição 
brilhante como sempre, do deputado Nestor Duarte....

O Sr. Nestor Duarte – Tabaréu como V.Exa.
O Sr. José Guimarães – Tabaréu professor.
O SR. ERNANI SÁTYRO – ...mas o tempo de que disponho não 

me permite manter até muito longe essa conversação, que, pelo me-
nos no que toca a S.Exa., seria da maior oportunidade e proveito 
para o Plenário.

O Sr. Tenório Cavalcanti – Antes de V.Exa. entrar no ponto funda-
mental de seu discurso, permita-me um aparte.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Com prazer.
O Sr. Tenório Cavalcanti – O discurso de V.Exa., por sem dúvida 

homem dos mais conhecedores desses problemas eleitorais no interior e 
na intimidade da vida parlamentar – temos observado a extraordinária 
experiência que V.Exa. tem sobre o assunto –, é uma espécie de bom-
bardeio no ponto vulnerável: a corrupção eleitoral do Brasil. Lembro, 
porém, a V.Exa., que poderá não encontrar a recompensa do apoio da 
maioria da Câmara, mas há de contar com a solidariedade e o respeito 
da família comum dos políticos normais do Brasil, que não há de dis-
cordar de V.Exa. sobre essa necessidade imperiosa de se modificar essa 
lei para as eleições de outubro, porque só assim impediremos que se 
incorra nos riscos que determinaram a revolução de 1930.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado. Mas Srs. Deputados, 
qualquer que seja o destino dessa ideia da cédula oficial, quero, pelo me-
nos para ficar registrado nos anais da Câmara dos Deputados, refutar 
alguns dos argumentos que aqui têm sido expendidos contra essa ideia, 
contra essa cédula oficial e única, e que, no nosso ponto de vista, e que, 
no nosso entender, seria um impulso mais vivo e eficiente no sentido 
de deter a fraude. Um desses argumentos, Sr. Presidente, é o de que essa 
cédula única criaria uma ditadura da mesa receptora. Sr. Presidente, só 
criaríamos uma ditadura da mesa receptora se regredíssemos àquele 
sistema anterior a 1930, em que as apurações eram feitas pela própria 
mesa. Então, sim, porque a mesa tomava o voto, apurava-o e proclamava 
o resultado. Mas se todo o processo de apuração é feito pelas juntas ins-
tituídas pela lei, que não a mesa receptora, como admitir-se que se cria-
ria essa ditadura, que se estabeleceria esse arbítrio, se esses mesários, se 
esses componentes, se esses integrantes das mesas receptoras não passa-
riam a figurar, não passariam a constituir as próprias juntas apuradoras, 
e o processo de apuração continuaria nos termos da legislação vigente?

O Sr. José Alves – Nobre deputado, tenho acompanhado com muita 
satisfação e muito prazer o desenvolvimento do discurso de V.Exa. e 
devo afirmar neste instante que a opinião desta Casa, a uma, é de que se 
consiga uma forma qualquer de evitar a fraude. A meu ver, Sr. Deputado, 
a cédula oficial não evita a fraude, mas, ao revés, ajuda-a.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Tenho o maior prazer em ouvir o no-
bre colega. Solicito, entretanto, não desenvolva seu raciocínio no sen-
tido de demonstrar que a cédula oficial concorre para a fraude, pois, 
infelizmente, o tempo de que disponho não nos permite esse diálogo. 
Registro a impressão de V.Exa., mas peço permissão para desenvolver 
os argumentos pelos quais entendo que, ao contrário, a cédula oficial 
virá impedir a fraude.

O Sr. José Alves – Ouvirei a opinião de V.Exa.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, ainda hoje apresentei 

emenda que vem pôr termo ao receio dos suspicazes de que as mesas re-
ceptoras, de posse do material entregue pela Justiça Eleitoral, poderiam 
distribuir essas cédulas, viciar essas cédulas, contaminar essas cédulas, 
em contacto com os órgãos eleitorais interessados no pleito. A emen-
da, resultante, aliás, de um entendimento meu com o ministro Edgar 
Costa, é no sentido de que o material entregue aos presidentes das  
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mesas receptoras permanecerá lacrado, permanecerá nos invólucros de-
vidamente rubricados e abertos apenas no momento da instalação dos 
trabalhos, ou seja, no instante da própria votação.

O Sr. Ulysses Guimarães – Veja V.Exa. e veja a Casa, cada vez mais 
as complicações aumentam. Agora, o que se pretende é encontrar uma 
forma qualquer para fiscalizar o presidente da mesa receptora. Já se fala 
por aí na possibilidade da rubrica de todos os mesários, para fiscaliza-
ção do presidente da mesa. Daqui a pouco – e foi até lembrado por um 
eminente deputado, cujo nome não me ocorre no momento – cairemos 
no adágio latino de saber quem fiscalizará os fiscais. O fato é que essa 
cédula não é natural, mas artificial. E quando as coisas não estão de 
acordo com a sua natureza, o simples cada vez mais se complica.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Responderei a V.Exa.
Cada vez que os nobres colegas, antagonistas da cédula oficial, cria-

rem complicações dessa natureza, apresentarem argumentos artificio-
sos dessa espécie, responderemos sempre com providências salutares 
que afastem tais receios suspeitos. V.Exa. que é jurista e advogado, sabe 
que esse fato é natural no processo legislativo do direito em formação, 
em constituição, como o de que estamos tratando. É uma ideia nova e, 
reconhecendo que as ideias novas têm os seus riscos, precisamos tomar 
todas as providências para que ela frutifique e não dê resultados negati-
vos, contrários àqueles que se tem em vista.

Se V.Exas. alegam que as cédulas podem ser distribuídas graciosa-
mente, criminosamente; se V.Exas. alegam que esse material de posse 
das mesas receptoras pode ser previamente alterado, por que, então, não 
tomarmos as providências? Por que, então, não estabelecermos as me-
didas de segurança necessárias e indispensáveis para que não seja con-
taminado, não seja viciado justamente aquilo que, com a maior lisura, 
desejamos resguardar: a vontade dos cidadãos a ser expressa nas urnas?

O Sr. Aurélio Viana – Subscrevi a emenda apresentada pelo depu-
tado Afonso Arinos de Melo Franco, líder da bancada de V.Exa., insti-
tuindo apenas a cédula oficial para as eleições majoritárias. Deveremos 
resolver primeiramente esse caso. Teremos três anos para resolver, já 
pela experiência, a questão da cédula oficial para as eleições outras.

Temos gasto tempo imenso, mas útil num certo sentido, em analisar 
as vantagens e desvantagens da cédula oficial para as eleições proporcio-
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nais, quando sobre as vantagens da cédula oficial deveríamos examinar 
e decidir de logo para as eleições majoritárias. Isto, sim.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Isso foi objeto de um entendimento nos-
so com os nossos eminentes adversários neste debate. Transigíamos ao 
ponto de aceitar, já que tanto se alegava que o eleitor não poderia – dado 
o tempo exíguo de que dispõe – escolher qual o seu candidato, qual o 
seu número, dentre os diversos candidatos indicados pelo sistema pro-
porcional; concordávamos em aceitar que o problema ficasse limitado a 
essa concessão, isto é, a cédula oficial e única para os casos majoritários.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, não temos culpa e nem temos o di-
reito de censurar ninguém, porque são pontos de vista em que cada um 
está mais arraigado. Tenho o dever de reconhecer que a sinceridade dos 
nossos antagonistas é a mesma nossa. Tenho o dever de proclamar que 
não sou capaz de levantar contra ninguém uma suspeita que não admi-
tiria se levantasse contra mim. Mas não temos culpa de que essa transa-
ção, de que essa forma intermediária não haja sido aceita pelos nossos 
adversários. De modo que o debate continua com a mesma vivacidade 
e com o mesmo entusiasmo, que são característicos dos parlamentos 
livres e capazes de respirar, de viver e de construir.

O Sr. Ivan Bichara – Os adversários e oponentes da ideia da cédula 
oficial argumentam que se trata realmente de uma boa inovação, mas 
que na prática trará grandes dificuldades. Poderá dar bons resultados, 
mas trará grandes dificuldades na prática. “Só se pode nadar, caindo na 
água” – para usar de uma expressão tão boa, empregada, com referên-
cia à democracia, pelo deputado Artur Santos, relativamente à emenda 
parlamentarista.

O Sr. Oswaldo Lima Filho – Pode-se morrer afogado...
O Sr. Ivan Bichara – Mas só aprende a nadar quem entra na água, e 

só se pode votar bem com uma boa lei.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Meu querido amigo e colega, deputado 

Oswaldo Lima Filho, sendo apenas em relação ao sistema majoritário, 
ninguém morreria afogado, porque seria um banho em água rasa.

Sr. Presidente, estamos, por conseguinte, convencidos de que sem a 
cédula oficial nós não estaremos propriamente fazendo uma reforma, 
mas apenas retocando alguns tópicos da legislação vigente.

Sr. Presidente, alega-se também que essa cédula poderia ser marcada e 
contaminada, através de uma espécie de corrente que se estabeleceria. O eleitor 
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poderia entrar na cabine indevassável com um envelope ou sobrecarta e a 
cédula e entregar, ao sair, a sobrecarta vazia ou colocar um papel qualquer, 
para lá fora então dar ao seu cabo eleitoral a cédula que recebera, e daí por 
diante, estabelecida a corrente, já uma das cédulas vir adrede preparada 
lá de fora. Mas esses inconvenientes também ficam afastados com a reda-
ção atual nos termos da minha emenda, que extingue as sobrecartas. A 
cédula, no papel apropriado e opaco, será depositada, se aprovada a nossa 
ideia, independentemente de qualquer sobrecarta.

O Sr. Ulysses Guimarães – Dá V.Exa. licença para um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com prazer.
O Sr. Ulysses Guimarães – Desejava ponderar a V.Exa. que esse sis-

tema de se estabelecer a cédula e a sobrecarta numa peça única traria 
a meu ver uma dificuldade, sobre a qual eu gostaria de ouvir a opinião 
sempre leal e esclarecida de V.Exa...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado.
O Sr. Ulysses Guimarães – ...para que a Câmara ficasse realmente 

elucidada a respeito. Se se realizarem oito a dez eleições, vai-se exigir, 
para cada tipo, uma cédula e uma sobrecarta, está certo?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Aceito para argumentar.
O Sr. Ulysses Guimarães – Para argumentar, não. Por exemplo: para 

presidente da República, uma cédula com uma sobrecarta; para vice-
presidente, uma cédula e uma sobrecarta; para governador, outra cédula 
e outra sobrecarta.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Está bem, aceito.
O Sr. Ulysses Guimarães – Trata-se de uma unidade. O eleitor rece-

be a sobrecarta e a cédula e deverá, depois de fechadas, entregá-las. A 
isso dá-se o nome de cédula, mas constitui uma unidade. Portanto, no 
caso da sugestão de V.Exa., o eleitor deverá levar de oito a dez envelo-
pes. Veja, V.Exa., a primeira dificuldade: para duzentos eleitores serão 
precisos dois mil envelopes. Logo as urnas existentes atualmente não 
servirão mais para contê-los. Além disso há a dificuldade de fiscalizar 
cada eleitor, isto é, verificar se, de fato, leva o número correspondente de 
sobrecartas, porque, do contrário, iria aparecer, afinal, número maior de 
votantes que de votos.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Bastaria uma palavra para responder à 
impugnação de V.Exa.

O Sr. Ulysses Guimarães – Gostaria de ouvir essa palavra.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Mesmo admitindo a questão nos termos 
em que V.Exa. a coloca...

O Sr. Ulysses Guimarães – A meu ver, certos.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Estamos fazendo uma legislação de 

emergência para um pleito em que sabemos não haverá tantas eleições 
quantas V.Exa. proclama.

O Sr. Ulyisses Guimarães – Em quase todos os estados, haverá de seis a oito.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Absolutamente.
O Sr. Ulysses Guimarães – No estado do Paraná, haverá para pre-

sidente, vice-presidente, governador, prefeitos e vereadores. Em São 
Paulo, haverá quatro eleições.

O SR. ERNANI SÁTYRO – E onde haverá sete? V.Exa. apontou so-
mente quatro.

O Sr. Ulysses Guimarães – Mas haverá também em mais cinco ou 
seis estados. Em cinco ou seis estados teríamos seis a oito eleições.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. quer fazer numa só cédula? 
Admito a questão nos termos colocados por V.Exa. Entendo que nesta 
eleição próxima não haverá número tão elevado.

O Sr. Arnaldo Cerdeira – Que houvesse. Diante do argumento do 
nobre relator, deputado Ulysses Guimarães, formulo simplesmente uma 
pergunta. Havendo oito eleições – eu digo que haja doze –, diz S.Exa. 
que o eleitor deverá trazer doze cédulas porque a cédula é uma unidade, 
como bem determinou, em que o envelope constitui a própria cédula. 
Deveria trazer doze unidades, e a fiscalização seria muito mais rigorosa, 
mais demorada, porque o fiscal teria que verificar se o eleitor colocara 
as doze sobrecartas na urna; se não, haveria disparidade entre o compa-
recimento e os votos apurados. Se fosse no atual sistema, em que o elei-
tor tem que entrar para a cabine indevassável e lá escolher as mesmas 
doze cédulas – porque evidentemente ele votará em doze cargos –, como 
se poderia estabelecer fiscalização do número de sobrecartas contidas 
no envelope?

O Sr. Ulysses Guimarães – V.Exa. está enganado. O argumento não 
honra a inteligência de V.Exa.

O Sr. Arnaldo Cerdeira – Aceito o debate. Quero que V.Exa. esclareça.
O Sr. Ulysses Guimarães – O eleitor poderá pôr no envelope cin-

quenta cédulas, mas o que o identifica como um voto é o envelope.
O Sr. Arnaldo Cerdeira – V.Exa. ainda não tem razão.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – O Sr. Presidente me adverte de que meu 
tempo está a findar-se, mas quero responder ao argumento do deputado 
Ulysses Guimarães. Aceitei o problema nos termos em que S.Exa. o co-
locou, para argumentar e demonstrar ao nobre colega que não haveria 
tantas eleições quanto as anunciadas por S.Exa., mas se S.Exa. traz, 
como dificuldade maior, como barreira intransponível, a maior quan-
tidade de cédulas-sobrecartas, digamos assim, concordo com S.Exa. 
em que pode ser uma só, com tantas colunas, com tantas divisões com 
tantas partes quantas sejam as eleições a realizar-se. Estaremos, então, 
de acordo, se a dificuldade é essa. Aceitaremos um papel único, um 
instrumento único, desdobrado em tantas colunas ou em tantas divi-
sões quantas sejam necessárias para que o eleitor assinale os partidos 
e os candidatos de sua preferência.

O Sr. Presidente – Quero informar a V.Exa. que o tempo de que dis-
põe está findo. V.Exa. pede prorrogação?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço uma pequena prorrogação de 
quinze minutos, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente – Está deferido o pedido de V.Exa.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Odilon Braga – Desejaria ainda perguntar ao orador se, haven-

do multiplicidade de eleições, não seria também o caso de haver maior 
número de urnas, de modo que cada eleição de um tipo figurasse numa 
urna, porque não me parece razoável meter numa só urna as cédulas de 
todas as eleições.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Ia responder ao nobre deputado Ulysses 
Guimarães sobre esta parte. Perdoe V.Exa. a viveza de minha impug-
nação, mas à sua afirmativa de dizer que as urnas não comportariam 
tantas sobrecartas, eu respondo que elas têm que ser do tamanho neces-
sário. Poderiam ser caixões, como os em que votamos aqui. S.Exa. está 
acostumado com aquele padrão pequeno.

O Sr. Ulysses Guimarães – Principalmente às vésperas das eleições. 
Veja V.Exa. os pressupostos lançados pelo nobre orador. Diz V.Exa. que 
esta eleição é para cargos majoritários, eleição das mais reduzidas relati-
vamente ao número de cargos. É possível e deve-se fazer a experiência. 
Mas que experiência é essa que não aproveitará a generalidade das elei-
ções no país? Se se reconhece que, para o sistema proporcional, a expe-
riência não serve, que se dirá da eleição simultânea de governador, vice-
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governador e prefeito? Alega-se que não dará certo para a de presidente 
e vice-presidente. Quer dizer usar-se-á um sistema reconhecendo-se de 
antemão que não serve para a generalidade das eleições.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Vamos colocar a discussão nos limites 
da lealdade que tanto V.Exa. merece com o Plenário e eu.

Nunca confessamos que essa cédula oficial não se prestasse a elei-
ções proporcionais. Tratando-se de lei de emergência para eleições que 
estão às portas, transigimos em que a experiência ficasse restrita à vota-
ção majoritária sem que declinássemos, com isso, do direito de depois 
reivindicarmos a extensão das mesmas ideias e dos mesmos princípios, 
com o aprimoramento natural e decorrente da experiência, aos pleitos 
eleitorais futuros.

Isto, sim; V.Exa. sabe que toda transação é assim; V.Exa. sabe que 
todo acordo é assim e que assim são todas as soluções harmoniosas 
e conciliatórias. Nunca, porém, confessamos que esse sistema não 
prestaria para as eleições proporcionais, porque então estaríamos nos 
batendo por ideias inaplicáveis e incompatíveis com a formação jurí-
dica de quantos homens eminentes neste país se batem pela ideia que 
também defendo.

O Sr. Ulysses Guimarães – Desejo cumprimentar V.Exa., não só pela 
declaração, muito peculiar à lealdade de V.Exa., de reconhecer nos ad-
versários a mesma sinceridade de propósitos de V.Exa. e de seus adeptos 
na adoção da cédula oficial.

Na comissão mista várias vezes terçamos armas rijamente, mas sem-
pre fiz justiça à sinceridade de propósitos de V.Exa. e recebi o mesmo 
tratamento. Não disse que V.Exa. estava convencido de que o sistema 
não aprovaria nas eleições proporcionais, mas que já se dissera isto nes-
ta Casa, e o líder de V.Exa. mesmo apresentou emenda nesse sentido. 
Minha argumentação, Sr. Deputado, é que o teste que se quer fazer, re-
almente, não trará benefício nenhum. E vou expressar, agora, por intei-
ro, meu pensamento. Acredito que não ficará bem ao Parlamento essa 
decisão pela metade.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Então vamos tomá-la por inteiro.
O Sr. Ulysses Guimarães – Ou o sistema é bom, e devemos adotá-lo 

em todas as eleições – e eleição é um todo que não podemos estar divi-
dindo –, ou não é, e devemos rejeitar a proposição. Este o meu pensa-
mento. Julgo que a Câmara deveria orientar-se nesse sentido.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, a emenda do Sr. Deputado 
Afonso Arinos teve essa única finalidade, tendo sido resultado de uma 
conversa com líderes de outros partidos. S.Exa. se conformava em si-
tuar o problema nos estritos termos da eleição majoritária. Não tendo 
sido aceito o seu ponto de vista, S.Exa. lançou sua emenda como uma 
prova a mais de boa vontade do empenho em que todos estamos, em 
que todos nos encontramos de melhorar a legislação eleitoral do Brasil 
no referente a este ponto, senão na totalidade, o que seria ideal, mas no 
possível, segundo o realismo político no seu melhor sentido e na sua 
melhor compreensão.

Nem por alto nem por sonho se poderia vislumbrar em nossa atitu-
de, em nosso pronunciamento, uma renúncia àqueles propósitos, àque-
las aspirações – que estejam V.Exas. certos, são as aspirações do povo 
brasileiro – de que se extinga de uma vez por todas essa guerra de troca 
de chapas e o espetáculo degradante de seres humanos transformados 
em “currais”, arrastados como irracionais para as seções eleitorais no 
interior do Brasil; não na qualidade de eleitores, de homens, mas como 
bichos, os mais infelizes e degradados dos bichos.

O Sr. Arnaldo Cerdeira – Na reunião dos líderes, nós que nos bate-
mos por uma reforma séria da Lei Eleitoral – tanto V.Exa. como eu o fa-
zemos há muito nesta Casa, desde a legislatura passada – tivemos apenas 
um objeto, quando concordamos com a proposta formulada pelo nobre 
líder da UDN, o Sr. Deputado Afonso Arinos. Compreendemos que o 
que se está fazendo, nesta hora, com o substitutivo da Comissão Mista 
ou com o projeto do Superior Tribunal Eleitoral, não é a reforma exigi-
da pelas atuais condições da legislação eleitoral, são apenas medidas de 
emergência. Quando concordamos com aquela sugestão, desejávamos 
preservar o futuro candidato à Presidência da República eleito da pecha 
de ter sido vitorioso pela fraude e pelas irregularidades já constatadas, 
para cujo saneamento se pediram medidas a esta Casa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Mas, Sr. Presidente, a quem observe fora 
do Congresso o calor com que se desenrola a discussão em torno da cédu-
la única, pode parecer que foi esse o pomo da discórdia; pode parecer que 
esta ideia, pela sua extravagância e sua inaplicabilidade, é que concentra-
ria tamanha carga de forças antagônicas. Mas, se meditarmos bem sobre 
os antecedentes de todas as discussões havidas aqui em matéria eleitoral, 
verificaremos que os campos estão divididos, desde aquelas questões às 
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mais secundárias, como por exemplo a dos retratinhos nos títulos, por 
que tanto nos batemos aqui e que, depois de vitoriosa no Plenário da 
Câmara, foi cruelmente sacrificada por uma dessas emendas inocentes, 
que prorrogou sua vigência para depois das eleições de 1955.

Assim, se em lugar da cédula única, trouxéssemos para aqui a mais 
salutar e aplicável das proposições, no próprio julgamento dos meus ad-
versários, qualquer que fosse a ideia não conseguiríamos modificar o 
seu ponto de vista, em cuja sinceridade eu creio, mas cuja intransigência 
tanta estranheza me causa, porque o que há é o fato de duas concepções 
em matéria eleitoral: enquanto acreditamos que somente através de uma 
lei eleitoral, pura, chegaremos ao aprimoramento do regime democrá-
tico, os ilustres adversários consideram isto uma questão secundária, 
como se a vontade do eleitor, a ser expressa nas urnas, não tivesse a 
menor significação.

O Sr. Odilon Braga – Na realidade, não se trata de concepção e, sim, 
de intuitos, com que cada um comparece ao pleito eleitoral.

O Sr. Tenório Cavalcanti – O nobre deputado Ulysses Guimarães 
está contaminado, se assim me posso expressar, por uma ideia hetero-
doxa em consequência de concepção política também ortodoxa. Por 
isso, partindo de premissa política ou de premissa a meu ver errada, vai 
até ao fim, sustentando sua tese, na persuasão de que está certo. Depois 
do pleito, cujas consequências não se podem prever e nem o que poderá 
acontecer até lá, será de vê-lo aqui batendo no peito – “minha culpa, 
minha culpa, minha tão grande culpa” – por ter contribuído com sua in-
teligência e cultura, para que não déssemos à Justiça Eleitoral, ao presi-
dente do Tribunal Eleitoral, a providência que sugere no sentido de nos 
ajudar a carregar nos ombros o soberbo peso da nobre responsabilidade 
da próxima eleição.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Para ver a impossibilidade desses en-
tendimentos, basta apreciar a série de argumentos com que os nossos 
adversários se desviam, se bifurcam, se transviam e ladeiam a ques-
tão. Diziam a princípio que bastaria um presidente de mesa receptora 
capcioso querer favorecer determinado partido para entregar as cédu-
las que deveriam ter a sua rubrica, sem ela. Então demos a todos os 
mesários o direito de rubricar e também aos fiscais o de aporem suas 
rubricas. Passaram a alegar que seriam assinaturas demais; demoraria 
muito o processo eleitoral, pois um minuto não seria bastante para esse 
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novo sistema de votos. Como declarassem que um minuto não seria su-
ficiente para cada um votar, quisemos conceder dois, ao que replicaram 
que desse modo as eleições não poderiam ser realizadas num dia. De 
maneira que existe como que uma geração espontânea de argumentos, 
em que os argumentos destruídos, ao contrário do que acontece com 
os cadáveres, começam a frondejar. É por isso que digo haver aqui um 
choque de opiniões arraigadas e antagônicas em torno do que devia ser 
uma lei eleitoral como instrumento de purificação do voto e aperfeiçoa-
mento do regime democrático, e não um debate situado em torno des-
se problema palpitante, relevante, que é a instituição da cédula única 
como melhor instrumento, não apenas – e para isso peço a atenção 
da Câmara –, não apenas para o aperfeiçoamento técnico da legislação, 
como para atender, numa compreensão psicológica e política indispen-
sável, a esses anseios da nação, que se sente fraudada na pureza de sua 
vontade e na legitimidade de seus votos.

O Sr. Arnaldo Cerdeira – Desejamos apenas fazer uma lei eleitoral 
com um mínimo que atenda ao requisito constitucional de que o eleitor 
deve ser alfabetizado.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, situada assim a posição 
de meu partido e de minha bancada, esclarecidos os fundamentos pe-
los quais defendemos tão ardorosamente a cédula única, cumprimos o 
nosso dever. Cada um cumpra o seu perante esse Congresso, perante o 
povo e perante a nação.

Pela lisura do pleito eleitoral
sessão de 19 de fevereiro de 196222

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, venho à tribuna não para 
discutir problemas propriamente de legislação eleitoral, porque, não es-
tando na Ordem do Dia projeto de natureza eleitoral, seria incabível 
que eu me antecipasse a respeito de qualquer daquelas ideias já aqui 
ventiladas a propósito desta matéria. Como tenho ouvido diariamente, 
de ilustres colegas, apelos, sugestões e reclamações relativos ao assunto, 
quero, antes, prestar alguns esclarecimentos a respeito da verdadeira si-
tuação em que se encontra o problema. E desejo fazê-lo, Sr. Presidente, 
por uma razão muito simples. Não é porque eu seja, porventura, mais 

22 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 23 de fevereiro de 1962.
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bem informado do que os colegas que têm trazido suas sugestões, suas 
ideias e suas reclamações, mas porque, tendo sido indicado pelo meu 
partido, a União Democrática Nacional, para coordenar, no que nos 
cabe, tudo quanto diga respeito à matéria eleitoral, tive oportunidade 
de examinar muitos dos projetos em andamento e de tomar, juntamente 
com outros partidos da Casa e com os partidos de representação no 
Senado Federal, algumas providências referentes à matéria. Por isso 
subscrevi, junto com o deputado Martins Rodrigues, o pedido de cons-
tituição de uma comissão mista de quatro deputados e quatro senado-
res que se incumbirá de fazer um exame em todos os projetos ora em 
curso no Congresso Nacional e, com ou sem projeto, examinar todos os 
problemas com a matéria, para vermos se é possível, ainda nesta sessão 
legislativa, por conseguinte antes das eleições, chegarmos a um entendi-
mento sobre os assuntos que não têm sido objeto de maior controvérsia. 
Também o ilustre deputado Pedro Aleixo, líder de bloco nesta Casa, tem 
estudado com o cuidado e com a inteligência que lhe são peculiares os 
vários aspectos do problema eleitoral e tem entrado também em contato 
com representantes de vários partidos para ver se chegamos, a respeito 
de alguns pontos, a esse denominador comum que permita breve tra-
mitação de um projeto de reforma eleitoral. De modo que a matéria 
está nesse ponto – ora se requer a constituição de uma comissão mista, 
quatro deputados e quatro senadores. O Senado já está devidamente 
conversado nesse sentido, e ali, naquela outra Casa do Congresso, tam-
bém é grande a receptividade para que venha a ser constituída essa co-
missão. Devem estar lembrados os colegas, tantos deles pertencentes 
à legislatura passada, que também naquela época, depois do longo 
esforço, de várias proposições isoladas, inúmeros projetos de inicia-
tiva individual, foi somente depois que se constituiu uma comissão 
mista que foi possível se adotar a inovação da cédula única, que foi 
possível conseguirmos aquela grande vitória da fixação do eleitor na 
sua seção, que foi possível voltarmos a introduzir o uso do retrato nos 
títulos eleitorais e tantas outras matérias reguladas por lei. Porque a 
comissão mista tem essa vantagem, sendo composta de senadores e 
deputados, por conseguinte integrada por representantes dos vários par-
tidos, o seu trabalho já é meio caminho andado. Traz a presunção de que 
pelo menos foram aplainadas aquelas dificuldades menores, de que aque-
les pontos controversos tenham sido harmonizados e, por conseguinte, 
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temos a possibilidade de realizar uma obra quanto possível breve e efi-
ciente. Embora, como disse inicialmente, sem manifestar opinião prévia 
a propósito de cada um desses assuntos em pauta, basta mencioná-los 
para ver a importância e a necessidade de retoques na legislação eleito-
ral. É o problema das cédulas que realmente continua de pé, pois não 
sabemos se devemos manter a cédula atual ou aceitar a cédula única e 
oficial e, dentro desta, todo o desdobramento da questão. Saber também 
se deve ser adotada a cédula com os nomes dos candidatos e repetir-se 
aquela experiência do estado da Guanabara, assinalando o número. É o 
problema da divisão dos estados em distritos, ponto este profundamen-
te controvertido e a respeito do qual dificilmente também se chegará 
a um entendimento comum. É o problema da influência do dinheiro 
nos pleitos eleitorais, influência arrasadora, que, no estado atual da vida 
política, ameaça deformar o próprio conceito, a própria pureza, a pró-
pria legitimidade da representação e ameaça também comprometer a 
própria democracia, através da influência abusiva, nefasta e criminosa 
do dinheiro nos pleitos eleitorais.

Ouço com prazer o nobre deputado Lourival de Almeida.
O Sr. Lourival de Almeida – A V.Exa., que inegavelmente é opinião aba-

lizadíssima sobre o assunto, não só pela sua brilhante inteligência, pela sua 
cultura, como também pelo seu grande tirocínio da vida pública...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado a V.Exa.
O Sr. Lourival de Almeida – ...principalmente da vida política, a 

V.Exa., pelo que tem observado até hoje, eu pergunto: não teria chegado 
à conclusão de que a maior soma, digamos assim, de fraudes no proces-
so eleitoral se opera não na votação, mas sim na apuração?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Eu não tinha tocado no problema pro-
priamente da fraude e ainda estava falando sobre a ação deletéria que o 
dinheiro tem exercido na decisão dos pleitos eleitorais.

O Sr. Lourival de Almeida – Mas essa ação se faz sentir também na 
apuração.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Vou responder ao aparte de V.Exa., 
mas vou fazê-lo dentro do próprio roteiro que me traço quando abordo 
qualquer problema. Entendo que a grande fraude eleitoral brasileira, em 
determinada época, estaria no alistamento do chamado eleitorado fan-
tasma, quando o eleitor apenas assinava uma fórmula impressa, quando 
ele não tinha o seu retrato no título eleitoral, quando ele não estava...
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O Sr. Lourival de Almeida – Permita-me.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Vou responder primeiro ao aparte de 

V.Exa. com a consideração e o apreço que me merece. Só posso, porém, 
responder a meu modo, da maneira como costumo raciocinar.

Essa fraude, então, estava principalmente no alistamento, no eleitor 
fantasma, no eleitor que não estava fixo em sua seção, que votava duas, 
três, dez vezes, quantas vezes lhe fosse possível locomover-se. Naquela 
época, pois, a fraude maior era no alistamento.

O Sr. Ferro Costa – Permite um aparte, nobre deputado?
O SR. ERNANI SÁTYRO – No momento, não posso, porque seria cor-

tar o meu raciocínio. Posteriormente, receberei o aparte de V.Exa. com a 
maior simpatia. Agora, porém, seria subversivo do meu próprio raciocínio.

No momento, concordo com o ilustre deputado Lourival de 
Almeida – a fraude maior se verifica na apuração, nos mapas, muitas 
vezes, digamos a verdade, nos próprios tribunais regionais. Esse era 
aspecto que ia tocar. Temos, assim, que examinar também o problema 
das apurações, para saber se as apurações devem seguir sua tramita-
ção complicada, através das juntas, ou se devem ser feitas pelas me-
sas receptoras. Não são problemas tão simples, pois requerem muito 
pensamento, muita meditação, muito estudo, tendo em vista que as 
mesas receptoras nos confins do nosso país estão expostas a violência, 
a fraudes, de toda natureza.

O Sr. Dagoberto Sales – Sr. Deputado, em contribuição ao seu bri-
lhante discurso, quero dar meu ponto de vista sobre a questão proposta 
pelo nobre colega Lourival de Almeida. Não posso concordar, dada a ex-
periência colhida em meu estado, que a fraude praticada no recesso dos 
tribunais, na apuração das folhas oriundas das juntas apuradoras seja 
maior do que a deformação do pensamento popular, ocasionado pelo 
peso do dinheiro e de outros meios de coação eleitoral. Podem mesmo 
ocorrer fraudes na apuração dos votos, entretanto nada de positivo até 
agora se apurou, apenas da fiscalização angustiada dos candidatos. Mas 
a verdade é a seguinte: em São Paulo, como sabemos, basta que se dispo-
nha um candidato, por menor que seja o seu prestígio, ou melhor, bem 
conhecido mas mal reputado o seu nome, a gastar quantia de certo vulto 
nas eleições, para que o resultado lhe seja favorável. Isso mostra clara-
mente a influência deformadora dos recursos eleitorais. Agora mesmo, 
para pleitear eleição em quinhentos e tantos municípios de São Paulo, 



2ª Parte – DiScurSoS192

um candidato a deputado federal precisa, pelo menos, de dez milhões 
de cédulas. Se se fizer um orçamento do custo dessas cédulas, na época 
das eleições, bem como sua distribuição, mesmo sem falar em auxílio 
aos diretórios, atingiremos a quantia mínima de três milhões de cru-
zeiros. Este cálculo foi feito. Agora, veja, estamos aqui estabelecendo, 
pelo menos no estado de São Paulo, uma plutocracia, uma oligarquia de 
dinheiro. Candidatos desprovidos de recursos não podem apresentar-se 
às eleições. As observações de V.Exa. são de todo procedentes, altamen-
te patrióticas e precisam contar com o apoio veemente de quantos se 
interessam pelo bem do país.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Eu me sentiria honrado agora com o 
aparte do nobre deputado Ferro Costa, se S.Exa. considerasse oportuno 
ainda proferi-lo.

O Sr. Ferro Costa – Nobre deputado Ernani Sátyro, muito grato pela 
sua gentileza. Lamento haver tentado dar-lhe um aparte em momen-
to que perturbava seu raciocínio. Quero fixar-me, eminente deputado, 
num ponto a meu ver relevante, que merecerá, sem dúvida, sua atenção: 
a impressão falsa que se tem de que o alistamento, a vinculação do elei-
tor à seção basta como garantia contra a fraude. Nobre deputado, se é 
certo que a identificação do eleitor à seção, a sua vinculação, dificulta 
de algum modo a fraude, a mesma lei que instituiu esse princípio abriu 
brecha à fraude, ao permitir que o eleitor apresentasse um título e ti-
vesse o direito de votar, ainda que não constasse da lista individual de 
votação. Este fato de assegurar ao eleitor portador do título o direito de 
votar, mesmo que não conste das listas individuais de votação, é porta 
aberta à fraude que se pratica às escâncaras no Norte, numa duplicação 
criminosa do eleitorado. Quero convocar a atenção de V.Exa. para, entre 
as sugestões que apresentar, elidir o direito de votar ao eleitor cujo nome 
não conste da folha de votação.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço o aparte, no qual posso trazer 
uma informação de natureza histórica. Fui integrante da comissão que 
fez a reforma eleitoral de que resultou a cédula única, a fixação do elei-
tor na sua seção e também a aposição do retrato no título eleitoral, sen-
do que esse problema do retrato já tinha sido resolvido em lei anterior, 
de autoria do orador que ora ocupa esta tribuna.

Deputado Ferro Costa, longos foram os debates daquela comissão 
mista na época, para saber se o título eleitoral deveria ser mantido ou 
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não. A primeira ideia da comissão mista foi admitir apenas as folhas in-
dividuais de votação, sem que o eleitor tivesse mais título eleitoral, mas 
apenas documento pelo qual, naqueles atos em que necessitasse provar 
sua condição de eleitor, produzisse a prova. Mas, posteriormente, já ao 
terminarem os trabalhos da comissão, alguns companheiros, deputados 
e senadores, ponderaram que uma reforma assim tão radical, que im-
portasse na própria extinção do título eleitoral, traria consequências de 
ordem psicológicas inteiramente desfavoráveis, porque o eleitor, habitu-
ado tradicionalmente a ser portador de um título, sentia-se como que 
amputado numa condição fundamental, no seu próprio exercício de 
voto e, por conseguinte, na sua própria qualidade de cidadania. Então 
resolvemos fazer uma espécie de segunda via, uma duplicação de títu-
lo. Na realidade o título verdadeiro, o documento essencial, é aquele 
que fica junto à seção a que pertence o eleitor. Mas como conhecíamos 
também o drama dos eleitores, que deixavam de votar por não serem 
portadores de título, e como não ignorávamos também, inversamente, 
as dificuldades decorrentes daquelas seções eleitorais mal organizadas, 
daqueles casos em que, por culpa do escrivão ou por culpa do juiz, o 
material não chegava completo e integralmente ao seu destino no dia 
das eleições, admitimos as duas modalidades. Quer dizer: o eleitor só 
deixaria de votar se não houvesse a sua folha individual de votação ou se 
ele não tivesse o título. Mas, tendo o título ou tendo a folha individual de 
votação com seu nome, em qualquer dessas duas modalidades, votaria.

Mas já que V.Exa. traz ponderação dessa natureza, se por ventura eu 
vier a integrar a comissão que vai estudar a matéria, tomarei na devida 
consideração o que V.Exa. acaba de alegar. E, se não for eu, será um dos 
meus ilustres colegas, talvez V.Exa. mesmo.

De qualquer modo, estaremos todos atentos porque, como sabe 
V.Exa., não há legislação eleitoral perfeita. A legislação eleitoral é 
como a de falência; mal se acaba de votar uma lei eleitoral ou uma lei 
falimentar, surgem os ataques contra ela, surgem novas modalidades 
de fraude, surge a fraude ideológica ou a fraude material. Assim cada 
lei eleitoral é uma experiência nova. Não há lei eleitoral que jamais se 
complete, que atinja a perfeição. A lei eleitoral tem de ser dinâmica, 
tem de ser um movimento constante e permanente pela própria lisura 
do ato eleitoral.
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O Sr. Ferro Costa – Felicito V.Exa. pelo brilho com que vem exami-
nando o assunto, pela análise fria – não digo fria no sentido emocional, 
mas no sentido jurídico – e perfeita do problema.

O SR. ERNANI SÁTIIRO – Obrigado a V.Exa.
O Sr. Ferro Costa – Mas, ainda sobre esse tema, nobre deputado, 

mostraria como se compõe o quadro da fraude. O legislador, atento ao 
problema, não quis frustrar ao eleitor o direito de votar. A folha indi-
vidual de votação não foi bastante. Reconheceu-se que, com a pouca 
experiência do eleitor brasileiro, suprimir o título poderia importar 
numa frustração, na sensação de amputação de que V.Exa. falou. Então, 
manteve-se o título e foi-se além, assegurou-se ao eleitor portador de tí-
tulo o direito de votar, ainda que na seção não existisse folha de votação. 
Resultado: nos estados onde a fraude impera – e infelizmente entre eles 
se acha o Pará, talvez, na primazia – emprega-se abertamente o título 
eleitoral fraudulentamente organizado, com a referência à seção onde 
o eleitor deve votar. Esse título não proveio de alistamento nenhum, de 
nenhum processo regular, e, evidentemente, não sendo legítimo, não 
deveria existir na seção correspondente, que seria a folha individual de 
votação. Mas o eleitor vota, porque a lei assim o determina. A lei asse-
gura ao eleitor o direito de votar, e seu voto é contado. Dessa forma, 
através dessa brecha aberta na legislação, abre-se caminho para a prá-
tica da fraude. Seria melhor, Sr. Deputado, proteger-se o eleitor, mas 
ao mesmo tempo exigindo-se a apresentação da folha dactiloscópica, 
porque neste caso o fraudador, o eleitor fraudulento, poderia vir a ser 
preso, vinculado a um processo, e teria o fiscal de partido a facilidade 
de instaurar processo para repressão à fraude. Infelizmente, na lei elei-
toral não há nenhuma facilidade para se identificar o eleitor, e a fraude, 
assim, campeia abertamente por este Brasil afora. Essa a observação que 
queria fazer a V.Exa., sugerindo, entre as medidas de precaução, que se 
estabelecesse a apresentação da folha dactiloscópica como medida cau-
telar de identificação do eleitor.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradecendo mais este aparte com que 
V.Exa. enriqueceu meu discurso, devo dizer que não temos dúvida de 
que estamos todos juntos para sanar as falhas e deficiências da legisla-
ção eleitoral.

O Sr. Guilhermino de Oliveira – Permite-me V.Exa.?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com prazer.
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O Sr. Guilhermino de Oliveira – Estou ouvindo com a atenção que 
V.Exa. merece o discurso que vem proferindo, como ouvi o aparte do 
nobre deputado Ferro Costa. O projeto que visa a instituir uma comis-
são mista para estudar profundamente a lei eleitoral atualmente vigen-
te e as suas necessárias modificações merece o aplauso de todos aque-
les que desejam aprimorar o processo eleitoral. É preciso, entretanto, 
deputado Ernani Sátyro, que essa comissão, além de espírito público, 
isenção e tranquilidade, tenha também conhecimento do problema na 
sua prática. Se procurarmos fazer uma lei eleitoral perfeita, não o con-
seguiremos, e V.Exa. já o assinalou. As fraudes que existem hoje sempre 
existiram e estou certo, como V.Exa., de que sempre irão existir. Por 
exemplo, o problema apontado pelo deputado Ferro Costa não tem, ab-
solutamente, substância alguma, porque não se verificou nem se pode 
verificar, de maneira alguma, a fraude indicada. O deputado Ferro Costa 
efetivamente não entrou no âmago da análise de como se processa o alis-
tamento e das garantias que a nova lei eleitoral, de que V.Exa. foi um dos 
elaboradores, dá ao exercício do voto. Quando a lei eleitoral, muito sabia-
mente, previu que o eleitor poderia votar com título, agiu com correção, 
pois isto de maneira alguma propicia fraude. O principal é, realmente, a 
folha individual de votação. Se não permitíssemos ao eleitor que votasse 
com o título, aí, sim, abriríamos, realmente, a porta à fraude. Bastaria, 
por exemplo, que um escrivão eleitoral, faccioso, subtraísse do caderno 
algumas folhas de votação à sua escolha. Bastaria que um presidente 
de mesa, faccioso, que recebe seu material na véspera ou pouco antes 
da eleição, subtraísse algumas folhas de votação, e retiraria do eleitor a 
possibilidade de votar.

O título, porém, não propicia a fraude, porque as folhas de vota-
ção são organizadas num caderno com numeração seriada – de um a 
trezentos, por exemplo – e só pode votar naquela sessão o portador de 
título dessa série e para o qual faltar a folha de votação, e que mencione 
aquela seção. As garantias do título são absolutas. Não só tem de ser 
mencionada a sessão, mas, também, as séries dos títulos constantes da 
sessão. A questão é muito delicada e o sentimentalismo que se criou em 
torno do problema eleitoral, as hipóteses formuladas sem uma análise 
mais profunda, levam à desmoralização uma lei muito boa. Sua aplica-
ção pode ainda não ser perfeita, mas a lei eleitoral atual é boa.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Faço questão de frisar que não estou fa-
lando aqui como membro de uma comissão que não foi constituída. Sou 
autor de um requerimento feito em coordenação com o representante 
do Partido Social Democrático, deputado Martins Rodrigues, e depois 
de ouvidos os líderes dos outros partidos, para a constituição de uma 
comissão mista. Sou o primeiro a reconhecer que em relação à União 
Democrática Nacional o mais indicado é o deputado Pedro Aleixo. Por 
conseguinte, não é nesse caráter, não estou aqui como o pai da criança, 
ou como o homem que vai fazer a reforma eleitoral. Não me estou arro-
gando previamente à condição de membro da comissão.

O Sr. Guilhermino de Oliveira – Estamos felicitando V.Exa. pelo 
requerimento.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não significa isso que não receba com o 
maior agrado os apartes de meus colegas, mesmo porque eles vêm mos-
trar o interesse com que todos estamos encarando a matéria. Apenas 
não podemos discuti-la agora, na sua profundidade, nos seus detalhes, 
mas o simples interesse que os colegas acabam de manifestar é uma pro-
va de que realmente estamos diante de um assunto a ser resolvido e, por 
conseguinte, diante de um problema que tem de ser solucionado. Não 
há outro – e acredito que nisso estão todos de acordo comigo – meio 
mais próprio, que proporcione maior celeridade e eficiência que essa 
comissão mista de senadores e deputados, todos dispostos, tanto aqui 
como no Senado, a essa obra de esforço comum.

O Sr. Ferro Costa – Lamento que não tenha podido entrar no 
âmago da questão, como bem disse o eminente colega Guilhermino 
de Oliveira, até porque não era próprio, em aparte, tentar tal coisa. 
Apenas modestamente procurei frisar um aspecto do problema. Mas 
buscarei responder às objeções que me foram dirigidas pelo distinto 
colega. É certo que deveremos resguardar o eleitor contra a fraude do 
escrivão eleitoral e contra o arbítrio da autoridade judiciária corrupta, 
que poderia, sem dúvida nenhuma, fazer subtrair, ela ou algum auxi-
liar da Justiça, as folhas individuais de votação e, em consequência, 
impedir, por via reflexa, o eleitor de votar. Por isso, o direito assegu-
rado ao eleitor, de votar ainda que não exista, no momento de votar, a 
folha individual de votação, é bem inspirado. Mas o que não se admite 
é que, resguardando o direito do eleitor contra a fraude do cartório e 
contra o arbítrio ou a corrupção, não se acautele também o direito da 
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Justiça Eleitoral com a identificação desse eleitor – como muito bem 
lembrou o nobre deputado Pedro Aleixo em observação à margem –; 
não se acautele a verdade eleitoral, através do recolhimento do voto 
em separado, o que possibilitaria, após a votação, verificar se o eleitor 
foi ou não inscrito regularmente ou se se trata de um dos inúmeros 
casos de fraude que se dão pelo Brasil afora.

Mais ainda, vinculo o caso a uma outra consideração: o direito de 
o eleitor votar enquanto pendente o processo de exclusão. O eleitor 
é portador de um título que não passou pela porta do cartório, mas 
apesar de ser eleitor com título convencido de fraude, a lei eleitoral 
assegura-lhe absurdamente o direito de votar como qualquer outro 
eleitor, sem que se possa na hora fazer uma impugnação válida dessa 
votação. Há, portanto, que considerar, na lei eleitoral, além da identi-
ficação necessária do eleitor, para resguardo do processo eleitoral, o 
direito de se rever, também, no processo da apuração, a forma como 
esse eleitor conseguiu a expedição do seu título. Era, Sr. Deputado, 
mais uma observação que queria fazer a V.Exa., como modesta contri-
buição para tentar aperfeiçoar a lei eleitoral brasileira.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, como esse, vários são os 
pontos da nossa legislação eleitoral a merecer a nossa consideração e o 
nosso estudo.

Outro problema que tem sido ventilado constantemente em todas as 
conversas e pronunciamentos da imprensa, em discursos e creio que até 
em projetos apresentados no Congresso Nacional é o que diz respeito a 
essas despesas elementares do dia da eleição, ou seja, transporte e ali-
mentação para os eleitores. Na realidade, o candidato pobre, no interior 
do nosso país, está absolutamente impossibilitado de se candidatar a 
qualquer cargo eletivo. Conhecidas as grandes distâncias do nosso ter-
ritório, conhecidas as condições de pobreza e as dificuldades de alimen-
tação no dia das eleições, todo mundo sabe que quem não for capaz de 
transportar e alimentar o eleitor não pode ser candidato a posto algum. 
Um dos pontos que deve merecer a nossa consideração é o que diz res-
peito ao transporte e à alimentação dos eleitores; no dia em que tiverem 
por conta do estado sua alimentação e transporte, irão libertando-se 
das injunções, dos vínculos que os prendem aos candidatos potentados, 
senhores do dinheiro e, por conseguinte, em determinados casos, até do 
resultado das eleições.
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O Sr. Dagoberto Sales – Sr. Deputado, além desses aspectos que 
V.Exa. está citando, existe um, importante: o de repressão ao abuso. A 
prática de, por meio de recursos financeiros, conquistar uma cadeira 
nas assembleias legislativas ou na Câmara dos Deputados está-se tor-
nando hoje em dia um uso admitido, não despertando mais qualquer 
espécie de surpresa. E a coisa está indo tão longe, que há um mês li, 
num dos jornais mais conceituados do Rio de Janeiro, a notícia de que 
o presidente da República tinha sido visitado por uma assembleia im-
portante, de homens de dinheiro, representantes das classes conser-
vadoras, havendo dito um desses homens, precisamente o Sr. Edgard 
Teixeira Leite, que tinha comunicado ao Dr. João Goulart a formação 
de uma caixa eleitoral de meio por cento – não sei se do faturamento 
ou do capital das firmas integradas neste movimento –, dinheiro des-
tinado a promover a eleição de deputados à Câmara Federal. E dizia 
o jornal O Globo que S.Exa., o Sr. Presidente João Goulart, recebeu a 
notícia com grande satisfação. Acredito que o repórter foi exagerado, 
pois não posso admitir que o presidente ficasse satisfeito com essa no-
tícia de intenção corrupta, que deve estar capitulada no Código Penal. 
Devemos prestar atenção para que a legislação seja aperfeiçoada, para 
que não se possa conspurcar o brio do povo brasileiro, proclamando 
para quem queira ouvir que essas cadeiras aqui estão à venda e podem 
ser adquiridas no balcão.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Por aí se vê o interesse que o assun-
to está despertando na Câmara. Naturalmente, nenhum de nós tem a 
ilusão de fazer lei perfeita, nem teria a estulta pretensão de vedar aos 
homens ricos a possibilidade de também serem eleitos. É claro que não 
se trata disso. O que devemos evitar é que a ação do dinheiro seja tão 
decisiva como tem sido até agora. Já se prevê até, para a próxima eleição 
à Câmara dos Deputados, verdadeira enchente de candidatos ricos, da 
indústria e do comércio, numa verdadeira deformação da representação 
popular. Que os ricos possam ser eleitos, mas pelo mesmo caminho, 
pela mesma senda, pelos mesmos meios lícitos e democráticos com que 
os candidatos pobres também se apresentam perante o povo brasileiro.

O Sr. Clemens Sampaio – Cédula única em cima deles!
O Sr. Croacy de Oliveira – Tinha avisado, há pouco, a V.Exa. que iria 

aparteá-lo, mas V.Exa., de maneira inflamada e brilhante, adiantou-se 
ao meu pensamento.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço desculpas a V.Exa., mas V.Exa. po-
derá inflamar-se também.

O Sr. Croacy de Oliveira – Agora, desejo apenas dizer o seguinte, ra-
tificando as palavras tão ardorosas de V.Exa.: realmente nós, candidatos 
pobres, encontraremos um número considerável de obstáculos para a 
consecução do nosso objetivo de continuar representando, com hones-
tidade, a comunidade que nos mandou para esta Casa do Congresso. 
Se não reformamos com urgência, ainda para este pleito, a lei eleitoral, 
iremos encontrar as dificuldades a que V.Exa. se refere, de ordem finan-
ceira. Na campanha passada, despendi a soma de Cr$140.000,00. Desta 
vez tenho a impressão de que vou ter de despender cerca de um mi-
lhão de cruzeiros. E sou um candidato que, no Rio Grande do Sul, tem 
eleitorado mais ou menos certo – a classe ferroviária gaúcha. Outros 
candidatos, que despenderam seiscentos a oitocentos mil cruzeiros, que 
foi a média dos gastos no Rio Grande do Sul no último pleito, terão que 
quintuplicar esta soma, isso num estado em que o poder econômico não 
atua preponderantemente, como faz em outras unidades da Federação. 
No Rio Grande do Sul, graças a Deus, o poder econômico não se tem 
feito sentir na sua amplitude. O deputado Guilhermino de Oliveira pre-
tende fazer discurso, inspirado também nas palavras de V.Exa., ardoro-
sas como sempre, no qual preconizará uma coisa que reputo perigosa 
a esta altura dos acontecimentos – estamos em cima do laço –, que é a 
eleição por legenda.

O Sr. Guilhermino de Oliveira – V.Exa. se equivoca. Preconizarei a 
adoção desse processo, mas não por enquanto.

O Sr. Croacy de Oliveira – Já estou tranquilo, então, visto S.Exa. 
declarar que não será tal processo pleiteado para a próxima eleição. 
Realmente do ponto de vista teórico idealista, seria interessantíssimo 
termos eleição por partido, por legenda, mas na prática veríamos a dita-
dura das cúpulas partidárias sufocando a voz daqueles homens libertos 
de ordens absurdas e votados integralmente às causas populares. É pre-
ciso, pois, muita ponderação e que S.Exa. não se extreme nas suas ideias 
assim tão em cima do laço. Agora o que se faz mister é levar-se a efeito 
imediatamente reforma no que tange à cédula, que deve ser cédula úni-
ca, para nivelar a todos nós, candidatos pobres, aos candidatos ricos. Era 
o que tinha a dizer, e muito obrigado a V.Exa.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Ouço agora, com prazer, o nobre depu-
tado Ferro Costa.

O Sr. Ferro Costa – V.Exa. frisou muito bem a preocupação que nos 
deve acudir no combate à influência do poder econômico. Isso é tão 
grave, que a preocupação econômica já invadiu oficialmente os próprios 
partidos. Posso dar a V.Exa., para fazer parte integrante do seu discurso, 
depoimento que reputo dos mais graves. O Partido Social Democrático 
do meu estado, Pará, está tão compenetrado de que o poder econômico 
é indispensável para sucesso nas eleições, que acaba de impor oficial-
mente contribuições inacreditáveis para registro de candidatos. Assim 
é que, para um candidato a senador, o PSD cobra um milhão de cruzei-
ros; para um candidato a deputado federal, quinhentos mil cruzeiros; 
para deputado estadual, duzentos mil cruzeiros; e mais 10% dos seus 
vencimentos até a data da eleição. Veja V.Exa. a gravidade do problema, 
porque o mal já se transferiu da órbita econômica para o próprio seio 
dos partidos.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Com estas palavras, Sr. Presidente, e 
principalmente com os apartes dos meus ilustres colegas, que para hon-
ra minha tomaram mais tempo ao plenário do que o meu próprio dis-
curso, creio estar plenamente justificada a conveniência de votarmos 
este projeto de resolução, que aprioristicamente não aprecia nenhuma 
matéria, que não preestabelece nenhum julgamento ou decisão a res-
peito de qualquer dos pontos aqui discutidos, mas que é simples meio 
que temos para remeter ao seio de uma comissão de quatro deputados e 
quatro senadores o exame de toda essa matéria. Como é dos regimentos, 
tanto do comum como da Câmara e do Senado, o projeto que for ela-
borado por essa Comissão Mista terá sua tramitação normal, seu curso 
comum e, então, discutiremos com o ardor e o patriotismo de sempre a 
matéria relevante da reforma eleitoral.

PRoBlEMAs Do noRDEsTE

Representante da Paraíba na Câmara dos Deputados durante cerca 
de trinta anos, a Ernani Sátyro não seriam indiferentes os problemas 
do seu estado e da região nordestina, notadamente aqueles atinentes às 
dificuldades climáticas que, de tempos em tempos, assolam o Nordeste. 
Com os poucos pronunciamentos aqui reproduzidos sobre a problemá-
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tica nordestina, damos, apenas, pálida ideia do que foram as preocupa-
ções de Ernani Sátyro com os problemas e interesses da região. A seca, 
a pecuária, a reforma agrária foram temas tratados no discurso de 5 de 
maio de 1952. A pequena e média açudagem e a situação do agricul-
tor nordestino foram debatidas em outro discurso, de 17 de junho de 
1952. Uma refinaria de petróleo para a região nordestina, localizada na 
Paraíba, foi proposta por ele defendida (Diário do Congresso Nacional, 
edição de 10 de maio de 1955). Um discurso sobre a seca, entremeado 
de aspectos políticos ligados à questão, foi proferido em 28 de abril de 
1958. A seca ainda foi um dos temas mais frequentemente tratados por 
Ernani Sátyro em sua segunda fase parlamentar, aquela que sucedeu ao 
seu governo no estado da Paraíba, conforme se vê dos muitos discursos 
proferidos, dos quais, no entanto, só nos foi possível incluir o que foi 
pronunciado em 4 de junho de 1980. (NO)

sobre alguns problemas que afligem os produtores  
rurais do nordeste
sessão de 5 de maio de 195223

Como representante da Paraíba e, consequentemente, como nor-
destino, Ernani Sátyro dedicou-se, durante todas as legislaturas de 
que participou, a discutir, debater e revolver, da tribuna da Câmara 
ou nas suas comissões, os problemas da região, notadamente as secas, 
a açudagem, a irrigação, as culturas agrícolas, a atividade pastoril e 
tantos outros ligados à sua economia. Os discursos coligidos para 
esta coletânea, em que tais assuntos são tratados, são uma pequena 
amostragem das orações por ele proferidas ao longo de sua atua-
ção parlamentar, visto não ser possível transcrever todos eles. No 
pronunciamento que abaixo se lê, várias questões de interesse dos 
produtores rurais nordestinos são revolvidas, manifestando o ora-
dor sua opinião a respeito de reforma agrária, crédito agrícola, açu-
dagem, cultura algodoeira, secas, tudo repassado com interesse e 
seriedade, de modo a levar a Câmara a discutir, por várias vozes, as 
possíveis soluções. (NO)

23 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 6 de maio de 1952.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo a 
tribuna para tratar de alguns problemas relacionados com os interesses 
da produção do homem do campo e, principalmente, do trabalhador 
rural do Nordeste.

Pela imprensa, pela tribuna parlamentar e em outras oportunidades, 
sempre me insurgi contra a preocupação de se fazer apressadamente, 
no Brasil, o que se costuma chamar reforma agrária ou mesmo contra a 
elaboração de um código rural, pois sempre sustentei que, através de leis 
separadas, cada uma consultando a sua necessidade específica, devemos 
atacar esses diversos aspectos do mesmo problema. Não adiantam, com 
efeito, comissões de fixação de preços, não adiantam as medidas poli-
ciais, não adiantam propagandas demagógicas, em que é mestre, por 
excelência, o Sr. Presidente Getúlio Vargas, se não nos resolvermos a 
estudar, com leis práticas, cada um desses pontos da questão.

Ainda na legislatura passada, quando o Sr. Deputado Nestor Duarte, 
com o brilho que todos lhe reconhecemos, apresentou projeto de re-
forma agrária em que revolvia, por assim dizer, o próprio conceito de 
propriedade, atacando algumas das disposições do nosso direito civil, 
tive oportunidade de discordar da ideia, porque, embora reconhecendo, 
no campo doutrinário, a sugestiva beleza de algumas faces da questão 
versada por S.Exa., concluí não ser aquela, rigorosamente, a necessidade 
com que se debatia o povo brasileiro.

Depois, a propósito de um projeto do código rural, de iniciativa ofi-
cial, dirigido ao Congresso pelo Poder Executivo, através do Ministério 
da Agricultura, e em que se tentava uma legislação que pecava pelo luxo 
de detalhes, exigindo do proprietário o cumprimento de deveres impra-
ticáveis, também me insurgi, nesta tribuna e na imprensa, por entender 
que a nossa realidade era outra muito diferente. Tive, então, oportuni-
dade de sugerir certas medidas práticas, algumas das quais já consti-
tuíam truísmos, lugares comuns na relação dos problemas que devem 
formar qualquer política de produção no Brasil.

Insisti, por exemplo, na questão das máquinas agrícolas, que até 
hoje têm sido, em nosso país, uma espécie de objeto de propaganda 
de alguns governos, salvo raras exceções, em estados onde o proble-
ma foi atacado com energia, como na Paraíba, durante a gestão do Sr. 
Argemiro de Figueiredo.
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O crédito agrícola e pecuário não foi enfrentado com uma política 
sábia e racional, porque a solução do problema, através de uma carteira 
do Banco do Brasil, constituiu uma das aventuras mais tristes da nossa 
política econômica e financeira.

Pode-se ressalvar, quando muito, a boa intenção do governo que, 
por aquele meio, entendeu de estimular o desenvolvimento pecuário do 
Brasil, mas o Banco do Brasil, mal aparelhado, sem os necessários ele-
mentos técnicos indispensáveis a empreendimento daquela natureza e, 
mais do que isto, desvirtuado de sua finalidade, veio prestar, afinal, um 
desserviço à nação.

Ainda hoje, quando se fala em assuntos pecuários no Brasil, as pes-
soas mal informadas de todos os detalhes do problema e de como se 
desenvolveu aquele movimento não encontram palavras senão de con-
denação aos pecuaristas nacionais.

Reconheço, Sr. Presidente e senhores deputados, que, em alguns ca-
sos, houve realmente culpa e até dolo dos pecuaristas brasileiros, mas o 
que se verificou, e ninguém pode ignorar no Brasil, foi, em linha acen-
tuada, a política errada, a política oficial criminosamente orientada. 
Porque ninguém pode esquecer que, no auge daquela época de finan-
ciamento, quando existia, no espírito de todos os produtores, a preocu-
pação de melhoria dos rebanhos, o próprio Banco do Brasil, que incen-
tivara essa campanha, que criara uma carteira especializada e realizara 
os empréstimos, provocou, através de uma portaria, a desvalorização 
dos rebanhos. Criou-se uma situação vexatória e desanimadora para os 
produtores brasileiros de consequências tão danosas como aquele triste 
episódio de nossa vida financeira que se incorporou à história com o 
nome de encilhamento.

No momento em que o Sr. Presidente da República envia ao Congresso 
mensagem e anteprojeto visando à solução da crise da pecuária, o que cabe 
a todos nós, como meio eficiente de atender às solicitações prementes deste 
problema, é não votar mais medidas paliativas, não insistir nas prorroga-
ções, não persistir nas moratórias, pois temos de atender à solução do caso 
em termos definitivos. Não devemos permitir que se reabra o problema, 
apenas para verter lágrimas sobre um episódio triste, que já pertence ao 
passado, mas para fomentar novamente o crédito à agricultura e à pecuária 
no país, sob pena de não termos o direito de, amanhã, reclamar contra a 
queda da produção e exigir, ainda, de produtores e consumidores, taxas, 
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tabelas, fixações, medidas policiais. Porque estas apenas constituem o 
véu com que se encobre a face mais grave do problema a resolver.

Relativamente ao Nordeste, o problema agropecuário apresenta as-
pectos diferentes, o que não poderia deixar de ser, tratando-se de região 
tão diferenciada de nosso vasto território.

O próprio fenômeno das secas, que nos atinge de vez em quando, 
traz modificações no quadro, que, de resto, também se diferencia ainda 
em outras zonas do país.

Já passou a época em que as obras contra as secas constituíam uma 
espécie de socorro sentimental, como nos tempos do boníssimo impe-
rador, quando tal serviço era uma espécie de esmola que o poder pú-
blico mandava às gentes sofredoras do nordeste do Brasil. Foi Epitácio 
Pessoa, não ainda como presidente da República, mas como legislador 
constituinte, em 1891, e depois como deputado federal e como senador, 
quem primeiro, no Brasil, fez campanha sistemática no sentido de que 
as obras contra as secas passassem a constituir não favor esporádico do 
governo central à gente do Nordeste, mas parte integrante de um progra-
ma que outra coisa não significa, como teve ele próprio oportunidade de 
dizer, senão um ato do governo redimindo um crime contra a nação.

As obras contra as secas consistiram a princípio na construção de 
alguns açudes esparsos, portos e vias de comunicação, ou seja, estradas 
de ferro e de rodagem.

Existe, hoje, Sr. Presidente, grande número de açudes no Brasil, 
grande quantidade de água armazenada, o que traz ao visitante apres-
sado, ao observador superficial, muitas vezes, a impressão de que está 
resolvido o problema do Nordeste. E ainda, há cerca de dois anos, o 
deputado José Augusto, que ora preside a sessão, chamava a atenção do 
governo para as obras complementares dos açudes do Nordeste, sem 
o que a solução do problema não ficava senão a meio caminho. E um 
deputado de valor que por aqui passou, depois de minuciosa viagem 
àquela região, acentuou, desta mesma tribuna, que as grandes represas 
do Nordeste, hoje, estavam servindo apenas para refletir a luz do sol e a 
imagem das estrelas. Foi o deputado Hermes Lima.

Contestei, em artigo de jornal, as expressões de S.Exa., porque, por 
mais escassos que tenham sido os serviços complementares às obras 
contra as secas, não poderíamos chegar ao exagero de afirmar que 
aqueles reservatórios se transformaram apenas em açudes poéticos, em 
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açudes românticos. Na realidade, embora em caráter limitado e experi-
mental, algumas obras foram encetadas no sentido de aproveitamento 
das terras, no sentido de experimentação de novos métodos agrícolas e, 
mais ainda, na implantação de culturas novas, indispensáveis à alimen-
tação do povo.

O Sr. Luiz Garcia – Permita-me V.Exa. um aparte. Ainda há poucos 
dias, quando tive oportunidade de tratar do assunto nesta Casa, frisei, 
justamente, o que V.Exa. vem acentuando em seu discurso. É a descon-
tinuidade administrativa, deixando de lado planos bem elaborados, 
para combate ao flagelo das secas no Nordeste, que vem dando àquela 
região do Brasil essa espécie de calamidade pública, que a tem assola-
do. V.Exa. disse muito bem que foi Epitácio Pessoa quem apresentou 
o primeiro plano de envergadura para o combate à seca do Nordeste. 
Posteriormente os homens de governo descuraram do problema, aban-
donando a necessária continuidade administrativa, só se lembrando do 
Nordeste na época de novas calamidades.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço a contribuição de V.Exa. Aliás, 
não terminaria minha oração sem referir-me aos termos precisos em 
que o nobre colega, há bem pouco tempo, colocou este mesmo assunto 
que estou agora debatendo.

Como dizia, Sr. Presidente, em alguns açudes do Nordeste já se faz, 
em pequena quantidade, embora, obra que deveria constituir plano geral 
de governo, conforme lembra o Sr. Deputado Luiz Garcia. Preocupado, 
certamente sem a profundeza de um técnico, com as responsabilidades 
de representante do Nordeste, interessado por estes problemas, ainda 
há pouco salientava eu, para uma revista especializada, que, à margem 
desses açudes, vem se desenvolvendo uma ação que não deve ficar es-
quecida à gratidão dos brasileiros.

Quase todos nós, Sr. Presidente, viemos de uma época em que, pare-
ce, nem se falava nas vitaminas, época em que as verduras como que se 
prestavam apenas para completar a ornamentação dos pratos vistosos. 
Principalmente nas regiões mais recuadas do interior do país, ninguém 
se lembraria de comer tomates, alfaces e outras substâncias tão ricas 
em vitaminas para o organismo. E neste ponto presto homenagem ao 
grupo reduzido dos que têm procurado dar aplicação prática aos açudes 
do Nordeste brasileiro, à frente dos quais se poderia citar o nome de 
José Augusto da Trindade, benemérito que nunca nos cansaremos de 
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homenagear; nós, os homens do Norte, porque ele trouxe, realmente, 
para aquela região, uma visão nova, uma concepção dinâmica e revo-
lucionária dos métodos de tratar a terra, de aproveitar essas riquezas, 
que permaneciam até então desaproveitadas. Além de tudo, procurou 
ensinar o nordestino a se alimentar.

Temos de reconhecer, porém, que ações limitadas dessa natureza 
não são prestigiadas pelo governo, e aqui quero referir-me ao governo 
atual, que faz tantos discursos, que manda tantas mensagens, que pro-
duz tanta demagogia – de desenvolver um plano definitivo de aprovei-
tamento daquelas obras colossais, porque sem isso não se justificaria o 
sacrifício das propriedades privadas; não se justificaria o sacrifício das 
terras férteis dos baixios, cobertos por aqueles açudes e que tanto con-
tribuíram para o volume da produção.

A propósito ainda do Nordeste, Sr. Presidente, existem equívocos 
que precisam ser desfeitos. O senhor Assis Chateaubriand, hoje senador 
da República pelo meu estado, vem desenvolvendo uma ampla campa-
nha em favor do algodão-mocó, afirmando-se, e afirmando ele próprio, 
numa força de expressão, mais de uma vez, que pretende “mocoizar” 
a Paraíba e, talvez, o Nordeste. Nenhum homem que seja conhecedor 
dos problemas do algodão pode levantar uma palavra sequer contra o 
algodão-mocó, que é um produto excelente, de fibra longa e de raiz, 
algodão que se presta, realmente, ao clima do Nordeste e, preliminar-
mente, àquela região de incertezas, que é a nossa, em que ninguém sabe 
quando as chuvas são mais abundantes ou mais escassas ou até mes-
mo quando elas faltam de vez. Mas essa campanha não tem sido bem 
compreendida por muitos. Pretender que voltemos a uma face nova de 
monocultura; pretender o plantio do algodão-mocó em toda uma re-
gião do país é, inegavelmente, uma inadvertência quanto a um dado 
fundamental do problema agrícola. Esse tipo não se presta a todas as 
terras. O Nordeste também tem terrenos baixos e frescos, longamente 
cobertos por águas nas épocas invernosas, ao lado dos terrenos altos e 
secos. E o que a experiência vem demonstrando é que nesses terrenos 
mais baixos não é possível o plantio e o desenvolvimento do algodão-
mocó. Aí ele se hipertrofia, num desenvolvimento anormal dos ramos, 
em detrimento dos frutos.

Por esse motivo, Sr. Presidente, embora encarando, como sempre, com 
simpatia, toda e qualquer iniciativa – e esta é uma delas – de incentivo à 
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produção, de encorajamento àqueles que se batem pelo desenvolvimen-
to cada vez mais intenso de nossas riquezas, não posso deixar de trazer, 
ao lado do meu entusiasmo, a minha contribuição a esse aspecto funda-
mental do debate.

O Sr. Iris Meinberg – V.Exa. dá licença para um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com todo o prazer.
O Sr. Iris Meinberg – Com referência ao algodão-mocó, segundo 

estou informado, não se pretende generalizar a sua cultura em regiões 
consideradas inadaptadas ao seu desenvolvimento. Ao que sei, o que se 
deseja é defender a existência do mocó. Está ocorrendo grande desin-
teresse por parte dos produtores no plantio e manutenção do mocó. E 
tem-se permitido, pelo plantio intercalado da malvácea, que é cultu-
ra ânua, uma hibridação perigosa para a existência do mocó, algodão 
de fibra longa. O que se pretende é a montagem, pelo Ministério da 
Agricultura, de fazenda de seleção e aperfeiçoamento do mocó para que 
este tipo não desapareça, estimulando-se, em consequência, pela me-
lhor técnica, pela defesa contra pragas e pelo melhor preço, a existência 
de produto tão importante para a nossa economia.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço a contribuição de V.Exa. e, a 
propósito, quero ainda glosar um pouco esse aspecto do problema que 
estou debatendo.

Devo confessar a V.Exa. que sou também pequeno produtor de al-
godão e testemunha dessa hibridação a que V.Exa. se refere. E, para que 
o Congresso Nacional conheça em seus detalhes como foi que se pro-
cessou a degeneração do produto, quero trazer um depoimento, que 
desejo figure como parte integrante do meu discurso. Antigamente, 
havia regiões em que separadamente se produziam os vários tipos de 
algodão – o algodão de fibra longa, o algodão de fibra curta. Para tris-
teza nossa, uma minoria – porque, felizmente, entre esses elementos 
não estão incluídos os bons industriais nem os comerciantes hones-
tos –, uma minoria começou a fazer mistura dos produtos que deve-
riam ser levados ao mercado. Mas o algodão de fibra longa era real-
mente tão bom e tão resistente que, apesar dessa mistura – a princípio, 
de 10%; depois de 20%, 30% e ninguém sabe de quanto – não perdia, 
no mercado, sua classificação.

O Sr. Iris Meinberg – Sabe V.Exa. a razão de ser pela qual os produto-
res intercalaram em sua cultura algodão de vários tipos – de fibra longa, 
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curta e média? Tinham eles de haver-se com a situação do preço de 
cada safra. É o que ocorre presentemente: o algodão de fibra média está 
abandonado; o comércio exportador manipula os preços segundo sua 
conveniência; o intermediário usufrui do agricultor as melhores vanta-
gens. Daí esta, vamos dizer, forma de defesa que o produtor encontrou, 
em prejuízo da economia nacional.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. chegou ao ponto onde eu que-
ria chegar, quando disse que partiu de uma minoria de exportadores 
essa deturpação.

O Sr. Iris Meinberg – Não, de especulação prejudicial à econo-
mia nacional.

SR. ERNANI SÁTYRO – Não estou justificando.
O Sr. Iris Meinberg – Estou colaborando com o nobre colega.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço a V.Exa.
Então, para resumir a evolução do meu raciocínio, o produtor ho-

nesto chegou à conclusão de que não havia mais vantagem para ele em 
apresentar o tipo de algodão de fibra longa, porque, com grave prejuízo 
para si próprio, no trabalho de seleção, que acontecia? Acontecia que 
o intermediário, lá fora, fazia as mais criminosas misturas. E o maior 
prejudicado era o produtor honesto, era a própria nação.

O Sr. lris Meinberg – Perfeitamente. Quem devia estar presente na 
defesa do interesse da produção e no amparo da economia nacional 
sempre foi ausente: o poder público. É o caso atual. Apesar da existência 
de legislação que determina, que estabelece normas de amparo à produ-
ção, o poder público se conserva, como sempre na tradição brasileira, 
ausente no amparo e na defesa do interesse da produção.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Obrigado pela contribuição valiosa que 
V.Exa. traz ao meu discurso.

Quero insistir, portanto – o que, aliás, seria desnecessário, dadas as pa-
lavras iniciais com que ataquei o problema da produção algodoeira – em 
que ninguém, principalmente o homem do Nordeste, poderia opor-se 
a uma campanha em beneficio do algodão-mocó. Faço, apenas, a res-
salva de que o algodão de fibra longa não é adaptável a todas as terras 
do Nordeste. Por conseguinte, com essa ressalva e limitação, receberei 
com o maior entusiasmo qualquer campanha favorável ao algodão de 
fibra longa.
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Mas, passando a outra ordem de considerações, desejo salientar que 
a aplicação da quota destinada pela Constituição da República ao pro-
blema das secas necessita ainda de algumas medidas de caráter prático 
e objetivo para que os governos não tenham, como tiveram até hoje, 
desculpas para a falta de aplicação desses recursos. Eles devem estar 
acumulados nos cofres públicos, se, por qualquer artifício de escritu-
ração, não se desviaram para a solução de outros problemas. Esse des-
vio, que pode não ser criminoso no sentido rigoroso da expressão, e 
não constitui em muitos e muitos casos uma malversação, é, entretanto, 
afronta à Constituição da República. Quando esta reservou uma quota 
das rendas públicas para as obras do Nordeste, entendeu que todos os 
mais problemas que desafiam a atenção do governo têm fontes de renda 
capazes. Não devo encerrar estas palavras sem mencionar o projeto de 
lei há poucos dias apresentado ao Plenário pelo Sr. Deputado Osvaldo 
Trigueiro, que, com a sua experiência de governador, de homem do 
Nordeste – e isto não é elogio, porque é a expressão da verdade –, de 
homem voltado para os problemas da sua região, vem atacar de frente 
um dos aspectos mais importantes das obras do Nordeste: é a possi-
bilidade que tem o poder público de aplicar, em obras de saneamento 
de pequenas cidades, aqueles recursos reservados pela Constituição da 
República para as obras do Nordeste e que até hoje, em virtude de lei ou 
de interpretação talvez demasiadamente rígida de seus dispositivos, só 
se podem estender a estradas, açudes e obras de emergência.

Sr. Presidente, não se pode imaginar, num país civilizado e pro-
gressista, a existência ou a simples instalação de uma cidade sem essas 
condições mínimas de conforto, sem saneamento, sem abastecimento 
d’água, pelo menos. Imenso é o número de cidades brasileiras – e a ver-
dade deve ser dita, sem nos causar vergonha; e ainda que vergonha nos 
cause, ela é necessária para corrigir erros e pecados – sem esse mínimo 
de conforto. Em inúmeras regiões desse grande território, quando se 
quer dizer que uma cidade é civilizada e progressista, diz-se logo, na 
linguagem popular, que “tem água encanada”.

O Sr. Tenório Cavalcanti – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Perfeitamente.
O Sr. Tenório Cavalcanti – Desejo apenas dizer que somente de uma 

coisa nos devemos envergonhar, neste país: ocultar a verdade dos fatos 
e deixar de denunciá-la, quando devemos fazê-lo.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, está esgotado o meu 
tempo.

Mas não quero encerrar meu discurso sem acentuar que o proje-
to Osvaldo Trigueiro, transformado em lei, virá contribuir para que se 
acentue, cada vez mais, um caráter nacional no combate da nação às 
secas do Nordeste.

Em defesa da pequena e média açudagem no nordeste
sessão de 17 de junho de 195224

Pequenos, médios ou grandes açudes? Esse é um tema que de 
maneira recorrente tem atraído a atenção de engenheiros, agrôno-
mos, economistas, administradores estaduais e municipais, de to-
dos, enfim, que têm uma parcela de responsabilidade nos destinos 
do Nordeste. Todos sabem da relevância que tem o problema da 
água para o nordestino, de modo que o seu armazenamento é im-
prescindível para a lavoura, para a pecuária e para a própria sobre-
vivência humana. Daí a discussão em torno da melhor maneira de 
acumulá-la, se em pequenos, médios ou grandes reservatórios. Esta 
é a questão trazida ao seio da Câmara. (NO) 

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, há poucos dias tive opor-
tunidade de expender desta tribuna demoradas considerações a propó-
sito de inúmeros problemas ligados à nossa produção, principalmente 
à vida do trabalhador rural do Nordeste, tendo salientado, entre esses 
aspectos mais importantes para nós, a circunstância de que, não tendo 
sido realizadas as obras complementares, ou seja, os serviços de irriga-
ção dos grandes reservatórios d’água do Nordeste, o problema das secas 
continuava, na sua maior parte, sem solução.

Continuo a entender, Sr. Presidente, que, sem prejuízo daquelas 
grandes represas, que devem ter suas obras complementares e a sua 
destinação social, só existe uma forma de se resolver satisfatoriamen-
te o problema do Nordeste: a pequena e a média açudagem, altamente 
defendidas. Os grandes açudes servem para disciplinar os cursos dos 
maiores rios e, em pequeníssimos casos, para o aproveitamento da ener-
gia elétrica. Mas do ponto de vista da fixação do trabalhador, do pon-

24 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 19 de junho de 1952.
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to de vista da solução definitiva do problema, com amparo para todas 
aquelas populações radicadas na área das secas, só há uma solução defi-
nitiva, que é a média e, mais do que isso, a pequena açudagem.

O Sr. Adail Barreto – V.Exa. tem toda a razão, mas, infelizmente, 
não pensa da mesma forma o Departamento Nacional de Obras contra 
as Secas, que, com a sua atual direção, se obstina em somente cons-
truir grandes açudes. E contra isso a Comissão do Polígono das Secas, 
por ocasião de uma visita recente que fez ao presidente da República, 
protestou, mostrando justamente o que V.Exa. com tanto acerto acaba 
de positivar: só açudes médios e pequenos resolverão o problema do 
Nordeste, prendendo o homem ao seu próprio habitat.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Registro o depoimento de V.Exa., ho-
mem do Nordeste e conhecedor do problema.

Mas, Sr. Presidente, confirmando as observações que ora faço, devo 
dizer que tendo regressado agora mesmo do Nordeste, ali verifiquei a 
falta de chuvas neste fim de inverno. Quase toda a lavoura de subsistên-
cia naquela região ficou prejudicada, sem que para isso fosse suficiente, 
mesmo realizadas as obras complementares, toda a grande quantidade 
de água armazenada nos grandes açudes.

Se o corrente ano no Nordeste pode-se considerar um ano regular, 
no que diz respeito à pecuária; se em relação à safra de algodão também 
podemos esperar bons resultados, a verdade é que a grande maioria da 
lavoura de cereais foi sacrificada pelas chuvas.

Sr. Presidente, seria o caso de se perguntar por que nós, legislado-
res, não trazemos para aqui o remédio indicado, parodiando, de certo 
modo, o que disse Maquiavel, certa vez, no seu conselho ao príncipe: 
“O legislador tem de providenciar ou calar”. Seria o caso de se objetar 
que a nós, legisladores, cumpria elaborar leis específicas para a solu-
ção do problema.

Ora, se não houvesse leis, não só para a construção de açudes por 
cooperação, como para a construção de açudes de qualquer espécie, 
se tudo isso não existisse realmente no papel, se tudo isso não estives-
se elaborado, poder-se-ia argumentar. Mas temos as leis; necessário é 
aplicá-las, é difundir a pequena e a média açudagem, sem o que – ouso 
afirmar – não terá solução o problema da seca no Nordeste.

O Sr. Adail Barreto – V.Exa. tem razão. Por exemplo: no tocante à cons-
trução de açudes em cooperação com particulares, existe lei regulando a 
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matéria. Há centenas de requerimentos de particulares no sentido da 
construção desses açudes. Mas o governo não tem funcionários para 
realizar os estudos in loco. O resultado é que conheço proprietários que, 
desde 1938, têm seus requerimentos nos distritos do Departamento de 
Secas, sem que, até hoje, hajam sido feitos os respectivos estudos. V.Exa. 
tem razão, não faltam leis, em absoluto; falta boa vontade, deliberação 
patriótica de cumpri-las.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Tal é a situação a que chegou o Nordeste, 
que encontramos, muitas vezes, até um aspecto anedótico na resposta 
de certos agricultores. Há pouco tempo vi um desses homens simples do 
interior arrumando sua pequena bagagem para vir embora para o Sul, 
em busca de melhores condições de vida. Procurei exortar-lhe os senti-
mentos patrióticos e de amor à região, pedindo-lhe que não abandonas-
se o cultivo do campo, porque era de homens realmente fortes como ele 
que a nação necessitava, para que lográssemos solucionar esse problema 
– tão aflitivo que pode mesmo constituir um lugar comum e irritar as 
sensibilidades mais apuradas no tratamento de determinadas questões 
– que não se encontram outras palavras nem outros termos e outra for-
ma para caracterizá-lo, senão como o problema da produção. Pois esse 
homem modesto me respondeu, simploriamente: “Sr. Deputado, eu só 
continuaria a ser agricultor no Nordeste se a água fosse comprada, por-
que, com água comprada, em cada momento que eu dela necessitasse, 
não me veria obrigado a colocar os troços na cabeça em busca de lugar 
onde cuidar de minha vida”.

Sr. Presidente, um país civilizado não pode permitir a sequência de 
desencantos dessa natureza. Não convém persistirmos na política er-
rada, na feição unilateral da construção de grandes açudes, quando é 
a pequena, ao lado da média açudagem, que constitui a salvação única 
para esse grave problema.

O Sr. Adail Barreto – O problema da seca não envergonha a nós, 
nordestinos; ele representa mancha para o Brasil inteiro.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Mas não se trata desse aspecto que tão 
bem acaba de salientar o ilustre deputado. Não é somente essa vergo-
nha, mas o desencanto de aqui, todos nós, bradarmos perante a nação, 
como se fôssemos, porventura, parasitas do resto do Brasil, embora toda 
a nação compreenda o nosso esforço e não ignore que, quando a nature-
za nos é favorável, contribuímos largamente em produção e rendas para 
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os cofres públicos, com o objetivo de atender aos imensos problemas 
que o Brasil tem à sua frente.

O Sr. Adail Barreto – O Nordeste contribui até mesmo nos períodos 
mais agudos de crise. O Ceará, por exemplo, o ano passado, na maior 
crise de sua história nestes últimos tempos, teve uma arrecadação do 
imposto de renda muito maior que a de Pernambuco, o terceiro estado 
da Federação.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, não é somente visando 
apelar mais uma vez para o Poder Executivo no sentido de incremen-
tar essa pequena açudagem, largamente difundida, que ocupo nesta 
hora a Câmara dos Deputados. Dirijo apelo também ao Sr. Ministro 
da Fazenda e ao Sr. Presidente do Banco do Brasil, a fim de que deem 
ao Nordeste, cuja safra de algodão começará dentro de poucos dias, o 
mesmo tratamento dispensado, e com acerto, ainda recentemente, em 
relação ao estado de São Paulo. Todas as grandes usinas compradoras 
de algodão estão retraídas. Os nossos agricultores se acham na expec-
tativa de uma boa safra de algodão, mas sem possibilidade, os mais hu-
mildes, sequer de levar uma feira para sua família, de comprar, como 
chamam, um “molambo” para cobrir o corpo. As feiras do Nordeste, 
Sr. Presidente, apresentam, no momento, aspecto desolador, porque não 
existe dinheiro, ninguém se interessa pela compra de um capulho de 
algodão. Desejamos que o Banco do Brasil também compre e financie a 
safra de algodão do Nordeste, negócio rendoso para aquela instituição 
de crédito, a qual nunca deu prejuízo e, quando aplicada a operação 
no momento oportuno, tem vindo mitigar a situação aflitiva em que se 
encontram as pobres classes produtoras do Nordeste.

O Sr. João Agripino – Fique tranquilo V.Exa., que o Banco do Brasil 
há de comprar o algodão do Nordeste. Não agora, mas quando estiver nas 
mãos dos comerciantes que têm força política para conseguir o financia-
mento. De fato, no Brasil, os produtores nunca viram o financiamento, 
sempre feito à base de facilidades e de lucros para os comerciantes.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. trouxe – é o que posso dizer – 
ao otimismo do meu apelo uma página de desolação, pois as medidas 
adotadas pelo Banco do Brasil, ante o sombrio prognóstico do deputado 
João Agripino, apenas surgirão quando os produtos houverem passado 
do primeiro ao segundo, ao terceiro intermediário. Então o que se fizer 
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não será obra de apoio à produção nacional, porém de estímulo à ga-
nância dos especuladores.

De qualquer modo a safra ainda não começou. Assim, meu ape-
lo ao governo e às outras autoridades competentes ainda é oportuno, 
para que seja financiada a safra de algodão do Nordeste com o mesmo 
sentido de patriotismo, com o mesmo descortino, com o mesmo acerto 
empregado em relação à safra do grande estado de São Paulo.

O Sr. Moura Andrade – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Aceito com prazer o aparte do nobre 

colega.
O Sr. Moura Andrade – Era exatamente o que eu ia dizer: a operação 

no que se relaciona com os estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais 
foi realizada com real acerto. V.Exa. está contestando, neste momento, 
aqueles que entendiam dever o Banco do Brasil comprar algodão classi-
ficado previamente.

O algodão classificado é o algodão do intermediário, e só se pode 
comprar do produtor da forma como foi adquirido. Do contrário, V.Exa. 
estaria confessando que o Banco do Brasil precisaria interessar-se por 
uma classificação inexistente. Não conheço a situação do algodão do 
Nordeste, mas entendo que o Banco do Brasil deverá comprá-lo obe-
decendo ao mesmo critério que adotou na transação com os estados de 
São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradecendo a contribuição de V.Exa., 
confesso que não conheço os pormenores dessa operação, mas, de um 
modo geral, num sentido patriótico e numa visão perfeitamente econômica 
do problema, entendo – para que possa mais uma vez firmar a minha con-
vicção, já agora, declarada, de que foram acertadas as medidas do governo 
– que o Nordeste também deve ter, como parte integrante da Federação 
brasileira, o mesmo tratamento dispensado aos ricos estados do sul.

O Sr. Carmelo d’Agostino – O algodão classificado não é o algodão 
dos intermediários, porquanto o algodão em caroço é classificado antes 
de ser entregue aos maquinistas.

O Sr. Paulo Sarasate – O Ceará ainda não recebeu nada, nesse sentido.
O SR. ERNANI SÁTYRO – O algodão classificado pode ser ou não 

dos intermediários, mas não é o problema que venho discutindo. O que 
estou fazendo é apelar para o governo no sentido de comprar e financiar 
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também a safra de algodão do Nordeste, como única maneira de esti-
mular a produção nacional.

Refinaria de petróleo para o nordeste
sessão de 9 de maio de 195525

Nem só de pão vive o homem... Nem só de secas vive o repre-
sentante nordestino em sua atuação parlamentar. Quando opor-
tunidades surgem, ele luta para que melhoramentos sejam levados 
para sua região. Ele brada, na Câmara ou no Senado, para que se 
resolva este ou aquele problema da maneira mais favorável ao seu 
rincão. Foi o que fez o deputado Ernani Sátyro, ao clamar na tri-
buna da Câmara dos Deputados para que se implantasse em seu 
estado a refinaria de petróleo que se projetava construir na região. 
Pouco importa que seu grito não se tenha feito ouvir. Fica o registro 
de suas palavras como testemunho em favor de um representante 
que soube desempenhar o mandato popular que recebeu. Apenas 
para ilustrar a questão: somente cinquenta anos depois, definiu-se 
o local da refinaria, que está sendo construída em Pernambuco, por 
decisão do presidente Lula, natural daquele estado. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, com as dificuldades regi-
mentais que temos, hoje, para falar, ficamos quase na obrigação de apro-
veitar o tempo que conseguimos para ventilar muitas vezes os assuntos 
mais díspares. Assim é que, agora, ocupo a tribuna para tecer algumas 
considerações a propósito de interesse do meu estado e, depois disso, 
também alguns comentários a respeito da reforma eleitoral.

O primeiro assunto que me traz à tribuna refere-se à instalação 
de uma refinaria de petróleo no Nordeste. Diversos estados, através 
de seus representantes nesta e na outra Casa do Congresso, têm plei-
teado esse benefício, realmente extraordinário para qualquer unidade da 
Federação que for escolhida. Vários órgãos de classe da Paraíba, asso-
ciação comercial, sindicatos, associações industriais, têm-se dirigido a 
mim, como a outros representantes daquele estado, para que defenda-
mos, perante os poderes competentes, a nossa justa pretensão. E digo 

25 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 10 de maio de 1955.
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justa pretensão, porque, de fato, a Paraíba reúne, para a instalação de 
uma refinaria de petróleo, as melhores condições geográficas e melhor 
se presta à situação de centro distribuidor.

O argumento já apresentado pelos representantes de Pernambuco, 
segundo o qual a situação anterior do Porto de Recife criava posição 
privilegiada para aquele estado, já hoje não subsiste, porque sabemos 
que são as mais precárias as condições daquele porto, constantemente 
congestionado e nas mais lamentáveis condições técnicas.

Por outro lado, como se pode verificar pelos dados oferecidos à 
Assembleia Legislativa, pelo deputado Ávila Lins, a situação do Porto 
de Cabedelo, do ponto de vista das distâncias, é a seguinte: de Cabedelo 
a Recife, 70 milhas; de Cabedelo a Natal, 78 milhas; de Cabedelo a 
Fortaleza, 338 milhas; de Cabedelo a Maceió, 190; de Cabedelo a 
Campina Grande, 100 quilômetros.

É realmente uma situação privilegiada, pois oferece as condi-
ções mais favoráveis e mais propícias a que se instale ali uma refi-
naria de petróleo.

Sei que assunto desta natureza, Sr. Presidente, não pode ser so-
lucionado do ponto de vista das reivindicações que cada unidade da 
Federação porventura pleiteie, mas quando essas justas pretensões vêm 
coincidir com as condições favoráveis, com os dados técnicos propícios, 
não se pode deixar de atender a tais apelos, principalmente conhecendo 
o desprendimento com que a Paraíba, em todas as oportunidades nesta 
Casa, se tem portado.

Quando da instalação do Banco do Nordeste, diversos estados 
desejavam as respectivas capitais para sede daquele estabelecimento. 
Embora pleiteássemos, inicialmente, para Campina Grande a sede do 
banco, admitimos depois, e dada a inviabilidade de nossa pretensão na-
quela emergência, que o Ceará, por ser o mais profundamente atingido 
pela seca, tinha direito àquela reivindicação. Acorremos, pois, em bene-
fício do que pretendiam os cearenses.

Desta vez, porém, não. Sem quebra de nossos laços de solidariedade 
e de amizade com Pernambuco, sem prejuízo da assistência mútua que 
todos os estados necessitados do Nordeste se devem prestar, pleiteamos 
com inteira justiça e absoluta procedência, a instalação da refinaria do 
nordeste na Paraíba.
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O Sr. Souto Maior – Apesar dos laços afetivos que me ligam à Paraíba, 
desejo, neste momento, refletir os dados técnicos apresentados pelo dig-
no representante paraibano. Pernambuco apresenta características emi-
nentemente econômicas, em toda a extensão. É preciso que eu chame 
a atenção para o seguinte: Pernambuco possui mais de 50% de todos 
os veículos a motor em operação no Nordeste; Pernambuco comanda 
o eixo rodo-ferroviário; Pernambuco apresenta densidade demográfica 
e, ao mesmo tempo, fonte de consumo local. Por todos esses dados, o 
nobre colega há de verificar que, de fato e de direito, lá merece ser loca-
lizada a refinaria.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Insisto nas minhas considerações, por-
que não se trata, no caso, de aquinhoar o estado mais populoso nem de 
mais produção. Não se trata, porventura, de procurar a cidade de maior 
densidade de população, mas o centro distribuidor geograficamente 
mais bem localizado como é, no caso, a Paraíba.

O Sr. Ivan Bichara – Pelo aparte do nobre deputado Souto Maior, 
enumerando tantas coisas que possui Pernambuco, informou-se a Casa 
de que aquele estado já está bem contemplado. Deixe-se, portanto, al-
guma coisa para a Paraíba – a refinaria –, uma vez que nos estão tiran-
do repartições, como o Serviço de Reflorestamento, transferido para o 
Ceará, e outros que têm saído da Paraíba. Que se dê ao meu estado ao 
menos esta oportunidade.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não é este o momento conveniente, em 
verdade, para o debate das condições técnicas que devem informar a 
situação da refinaria do Nordeste. Mas mesmo assim não fugimos a este 
debate, porque temos a convicção de que estamos certos e não receamos 
qualquer contestação neste sentido: na Paraíba precisamente é que se 
encontram aquelas condições mais propícias e favoráveis.

O Sr. Souto Maior – Além do mais, nobre deputado, Pernambuco, 
por questão de segurança nacional é sede de bases aéreas, navais e mili-
tares. Apresento este argumento ainda mais forte a V.Exa. e aos dignos 
paraibanos. Por isso Pernambuco merece em seu território a refinaria.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Louvo o esforço com que V.Exa. está 
cumprindo o seu dever, porque é o mesmo que me traz à tribuna.

Mas, Sr. Presidente, ainda há poucos dias o Dr. Corálio Soares, presi-
dente da Associação Comercial da Paraíba, prestava declarações das quais 
quero transcrever um trecho. À pergunta feita àquele ilustre representante 
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das classes conservadoras da Paraíba, se achava que o Porto de Cabedelo 
estava apto para o ancoramento de navios de grande cabotagem, o 
que era negado pelos representantes de Pernambuco, S.Exa. respon-
deu: “Ainda agora, não, mas o mesmo acontece com o Porto de Recife. 
Ambos necessitam de dragagem apropriada ao franco acolhimento dos 
petroleiros. O do Recife tem a profundidade apenas de oito a dez metros 
e tem-se apresentado com bastante congestionamento”.

Assim, Sr. Presidente, aqui ficam, nestas rápidas palavras, o desejo 
e o apelo da Paraíba, a que juntarei outros suplementos e dados técni-
cos, em virtude da precariedade de tempo que me resta e do propósito 
de não prejudicar outros dignos representantes que, na premência de 
tempo concedido pelo regimento, também querem ventilar assunto de 
interesse nacional ou de seus estados.

O Sr. Pontes Vieira – Permita-me V.Exa. um aparte? 
O SR. ERNANI SÁTYRO – Claro, peço apenas que seja breve.
O Sr. Pontes Vieira – Quero, nesta oportunidade, louvar a reivindi-

cação que V.Exa. com tanto brilhantismo expõe da tribuna. Entretanto, 
contra-aparteando o nobre colega Ivan Bichara, desejo apenas ressaltar o 
seguinte: Pernambuco jamais pleiteou qualquer coisa em detrimento dos 
outros estados ou mesmo dos seus irmãos nordestinos. Se Pernambuco 
reivindica a localização da refinaria de petróleo em seu território, isso 
se verifica tão somente porque nós achamos que Pernambuco reúne as 
condições técnicas indispensáveis para isso.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Essa a interpretação de V.Exa.
O Sr. Pontes Vieira – Por isso mesmo, aguardamos serenos e con-

fiantes o pronunciamento dos órgãos técnicos competentes.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Também serenos e confiantes espera-

mos esse pronunciamento. Se trouxer justiça, a Paraíba será a escolhida.
O Sr. Pontes Vieira – O problema da localização de uma refinaria de 

petróleo não é um problema estadual nem regional.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Por isto pleiteio; reivindico para a 

Paraíba a instalação dessa refinaria, porque reúne as melhores condi-
ções técnicas. Porque assim melhor serviremos ao Brasil.

O Sr. Martins Rodrigues – Igualmente à Paraíba e Pernambuco, o 
Ceará pleiteia a instalação da refinaria.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. devia compreender que seu es-
tado, no caso, está muito distanciado daquelas condições técnicas indi-
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cadas. V.Exa. devia, a esta hora, estar ao lado das justas reivindicações 
da Paraíba, porque foi desse modo que procedemos com o Ceará em 
relação ao Banco do Nordeste.

O Sr. Martins Rodrigues – Não se trata de uma questão de retribui-
ção do que V.Exa. tenha feito, porque naturalmente agiu com sentimen-
to de justiça. Mas o caso é de ordem técnica, como V.Exa. acentuou. E 
do ponto de vista técnico, um dos fatores que mais indicam é a locali-
zação dessa cidade, em melhores condições como centro para distribui-
ção do petróleo em todo o Nordeste, porque dali se irradiam facilmente 
estradas de penetração para toda a região nordestina: Piauí, Maranhão, 
Rio Grande do Norte, Paraíba e mesmo a fronteira de Pernambuco. 
Cumpre-me dizer, o Ceará, através das suas classes produtoras, dos ele-
mentos representativos do seu valor econômico e político, está pleite-
ando essa localização e confia plenamente também em que os órgãos 
técnicos se manifestem favoravelmente. Ainda a semana passada es-
tive em companhia de outro deputado do Ceará com o presidente da 
Petrobras. Fui informado por S.Exa. de que o assunto estava entregue 
à investigação da Union Oil Products, empresa mundialmente encarre-
gada de fazer as pesquisas das condições de mercado e geoeconômicas 
para a instalação da refinaria de petróleo. Estamos, portanto, tranquilos, 
aguardando o resultado dos estudos técnicos que hão de comandar sem 
dúvida e exclu sivamente a instalação da refinaria no Ceará.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Como se vê, parafraseando Machado de 
Assis, a confiança é geral.

O Sr. Ivan Bichara – Para provar que não nos move, a nós, parai-
banos, simplesmente sentimentos regionalistas neste assunto, lembro 
a V.Exa. que fiz um pedido de informações ao Conselho Nacional do 
Petróleo com o objetivo de saber se haviam sido estudadas as condições 
que a Paraíba oferecia para a localização da refinaria de petróleo. De 
modo que situei o assunto no seu aspecto técnico.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Resumindo minhas considerações como 
representante da Paraíba, fazemos um apelo em que existe realmente o 
cumprimento do nosso dever, mas não nos animaríamos a fazê-lo se 
não estivéssemos certos e convencidos de que nosso estado reúne as 
melhores condições geográficas e as condições técnicas mais propícias à 
instalação da refinaria do Nordeste.
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Fica, por conseguinte, feito meu apelo aos órgãos competentes, na 
certeza de que sua deliberação, para ser justa, não terá outro sentido 
senão o de acolher a pretensão da Paraíba.

O Sr. Correia da Costa – Devo informar a V.Exa. que o critério que 
prevalece na instalação de uma refinaria é a maior densidade de consu-
mo na área servida pela refinaria. Tenho simpatias generalizadas, tanto 
pela Paraíba, como por Pernambuco e Ceará. São todos dignos da mi-
nha admiração: somos todos brasileiros. Acredito, nobre deputado, que 
este problema será resolvido apenas sob o ponto de vista técnico, isto 
é, a situação que melhor concorra para a distribuição mais fácil e mais 
barata dos subprodutos.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Esse é o nosso critério, porque, quando 
falamos na área mais populosa, estamos naturalmente nos referindo ao 
Nordeste, e não a área do estado, visto como não se trata de uma refina-
ria do estado. Se fosse, o estado mais indicado seria Pernambuco, por-
que é o mais populoso. Temos, porém, de encontrar dentro do Nordeste 
o ponto mais conveniente à distribuição eficiente desse produto.

O Sr. Correia da Costa – E de maior consumo.
O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exas. não façam confusão. Não se está 

falando em estado de maior consumo. O consumo é da região, área es-
colhida que é o Nordeste e, dentro dessa região, temos que encontrar o 
ponto mais propício à distribuição.

O Sr. Osvaldo Lima Filho – Sem embargo dos regionalismos que le-
varam à tribuna o ilustre colega e da ordem de considerações que V.Exa. 
vem fazendo, é justamente porque a refinaria se destina ao Nordeste 
que ela deverá ser localizada em Pernambuco, pois, do contrário, se es-
taria negando uma verdade histórica, geográfica e econômica, um fato 
indiscutível: Recife é uma capital do Nordeste, um centro distribuidor, o 
maior porto da região, o maior centro consumidor, mas, principalmen-
te, por se localizar no Nordeste, constitui, de há muito, a tradição de ver-
dadeiro empório econômico de toda a região. Sabe muito bem o nobre 
colega que Pernambuco, pelas suas condições econômicas, não podia 
ostentar uma capital como Recife, que representa, cultural, econômica e 
socialmente, a capital do Nordeste.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Lamento não aceitar a tradição nem o 
brilho com que Pernambuco, muito justamente, ostenta sua suprema-
cia no Nordeste...
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O Sr. Osvaldo Lima Filho – Não é supremacia.
O SR. ERNANI SÁTYRO – ...como critério de surgimento deste 

caso. Sinto não aceitar esse argumento porque agora o que se procura, 
precisamente, é fazer uma localização mais de acordo com as necessida-
des do próprio Nordeste.

O Sr. Osvaldo Lima Filho – Seria um erro maior.
O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. não tem, evidentemente, razão 

no aparte. Não se está discutindo tradição. Da tradição de Pernambuco 
tivemos todos nós; em Pernambuco fomos todos nós buscar ensina-
mentos clássicos e científicos; em Pernambuco fomos todos nós formar 
nossa mentalidade e nos preparar para a vida pública. Mas nesta hora 
em que se trata de localizar uma refinaria e se procura um ponto econô-
mica e geograficamente mais indicado, não nos podemos render a esse 
argumento da tradição e das fulgurações do passado.

O Sr. Osvaldo Lima Filho – E a tradição econômica.
O Sr. Pereira da Silva – V.Exa. permite um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Estou certo de que V.Exa. também, 

como ilustre e esforçado representante do Amazonas, há de achar que 
a localização ficará muito melhor no Amazonas. Seria outro problema, 
mas não quero antecipar comentários ao aparte de V.Exa.

O Sr. Pereira da Silva – V.Exa. está defendendo tese muito justa. 
Sem defender a pretensão dos nobres colegas de Pernambuco, basta 
ver que a Paraíba tem em Campina Grande seu centro de irradiação 
comercial e industrial e onde, exatamente, o produto poderá ter maior 
aplicação. Quero chamar a atenção do nobre orador para o fato de 
que a localização da refinaria deve ser feita de acordo com o estudo 
dos técnicos. Certamente teremos em consideração o preço da matéria 
prima que tem de chegar ao ponto onde a refinaria vai ser montada. 
Nestas condições, a grande refinaria seria naturalmente instalada, não 
em Pernambuco ou na Paraíba, mas na cidade de Itacoatiara, em meu 
estado, porque está diante da fonte de produção do petróleo, onde po-
derá ser refinado, permitindo a colocação do produto no mercado a 
melhores preços.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Já esperava por essa conclusão, mas 
essa será a refinaria do Amazonas, que contará com nosso apoio e 
entusiasmo, e não a do Nordeste, que nunca poderia ser instalada 
naquela região.
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O Sr. Ernesto Sabóia – Louvo o esforço patriótico de V.Exa. pleitean-
do uma refinaria para Paraíba. Também como representante do Ceará 
desejo para lá uma refinaria. Mas dos estudos de que me tenho ocupado, 
nestes últimos três meses, cheguei à conclusão de que há um critério 
mundial para a localização de refinarias, que é o de maior consumo dos 
produtos de maior produção. Neste caso, a localização natural será em 
Pernambuco. Agora nós, de outros estados, podemos pleitear, defen-
dendo o aspecto econômico da região e não o aspecto da rentabilidade 
financeira das refinarias. Assim, o problema cruciante do Ceará é o de 
combustíveis líquidos: não de gasolina, mas de óleo diesel, porque vive-
remos sempre fora da área de influência de Paulo Afonso, na qual estão 
localizados os estados de V.Exa., o Rio Grande do Norte, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe e Bahia. Desse assunto me ocuparei oportunamente. 
Grato a V.Exa. pelo aparte.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Registro o aparte de V.Exa.
Sr. Presidente, agora, transmitindo o meu apelo aos órgãos compe-

tentes, passo a outra ordem de considerações.
Quero, ainda, trazer ao conhecimento da Câmara pedido que re-

cebi do secretário da Assembleia Legislativa da Paraíba, nos seguin-
tes termos:

Atendendo decisão Assembleia vg manifestada através aprova-
ção requerimento deputado Pedro Gondim e outros vg dirijo apelo 
Vossência vg nome Legislativo paraibano vg sentindo conseguir 
com autoridades competentes providências favor pagamento abono 
emergência vg especial e salários famílias servidores postos agrope-
cuários vg acordo Leis Federais 17-5 e 2.412 pt Saudações – Clóvis 
Bezerra, 1º secretário.

Diariamente, Sr. Presidente, recebemos apelos dessa natureza. Há 
pouco tempo, visitando a Paraíba, chegou-me verdadeiro clamor dos 
chefes de famílias numerosas, reclamando contra a falta de pagamento 
do auxílio-família, facultado em lei. Processos já regulares, requerimen-
tos que atingiram toda a sua tramitação normal continuam, inexplica-
velmente, parados nas repartições públicas, afogados por essa tremenda 
burocracia que esmaga o Brasil.



223PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

Venho transmitir, por conseguinte, Sr. Presidente, mais estes apelos 
do povo paraibano: um traduzido pelo telegrama que li há pouco; ou-
tros constantes de solicitações verbais que me foram feitos no sentido 
de serem pagos os auxílios-família concedidos por lei, cujos processos 
regulares já estão terminados.

Por último, Sr. Presidente, como uma espécie de prestação de contas, 
venho trazer algumas palavras a propósito da tão falada reforma eleitoral.

Designado pelo meu partido para membro da Comissão Mista de 
deputados e senadores encarregada de elaborar anteprojeto que venha 
substituir o nosso defeituosíssimo Código Eleitoral, para ali rumei, ani-
mado daqueles mesmos propósitos que haviam inspirado antes a ação 
do líder Soares Filho e, em continuação, a minha própria presença na 
Comissão da Câmara, de que fui presidente.

Sem que isso importe em desapreço aos meus colegas – nem disso 
eu seria capaz –, sem que isso importe numa desatenção àqueles que 
pensam de modo diferente, lamento comunicar à Casa a minha des-
crença em qualquer lei que se possa denominar com propriedade “re-
forma eleitoral”, porque a providência mais profundamente salutar que 
se tinha em vista e que vinha consignada não apenas no trabalho do mi-
nistro Edgard Costa, como no próprio projeto do Poder Executivo – a 
instituição da célula oficial de votação –, esta caiu, ruiu fragorosamente, 
foi esmagada, e, com ela, esmagadas, em grande parte, as aspirações do 
povo brasileiro de ter uma lei eleitoral mediante a qual a vontade do 
eleitor seja, com toda a lisura e rigor, expressa nas urnas. Temos que 
travar agora uma dura batalha contra esta parte no trabalho da comis-
são. Fizemos retoques, tomamos providências de caráter secundário; 
aumento de prazo para segunda via, dilatação do prazo para o requeri-
mento de inscrição eleitoral, mas reforma no seu sentido legítimo e pro-
fundo, reforma com as características de uma reforma legal no processo 
eleitoral do país, esta não virá. Só uma ideia nova se instituiu, mas esta 
mesma sofrerá, de certo, o mais profundo combate no Plenário.

É, Sr. Presidente, com a mais profunda mágoa, com a mais profunda 
decepção que venho advertir à Casa e ao país de que não devem alimentar 
esperanças de eleições limpas, porque os próximos pleitos serão ainda 
realizados sob o regime da burla e da fraude.
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Denunciando a exploração dos flagelados da seca
sessão de 28 de abril de 195826

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, inúmeros representan-
tes do Nordeste, e até mesmo de outros estados, o que demonstra mais 
uma vez o nosso sentimento de unidade nacional, têm passado por 
esta tribuna para expor à nação o que existe em relação ao problema 
das secas.

Desde muito, felizmente, há no Brasil uma noção do que seja real-
mente o drama do Nordeste, e longe já estamos daquela época em que 
se considerava a remessa de auxílio e socorro às populações flageladas 
uma caridade pública. Distanciados também estamos daquela mentali-
dade retrógrada, anti-humanitária e cruel que mandava deslocar para 
outros recantos do território nacional as populações atingidas por aque-
le flagelo. Não é de hoje que figura na Constituição da República a obri-
gatoriedade da aplicação de uma verba para todas as obras de recupera-
ção da região nordestina. É verdade que esse dispositivo constitucional 
não tem sido respeitado como devia, mas, de qualquer modo, existe no 
Congresso, como existe no povo, como não podia deixar de existir na 
mentalidade dos governos, a convicção de que é dever de brasilidade 
atender às necessidades do Nordeste, não somente nos momentos em 
que se deflagra uma crise, como, também, de maneira permanente, 
através de obras que venham resolver definitivamente aquele problema 
doloroso. Mesmo porque, nas épocas normais, é vultosa nossa contri-
buição para a economia nacional.

Sr. Presidente, creiam V.Exa. e os senhores deputados que é com cons-
trangimento, mais do que isso, com pesar profundo, que venho hoje foca-
lizar alguns aspectos da assistência que está sendo dada aos nordestinos, 
porque, se todos aqui clamamos por providências, se todos pedimos a 
ação do Congresso e do governo, a nossa satisfação só poderá ser com-
pleta, se pudermos dizer aqui que esses socorros têm sido enviados, que 
essas providências têm sido tomadas e que os órgãos responsáveis pela 
sua aplicação cumprem regular e honestamente seu dever.

Assim falo, Sr. Presidente, porque, afinal de contas, dirijo-me à 
Câmara e ao Brasil, porque não estou falando para um país estrangeiro; 

26 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 29 de abril de 1958.
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porque devemos mostrar uns aos outros nossas próprias chagas. É dolo-
roso proclamar à nação que os recursos mandados para o Nordeste nem 
sempre são aplicados honesta e decentemente.

Em primeiro lugar, verifica-se uma intervenção indébita e crimino-
sa da política. Há deputados estaduais, principalmente de meu estado, 
cuja situação conheço melhor, que se arvoram em donos das secas. Vêm 
eles dizer, aliás, sem autoridade, aos diretores de serviço público, quais 
as pessoas que devem ser incluídas nas listas de assistência. São eles que 
indicam os tarefeiros, os fiscais e os serviços a realizar. São eles que des-
virtuam e desmoralizam a ação pública de defesa dos flagelados.

Começa-se, Sr. Presidente, pela intervenção criminosa de maus ele-
mentos, descontando-se 20% na diária de cada operário alistado para 
trabalhar. Se o salário é de cinquenta cruzeiros, logo dez cruzeiros, cri-
minosamente – é necessário repetir a expressão –, vão para os bolsos 
dos fornecedores oficiais, fornecedores que, em certos momentos, se 
tornam necessários, visto como os recursos em dinheiro do governo 
não chegam a tempo.

Depois, jogam essa massa de flagelados para os barracões, onde 
vendem os gêneros por três e, em certos casos, por quatro vezes o seu 
valor, com a circunstância agravante de que fornecem gêneros deterio-
rados, da pior espécie, procurados entre aqueles mais imprestáveis, para 
serem fornecidos aos flagelados.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, se isso não é crime, se isso não é 
ação degradante, que classificação pode ter, então, procedimento des-
sa natureza?

O Sr. Ivan Bichara – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com prazer.
O Sr. Ivan Bichara – Sr. Deputado Ernani Sátyro, por ocasião da seca 

de 1952, para evitar essa nefanda exploração política que se está fazendo 
com o drama do nordestino, o senhor José Américo de Almeida, quan-
do governador da Paraíba – pelo menos nos socorreu naquele estado –, 
organizou em cada município uma comissão interpartidária constituída 
de elementos do PSD, da UDN, do PTB e dos partidos que tivessem 
expressão eleitoral nos respectivos municípios. Evitou, assim, se desse a 
um fenômeno, a um assunto tão grave, de aspecto humano tão doloroso 
como este, as características que V.Exa. tão bem aponta à nação. Invoco 
o testemunho do deputado Wilson Braga, de quem ouvi, na companhia 



2ª Parte – DiScurSoS226

de V.Exa., a denúncia de que em Conceição, município do nosso estado, 
fora constituída uma comissão integrada pelo prefeito e por um mem-
bro de outro partido. Pois essa comissão foi dissolvida, para que os ser-
viços ficassem inteiramente orientados por elementos do Partido Social 
Democrático. O mesmo ocorre em Cajazeiras, que tive oportunidade 
de visitar: cabos eleitorais do PSD entregam as tarefas a um número 
limitado de homens por eles mesmos alistados para esse fim. Nunca 
se deu, Sr. Deputado, a assunto dessa natureza e gravidade tratamento 
político tão baixo. Digo político, à falta de outra expressão, porque essa 
é a politicagem mais nojenta, mais nefanda que já se fez no Nordeste a 
respeito da seca.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço a contribuição de V.Exa. 
Realmente, conheço as denúncias formuladas pelo deputado Wilson 
Braga, como as feitas através da imprensa paraibana pelo senhor Firmino 
Silva, pastor protestante, antigo deputado estadual, sem qualquer com-
promisso com o seu partido, e que, depois de visitar a zona flagelada, de 
ver o drama dos barracões, de presenciar aquelas explorações, protestou 
contra esse procedimento.

Cito ainda o depoimento do deputado Ávila Lins, presidente da 
Assembleia Legislativa da Paraíba, meu adversário político – é bom 
consignar, meu adversário político –, que também, depois de percorrer 
o município de Piancó, em companhia de outros deputados estaduais, 
formulou um protesto contra a exploração miserável que se fazia.

Trago ainda, o depoimento do repórter do Correio da Manhã, se-
nhor Márcio Alves, que publicou uma série de reportagens transcritas 
em jornais do Nordeste, apontando as explorações, o desvirtuamento 
do serviço público, o crime que se está cometendo contra aquela região 
e contra o país.

O Sr. Alencar Araripe – Em apoio às afirmações de V.Exa., peço per-
missão para ler telegrama que recebi da cidade de Crato, no Ceará, fir-
mado por um vereador da Câmara Municipal:

Situação popular local e todo Cariri calamitosa produção total-
mente prejudicada prolongada estiagem. Cidade imunda grande 
número flagelados procedentes Pernambuco, Paraíba, Rio Grande 
Norte, Piauí, Bahia. Não há nenhum serviço público andamen-
to tendo governo estado suspendido obras iniciadas. Obras cargo 
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governo federal somente estão admitindo trabalhadores com re-
comendação chefes políticos PSD, PTB, mediante entrega títulos 
eleitorais. Fato ocorreu trabalhadores Latão, cujos trabalhos estão 
suspensos foram encaminhados chefe serviço para Assaré. Situação 
comércio sob ameaça bancarrota, rebanho dizimado sem cotação 
mercado mesmo gordo virtude falta meios aquisitivos população, 
não há comprador presentemente e futuramente nem vendedores. 
Prefeito município viajou Fortaleza pleitear socorro Cariri despre-
zado, esquecido. Abraços – Jorge Araripe.

O telegrama é firmado pelo doutor Jorge Alencar Araripe, advogado 
no município e vereador local.

O SR. ERNANI SÁTYRO – É mais um depoimento em abono do 
que afirmo.

Acrescentarei as palavras proferidas na Assembleia Legislativa da 
Paraíba pelo Sr. Francisco Brasileiro, deputado estadual do meu parti-
do, homem respeitável, incapaz de adulterar qualquer fato. S.Exa. ficou 
tão revoltado com o que viu quanto à exploração dos barracões pelos 
políticos e quanto ao procedimento de outros deputados diretamente 
envolvidos no episódio, que teve necessidade de trazer a sua palavra de 
protesto para a Assembleia Legislativa da Paraíba.

Sr. Presidente, o que alguns deputados do PSD na Paraíba aprego-
am, sem qualquer reserva, é que não podem perder esta oportunidade 
da seca e da desgraça para conseguir favores, para fortificar a sua si-
tuação abalada, para, em suma, contrariar, deformar a consciência de 
um povo como o paraibano, que até hoje só se tem norteado pelo seu 
idealismo e compreensão política.

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, já o afir-
mei desta tribuna, está igualmente transformado em bureau eleitoral. 
Aboliram-se as concorrências públicas; os trechos de estradas são con-
feridos a tarefeiros que se propõem fazer eleger determinados candida-
tos, um dos quais sobrinho do diretor encarregado naquele órgão da 
parte de construções. Os fiscais das obras são escolhidos pelos tarefei-
ros, que lhes dão ricos presentes.

Além de outras irregularidades clamorosas e até de desonestidade, 
existe o desvio do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem de 
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suas finalidades, com sua transformação em veículo político do Partido 
Social Democrático.

Seria preciso que não tivéssemos consciência nem coragem, seria 
necessário que não conhecêssemos o Brasil, que não conhecêssemos os 
homens públicos deste Congresso para temer a denúncia de fatos dessa 
natureza, temerosos de que disso pudesse resultar um esfriamento aos 
fornecimentos daqueles auxílios de que o Nordeste carece.

Não, Sr. Presidente, sopitamos muito tempo o nosso impulso. 
Tínhamos vergonha de abrir esta chaga aos olhos da nação. Havia um 
pudor de nordestino, havia uma sensibilidade aguçada de homens pú-
blicos. Tudo isso tem limite, tudo isso precisa ter termos, para não se 
dizer amanhã que foi o Nordeste que sorveu as economias da nação em 
obras sem finalidade. Não, Sr. Presidente, são nordestinos desnatura-
dos, os exploradores de todos os tempos, os tubarões ou, como se diz 
no Nordeste, as piranhas e traíras desalmadas, e mais terríveis ainda 
porque não precisam de água para sobreviver, porque se alimentam da 
desgraça; as piranhas e traíras que sangram as economias da nação, que 
sangram os desgraçados flagelados, que dessangram até a honra pública.

O deputado José Cavalcanti, bravo representante do sertão, vem fa-
zendo campanha sistemática contra esses crimes, denunciando aqueles 
políticos de procedimento incorreto.

Há poucos dias, pronunciou na Assembleia Legislativa, o impressio-
nante discurso que adiante lerei para ser transcrito.

Antes dessa leitura, porém, quero citar mais um aspecto da conduta 
incorreta das “piranhas” e “traíras”. Enquanto nós, deputados oposicio-
nistas, apresentamos aos departamentos competentes pessoas necessi-
tadas para admissão no serviço público e vemos rejeitada – pelo menos 
assim era até minha saída da Paraíba, há cerca de quinze dias – uma 
fila enorme de famintos, por outro lado os deputados do governo não 
precisam senão trazer suas listas de milhares e milhares de flagelados, 
as quais são automaticamente visadas, sem qualquer formalidade. Os 
fiscais são os prepostos desses políticos. Enquanto, em muitos casos, 
deixa-se de admitir como apontador ou fiscal pessoa realmente neces-
sitada e capaz, são contemplados, em seu lugar, filhos de proprietários e 
até proprietários abastados.

Ora, Sr. Presidente, seria necessário que não tivéssemos sangue 
para deixar de denunciar fatos dessa natureza. Isto vinha fazendo o 
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deputado José Cavalcanti, através de uma amplificadora da cidade de 
Patos, desmascarando os embusteiros, os exploradores e os criminosos. 
Consequentemente, sofria ameaças, por cartas anônimas, recadinhos e 
bilhetes. Mas aquele parlamentar, homem fiel ao seu povo e cumpridor 
do seu dever, não se deixou atemorizar e continuou, como lhe competia, 
a formular as denúncias. Seu discurso na Assembleia, já mencionado, é 
um libelo de fogo.

Pois bem, Sr. Presidente, como se já não bastassem os aconteci-
mentos de Catolé do Rocha, em que esteve ameaçada a vida do nos-
so preclaro e digno companheiro deputado João Agripino, como se já 
não bastasse esse clima de insegurança que começa a alastrar-se pela 
Paraíba, na madrugada de ontem foi cercada, na cidade de Patos, a casa 
do deputado José Cavalcanti, que sofreu tremendo tiroteio, pelo único 
crime, pelo único fato de estar aquele congressista denunciando o rou-
bo, a miséria e a fraude.

Eis o telegrama que acabo de receber do vereador Walter Araújo, da 
União Democrática Nacional, da cidade de Patos, na minha terra natal:

Exploradores e ladrões vêm se aproveitando medidas tomadas 
governo central debelar efeitos seca vg depois várias e anônimas 
ameaças deputado José Cavalcanti procuraram calar esse represen-
tante povo, hoje madrugada quando covardemente alvejaram sua 
residência pt. Atentado tanto mais gritante porquanto esposa referi-
do deputado guarda leito, após laborioso parto pt. Agressores ainda 
não identificados pt. Esperamos denuncie nação situação verdadei-
ra insegurança vivem representantes povo oposição nosso estado 
face truculência gananciosos cúpidos proprietários barracões pt. 
Atts. Sds. Walter Araújo, vereador.

Sr. Presidente, quando acontece um fato desta natureza na Paraíba, 
sob o domínio do atual vice-governador, Sr. Pedro Gondim, a providên-
cia já se conhece. O governo entra em polêmica. Começa a dar notas 
e entrevistas, não no sentido de resguardar a autoridade do governo e 
de manter a tranquilidade pública, mas com o fim de denunciar como 
agitadores os deputados que cumprem o seu dever. Foi o que aconteceu 
em relação ao deputado João Agripino e o que acontecerá, certamente, 
em relação ao deputado José Cavalcanti. O deputado que cumpre o seu 
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dever, que denuncia o roubo, que denuncia a exploração, que denuncia 
o desvirtuamento do Serviço de Assistência aos Flagelados, esse repre-
sentante do povo passa a ser tachado de agitador. Mas isso pouco nos 
importa. Pouco importa a mim, que estou também cumprindo o meu 
dever, que se me venha acusar de agitador. Se agitar ideias, se denunciar 
fatos que precisam chegar ao conhecimento da nação é ser agitador, en-
tão é preferível ser tachado de agitador a silenciar, a voltar as costas para 
o povo que sofre neste momento.

A situação do Nordeste, pois, é esta. Não quero fazer propriamente 
uma dissertação sobre os vários aspectos em que se desdobra o pro-
blema das secas, porque isso seria, para usar a expressão própria, um 
pedantismo. Seria pedantismo, mas, afinal de contas, há certos aspec-
tos que precisam ser salientados, embora de passagem. Sabemos que 
existe toda uma série de medidas previstas para debelar o problema 
das secas. Antigamente, ao tempo de Epitácio Pessoa, quando estáva-
mos nos rudimentos das obras do Nordeste, só nos voltávamos para os 
grandes açudes e para as vias de comunicação. Já era realmente, como 
já foi, grande passo no sentido da recuperação do Nordeste. Não foi 
senão depois de enorme luta que se convenceram os técnicos de que a 
grande açudagem por si só não era suficiente para resolver o proble-
ma da seca. Foram surgindo outras modalidades: média açudagem, 
a pequena açudagem do tipo oficial, a açudagem por cooperação, as 
barragens submersas, a perfuração de poços, a irrigação com as águas 
provenientes desses grandes armazenamentos. Temos, hoje, ainda, o 
potencial elétrico do São Francisco.

Assim, Sr. Presidente, inegavelmente, a nação já sabe o que deve 
fazer para debelar a calamidade das secas. É necessário, porém, repe-
tir: não tem havido continuidade. Os planos de Epitácio Pessoa e José 
Américo não têm sido seguidos.

Acontece que não se cumpre a Constituição Federal, nem se aplicam 
no Nordeste, regularmente, os 3% previstos em nossa Carta Magna. E 
quando nós, representantes do Nordeste, conseguimos incluir no orça-
mento essas verbas, elas são colocadas num plano de economia, neste ne-
fando plano de economia que eu chamarei plano antieconomia, porque 
corta precisamente verbas de destinação social e econômica, cujo fim é 
resolver o problema eterno, não apenas do Nordeste, mas do Brasil.
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Assim, quando se deflagra uma nova crise, o que se ouve são os cla-
mores, as reclamações e os apelos do Nordeste, não porque queiramos 
porventura transformar as secas numa indústria, mas porque o governo 
não tem cumprido, no tempo próprio, no momento oportuno, aquele 
dever constitucional, moral e humanitário no seu mais alto sentido.

Também o deputado Praxedes Pitanga, nosso ilustre representante 
nesta Casa, formulou uma reclamação ao Dr. Régis Bittencourt em re-
lação a irregularidades que ocorrem no DNER. S.Sa. não se abalou da 
sua alta dignidade para responder aos apelos do deputado. Eu mesmo 
já lhe denunciei irregularidades verificadas na concessão de trechos de 
estradas na Paraíba.

Mandei o meu discurso, com um cartão atencioso, e a resposta que 
obtive foi uma série de desaforos proferidos pelo seu preposto em meu 
estado, porque nem para usar os desaforos ele se abalou da sua alta dig-
nidade. Em vez de tomarem providências sobre as denúncias formula-
das pelos representantes da nação, eles assumem uma posição polêmica. 
Chamam para brigar.

Ora, Sr. Presidente, não é possível moralização de serviço público 
com atividades e procedimentos dessa natureza.

Na cidade de Patos foi construída uma ponte com erro técnico de 
um metro e meio sobre o traçado. Cerca de um terço daquela cidade 
está ameaçada pela invasão das águas do Rio Espinharas! A parte bai-
xa da cidade está ameaçada. Houve advertência. No momento em que 
essa ponte estava sendo construída, foi a Patos uma comissão de téc-
nicos do DNER. Examinou tudo e não tomou qualquer providência. 
Posteriormente, denunciei o fato pela imprensa; dirigi-me também por 
telegrama ao Dr. Régis Bittencourt. S.Sa. não me deu satisfação, não to-
mou conhecimento de minha denúncia. A verdade é que, se em vez de 
um ano de seca, tivéssemos um ano chuvoso, um terço da cidade de 
Patos estaria, como no futuro, ameaçada por uma ponte construída com 
um erro técnico evidente.

Sr. Presidente, é necessário maior respeito aos representantes da na-
ção. É necessário mais respeito ao povo. Não bastam essas visitas do 
presidente da República com aparato de carnaval, em termos de show, 
de propaganda. Não! São necessárias medidas concretas.

O presidente da República visitou o Nordeste. Fez bem, mas deveria tê-
lo feito mais demoradamente. S.Exa. precisava ter visto melhor o drama das 
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secas, recebendo em audiências públicas os deputados que estão denun-
ciando crimes, erros e abusos e não fazem visitas dessa natureza com 
caráter de festa de carnaval, com show e com um enorme aparato. É 
preciso ver, ouvir, examinar, meditar e depois providenciar. Por que não 
o deixaram ir a Patos, ouvir as justas reclamações do povo e de seus re-
presentantes autorizados?

Por conseguinte é com profundo pesar mas em cumprimento do 
nosso dever, que, como nordestino, estou pedindo as providências de 
que necessitamos.

Não temo dizer também à nação que muitos dos recursos enviados 
estão sendo criminosamente desviados. Os deputados que denunciam 
esses erros ficam até sem a sua segurança pessoal. Não é possível conti-
nuar numa situação dessa natureza.

Antes de terminar as minhas considerações, quero transcrever, 
além dos documentos já lidos, ou seja, o telegrama do vereador 
Walter Araújo, uma entrevista do deputado Praxedes Pitanga, nos 
seguintes termos:

noVAs DEnÚnciAs conTRA o DnER

Formuladas pelo dep. Praxedes Pitanga – Telegramas do parla-
mentar paraibano às autoridades federais.

O deputado Praxedes Pitanga endereçou, em data de ontem, te-
legramas ao ministro Lúcio Meira, titular da Viação e ao senhor 
Régis Bittencourt, diretor do DNER, reiterando denúncias antes já 
formuladas por aquele parlamentar, tanto da tribuna da Câmara, 
como em mensagens telegráficas, sobre irregularidades graves que 
estariam ocorrendo nos diversos setores dos serviços que aquele 
Departamento tem aberto neste estado, com o fim de dar assistên-
cia às vitimas da seca.

Agora considerando que as acusações antes feitas não merece-
ram as necessárias providências, o que é de lamentar, tendo-se em 
vista gerais comentários quanto à interferência da política naqueles 
serviços de alto sentido humano e público, volta o aludido depu-
tado a fazer a mais veemente crítica relativamente ao caso, como se 
vê dos telegramas a seguir:
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Dr. Régis Bittencourt – diretor DNER - Rio – Denunciei-vos, 
há poucos dias, graves, lastimáveis irregularidades estavam 
ocorrendo neste estado, serviços assistência flagelados subor-
dinados departamento dirigis objetivei denúncia alegando 
mesmos socorros vítimas seca estavam sendo indebitamente 
desvirtuados baixa politicalha, que convertia aquele dinhei-
ro nação sacrilégio comércio compra consciência eleitorado, 
em favor situacionismo dominante estado pt Acreditei vossa 
imediata viagem Nordeste acompanhando ministro Viação 
indo até zona duramente assolada dupla calamidade seca e 
corrupção eleitoral, poderíeis dar veemente resposta denún-
cia formulei pt Verifico, desolado vossa visita esta região 
nenhuma providência saneadora ocasionou contra aqueles 
denegridos, escandalosos atentados, quais, pelo contrário, 
se alastram todo estado talvez todo Nordeste deixo apontar 
aqui todas modalidades fraudes subornos postas em prática 
chefes serviços DNER, cujos escritórios conforme travosa 
increpação popular, estão convertidos em bureaux eleitorais 
com pleno endosso senão segundo determinação engenheiro 
superintendente daqueles simulados serviços assistência fla-
gelados, porque tornaria esta denúncia um documento avolu-
mando milhões de palavras além disso se trata nova acusação 
tenebrosas ocorrências agora apenas multiplicadas e mais pú-
blicas todavia adianto-vos mesmas ignomínias e insultos pra-
ticados contra cidadãos famintos, não se lhes respeitando ta-
manho infortúnio são geralmente comentados todas as rodas 
sociais e crivados tremenda crítica imprensa independente, 
atuando, simultaneamente, como ofensa brio povo pobre mas 
digno, que mal sopita seu desespero, que caminha dessarte 
em neurose coletiva de imprevisíveis consequências, caso 
não sejam tomadas medidas moralizadoras seria preferível 
fosse dado mesmos chamados socorros seu verdadeiro nome 
e praticados oficial e abertamente sem sofismas, com signi-
ficado político partidário ao sabor de quem pode e ordena, 
nunca através dessa cortina de fumaça facilmente devassável, 
deixando ver quem está doutro lado. Desta forma irritariam 
menos aos prejudicados, poupando-lhes tempo, trabalho, 
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despesas encaminhamento denúncia, sobretudo doloroso 
sofrimento decorrente logro sua boa-fé comuniquei todas 
ocorrências ministro Viação, presidente Comissão Inquérito 
Parlamentar, organizada Câmara Federal, apurar crimino-
sa corrupção eleitoral tanto degrada compromete regime pt 
Aguardarei, com milhares prejudicados, próxima visita pre-
sidente República, quem iremos denunciar todas torpezas 
verificadas serviços DNER com pedido providências, ou en-
tão ele declarar publicamente revogou suas recomendações 
sentido evitar feição político-partidária naquela assistência 
só aparentemente apelidada de salvação pública, mas indigna 
deste nome, enquanto dela não se lavar tão horrenda mácula 
que já impacienta muita gente. Saudações. Praxedes Pitanga, 
deputado federal.

Ministro Lúcio Meira – Ministério Viação - Rio – Antes 
ausentar-me Rio destino este estado represento Câmara 
Federal entendi-me doutor Cleantho Leite qual me assegu-
rou vossência, receberia como colaboração preciosa qualquer 
denúncia irregularidades ocorrências assistência flagelados 
seca Nordeste pt Mesma afirmativa tive oportunidade ouvir 
pessoalmente vossência também diversas vezes através rá-
dio imprensa pt Denuncio torturados serviços subordinados 
DNER neste estado acham-se indevidamente convertidos na 
mais indiferente politicalha ponto seus escritórios serem ta-
xados numa desdenhosa increpação popular como bureaux 
eleitorais do situacionismo dominante estado pt Já afetei esses 
escândalos diretor-geral DNER mesmo tempo que denunciei 
conhecimento nação através tribuna Câmara pt Agora reno-
vo denúncia referido diretor e encaminho mesma presidente 
Comissão Parlamentar Inquérito organizada Câmara apurar 
fraudes corrupções eleitorais pt Aguardarei com milhares 
prejudicados próxima visita presidente República para dizer-
mos viva voz estão sendo burladas suas recomendações sen-
tido evitar interferência política referidos trabalhos que têm 
alta finalidade assistência infortunada população vítima fla-
gelo seca pt Saudações. Praxedes Pitanga, deputado federal.
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Quero ainda me referir a uma série de depoimentos de pessoas da 
maior autoridade no país, a propósito do problema das secas. Bastaria 
mencionar os nomes de Rachel de Queiroz, José Augusto Bezerra de 
Menezes, deputado Aluísio Alves, Dr. Luiz Vieira, Dr. Aluísio Afonso 
Campos, para se ver a importância destes depoimentos a respeito do 
problema sobre o qual falei nesta ligeira dissertação, imprimindo, como 
imprimo ao meu discurso, o tom da maior revolta por tudo que de erra-
do e de monstruoso existe atualmente no Nordeste.

Ainda a calamidade da seca27

sessão vespertina de 4 de junho de 198028

Retornando à Câmara dos Deputados, Ernani Sátyro manteve a 
mesma preocupação pelos problemas nordestinos, destacadamente 
as secas que afligem a região, periodicamente, de modo que pro-
nunciou vários discursos sobre o tema, dos quais destacamos o que 
abaixo se acha reproduzido, no qual ele traça uma narrativa dos 
flagelos e das medidas que se adotaram, menos para debelar o pro-
blema do que para minorar seus efeitos. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo 
mais uma vez esta tribuna para tratar do problema da seca, assunto que 
é permanente para nós, representantes do Nordeste. Já fiz, no Pequeno 
Expediente, algumas intervenções, ora pedindo providências ao gover-
no, ora louvando aquelas já tomadas, a exemplo, aliás, do que vêm fa-
zendo outros representantes da região.

Hoje pretendo fazer uma análise mais demorada desse flagelo ao 
longo de nossa história e, consequentemente, da sua feição atual.

Como sabemos, este é um problema multissecular. Desde o Império, 
vinham apelos da região nordestina para que o poder central socorresse 
aquela área, periodicamente assolada pela grande crise que é a falta de 
chuvas. E o socorro foi várias vezes oferecido, embora sem qualquer pla-
nejamento, sem qualquer assistência técnica, mais através de medidas 
que mitigassem a fome dos chamados flagelados nordestinos do que no 

27 Título dado por Ernani Sátyro na plaqueta Uma voz do Nordeste para o Brasil (De volta à 
Câmara dos Deputados).

28 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 4 de junho de 1980.
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sentido da construção de obras duradouras, embora algumas tenham 
sido construídas excepcionalmente. Ficou tradicional até uma frase que 
teria sido pronunciada pelo imperador D. Pedro II, quando disse que 
venderia a última pedra de sua coroa, mas não deixaria seus irmãos 
brasileiros do Nordeste morrerem de fome.

Posteriormente muitos projetos foram executados, muitos, princi-
palmente, foram tentados. Logo no início da República, surgiram esses 
projetos, entre os quais, talvez, o primeiro de autoria do jovem deputado 
paraibano Epitácio Pessoa, que procurou executar aquilo por que já lu-
tara anteriormente como deputado federal.

É também histórico o episódio que passo a narrar.
Tendo sido orador oficial do banquete oferecido a Rodrigues Alves, 

quando este foi escolhido, pela segunda vez, para a Presidência da 
República, Epitácio Pessoa proferiu um discurso considerado, na épo-
ca, um modelo de objetividade em face de vários problemas brasileiros, 
destacadamente do Nordeste. Acontece que o grande Rodrigues Alves 
faleceu antes de assumir a Presidência da República, e Epitácio Pessoa, 
então embaixador do Brasil na Conferência da Paz, em Versalhes, foi, 
para surpresa dele próprio – visto ser de um pequeno estado como a 
Paraíba –, escolhido candidato à Presidência da República. Chegando 
ao Brasil, teve oportunidade de declarar que não precisava fazer uma 
plataforma de governo, porque, no discurso que pronunciara por oca-
sião do banquete oferecido a Rodrigues Alves, em nome dos políticos 
brasileiros, já tinha exposto todas as suas ideias a respeito da chamada 
realidade brasileira, de seus problemas mais atuais e, principalmente, 
da situação aflitiva do Nordeste. Indo para o governo, não teve dúvi-
da em iniciar uma obra corajosa, que se manifestou em vários ângulos, 
em vários aspectos, quais sejam, a construção de açudes, de estradas de 
rodagem, de estrada de ferro, de portos e outras correlatas, resultantes 
dessas mesmas obras.

O Nordeste viveu, naquela época, verdadeira trepidação, com as 
máquinas possantes a cavarem a terra, com os grandes caminhões e 
os grandes tratores empregados nas construções. Em suma, verdadei-
ra efervescência administrativa, que o Nordeste brasileiro ainda não 
tinha presenciado.

Infelizmente, Sr. Presidente e Srs. Deputados, assumindo a Presidência 
da República, Arthur Bernardes, abruptamente, suspendeu todas essas 
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obras, criando um verdadeiro colapso na economia nordestina, princi-
palmente frustrando aquelas esperanças de nossos conterrâneos, dos bra-
sileiros daquela região, no sentido de ver realizado seu grande sonho, a 
obra de redenção do Nordeste.

Passaram-se os anos, e foi um paraibano levado ao Ministério da 
Viação – não vai nisso nenhum sentimento de paraibanismo, porque 
se trata de fato histórico. Vindo para o Ministério da Viação, o paraiba-
no José Américo de Almeida procurou retomar a construção daquelas 
obras. Já, então, com os exemplos e as lições do governo Epitácio Pessoa, 
dos esbanjamentos, das desonestidades, dos erros técnicos de toda na-
tureza – a obra de Epitácio Pessoa, sem sua culpa, sendo uma obra pio-
neira, foi muito desviada e desvirtuada –, José Américo retomou a cons-
trução de muitos desses açudes e os transformou em realidade. E muitas 
das estradas foram abertas. As estradas de ferro, então iniciadas e inter-
rompidas, foram construídas, além da assistência que deu, em caráter 
de emergência, quando da terrível seca de 1932, àquela região flagelada.

Por aí se vê, Sr. Presidente, o que tem sido a nossa longa caminhada 
no sentido de resolver, se não no seu todo, pelo menos em parte, o pro-
blema das secas no Nordeste.

Em 1946, por ocasião da Assembleia Nacional Constituinte, que se 
reuniu no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, os deputados nordes-
tinos – à frente deles manda a justiça mencionar o nome do cearense 
Paulo Sarasate – conseguiram consignar na constituição que estava sen-
do votada um dispositivo, que se transformou no art. 198 e §§ 1º e 2º, 
através do qual 3% da renda tributária da União seriam destinados ao 
combate do flagelo do Nordeste, à desgraça e ao sofrimento resultantes 
das secas. Esse dispositivo não foi reproduzido em constituições poste-
riores, mas alguma coisa dele ficou, pela aplicação, mesmo limitada, dos 
recursos que foram destinados àquela região.

Concedo o aparte ao deputado Otacílio Queiroz.
O Sr. Otacílio Queiroz – Nobre deputado Ernani Sátyro, é com extre-

ma satisfação que vejo mais uma vez a sua palavra brilhante e veemente 
em defesa da nossa sacrificada região. Quero pedir a V.Exa. – já que seu 
discurso está repassado de fatos históricos da mais alta importância – 
que faça a inclusão, no seu pronunciamento, deste modesto reparo: não 
podemos esquecer, com relação ao problema das secas, a importância 
excepcional da antiga Inspetoria Nacional de Obras contra as Secas, que 
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teve à frente o engenheiro Arrojado Lisboa. Os méritos desse trabalho 
são inconfundíveis e extraordinários, ao lado da ação dinâmica, verti-
ginosa, de Epitácio Pessoa, como V.Exa. referiu. Quero, ainda, aduzir a 
esse aspecto histórico a ação do ex-presidente Juscelino Kubitschek, que 
foi também de alto mérito, inclusive com relação a Campina Grande e a 
outros problemas ocorridos, como no Ceará, por exemplo, no açude de 
Orós. Há um aspecto a destacar no discurso de V.Exa., são as chamadas 
soluções de continuidade para o Nordeste. São esses espaços, esses in-
tervalos fatídicos que têm desvirtuado, destruído, quase, a ação benéfica 
de governos como o de Epitácio Pessoa ou a obra construtora e sempre 
admirável de José Américo de Almeida. V.Exa. deve, então, aduzir a es-
ses fatos a circunstância de que o Nordeste vem sendo mutilado per-
manentemente pela inconstância do ataque que deveria haver àqueles 
problemas vitais não só para a região, mas para toda a nação brasilei-
ra. Hoje, a ótica – com os meritórios trabalhos da Sudene em favor do 
Nordeste – é muito mais ampla e desenvolvida, não se restringindo, efe-
tivamente, à falta de chuvas, mas a problemas vários, como produção, 
transporte, terras, enfim, toda essa parafernália de argumentos técnicos 
bem estudados que aí estão, infelizmente, sem a constância e a conti-
nuidade devidas. Para finalizar, já pela importância de V.Exa. como um 
dos representantes mais brilhantes da bancada majoritária desta Casa, 
faço aqui um apelo para que, junto ao governo, não permita o que está 
acontecendo agora em face da seca no Nordeste, inclusive na região de 
V.Exa., que também é a minha: o alistamento de milhares e milhares de 
flagelados, de homens desempregados, ao deus-dará da fome e da seca. 
Foi feito o alistamento, mas esta gente não está sendo mais, até o presen-
te momento, incluída no programa de assistência. Peço a V.Exa. que se 
dirija, como paraibano, como nordestino e como brasileiro, aos poderes 
competentes, para que atendam a esses milhares de sertanejos que, após 
alistados, não foram, no entanto, incluídos nos programas assistenciais.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Obrigado a V.Exa.
Há poucos dias, falando aqui sobre o quinquagésimo aniversário 

do DNOCS, salientei a importância da antiga Inspetoria Nacional de 
Obras contra as Secas, que depois se transformou no Departamento 
Nacional de Obras contra as Secas, e mencionei os nomes de Arrojado 
Lisboa, Luiz Vieira, Estevão Marinho, Leonardo Arcoverde, Abelardo 
Lobo e outros.
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Também não tenho nenhum constrangimento, antes tenho sa-
tisfação em incorporar ao meu discurso o registro que V.Exa. fez, da 
ação do presidente Juscelino Kubitschek, quando do abastecimento 
d’água de Campina Grande. Não o tinha mencionado antes, até por-
que foi um aspecto muito particular e muito limitado dentro desse 
grande problema em que os nomes maiores, até hoje, foram realmente 
Epitácio Pessoa e José Américo.

Não se deve também esquecer o nome de Getúlio Vargas, pois era o 
presidente da República de quem José Américo foi ministro. Juscelino, 
registro, construiu muito.

O Sr. Otacílio Queiroz – Permite V.Exa. outro aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Queria pedir a V.Exa. que me deixasse 

prosseguir.
O Sr. Otacílio Queiroz – Queria só dizer a V.Exa. que foi Juscelino 

Kubitschek quem criou a Sudene.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Chegarei ao ponto da Sudene. V.Exa. 

não perde por esperar. Depois da falta de continuidade dessas obras, 
depois do caráter puramente emergencial dessas obras contra as se-
cas, depois de muito tempo, criou-se a Sudene, que, permita-me dizer, 
foi inspiração também de um paraibano chamado Celso Furtado, que 
foi o seu idealizador e que conseguiu apoio do presidente Juscelino 
Kubitschek, sendo, então, criada a Sudene, não apenas pelo governo, 
mas com a participação dinâmica e efetiva do Congresso Nacional. Eu, 
por exemplo, participei desses debates juntamente com inúmeros ou-
tros representantes da nação, não apenas do Nordeste. Fomos nós que 
votamos e aperfeiçoamos a lei e o primeiro plano diretor da Sudene, 
principalmente, quanto a este, na Comissão de Orçamento. Permita-me 
citar mais nomes, mas o paraibano Janduí Carneiro, o cearense Paulo 
Sarasate e eu tivemos uma atuação pelo menos dedicada, esforçada, no 
sentido de que esse plano diretor tivesse a necessária objetividade, por-
que muita coisa do que existia até então era meramente técnica, mais 
teórica e mais doutrinária do que objetiva. E a prova disso é que hoje 
ninguém desconhece que a Sudene partiu inicialmente com a preocupa-
ção fundamental da industrialização, esquecendo-se, em grande parte, 
do problema da terra, considerando a agricultura e a pecuária até como 
atividades secundárias, opinião contra a qual sempre me bati. Sempre 
sustentei que, no nordeste brasileiro, como, de modo geral, no Brasil, 
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o problema da indústria, e o do setor primário, agricultura e pecuária, 
deveriam marchar paralelos, e jamais com o exclusivismo de que cuidou 
inicialmente a Sudene.

Trata-se de uma crítica construtiva e não mesquinha, pois todos 
esse assuntos devem vir a debate, principalmente no instante em que se 
deflagra mais uma crise no Nordeste.

O Sr. Benjamim Farah – Meu caro deputado Ernani Sátyro, é com 
satisfação e muito orgulho que aparteio V.Exa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Obrigado.
O Sr. Benjamim Farah – É uma oportunidade rara que se me ofe-

rece. Estou diante do meu velho companheiro daqueles tempos de 
Constituinte. É V.Exa. uma das reminiscências deste Parlamento.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado, mas ainda estou vivo, 
junto com V.Exa.

O Sr. Benjamim Farah – Julga V.Exa. que uma reminiscência tem de 
ser necessariamente algum morto?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Reminiscência se refere ao passado, mas 
somos presente também.

O Sr. Benjamin Farah – Perfeito. V.Exa. é uma reminiscência viva. (Risos) 
O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito bem. Agora está bom. V.Exa. 

também é uma reminiscência viva. (Risos)
O Sr. Benjamin Farah – Muito obrigado. V.Exa. está abordando um 

problema do Nordeste que toca a todos nós e nos emociona. Aquela 
região está sendo sacudida, mais uma vez, pelo terrível flagelo da seca, 
uma das piores de que temos notícia, pois acompanhamos o que lá ocor-
re ao longo da história e temos conhecimento de outras crises através de 
livros. É preciso que se unam todos os brasileiros nessa grande batalha 
em favor do Nordeste. Representamos o estado do Rio e não podemos 
deixar de prestar nossa solidariedade ao nordestino. Mas, para que haja 
essa força, essa coesão, esse suporte dos homens públicos, é preciso que 
também os nossos corações estejam desvencilhados de qualquer senti-
mento de ódio de brasileiros contra brasileiros. Aqui há uma espécie de 
prevenção contra os valorosos representantes da oposição, sobretudo 
esses jovens que têm tido uma atuação calorosa, vibrante e que, por cau-
sa desse calor, desse entusiasmo, dessa coragem, dessa bravura cívica, 
são a toda hora chamados de radicais, ameaçam as instituições. Meu 
caro colega, V.Exa. citou o nome de um dos luminares da inteligência 
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e da cultura brasileiras – Epitácio Pessoa. Pergunto a V.Exa.: quem foi 
mais caloroso, mais radical do que o deputado Epitácio Pessoa? Quando 
Epitácio Pessoa assomava à tribuna parecia que ia derrubar o céu, as ins-
tituições tremiam – era um oposicionista, era um homem que tinha as 
suas ideias. Quando defendeu a anistia com aquela bravura inigualável, 
parecia que ele era o pior inimigo do governo.

O SR.ERNANI SÁTYRO – Eu pediria a V.Exa. abreviasse seu aparte, 
porque ainda tenho muita coisa a dizer.

O Sr. Benjamim Farah – Vou terminar. Naturalmente V.Exa. já está 
preocupado porque estou citando um fato concreto.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Preocupado estou é com o tempo.
O Sr. Benjamim Farah – Então, se Epitácio Pessoa foi aquele gran-

de parlamentar, que defendeu com coragem cívica inigualável os seus 
temas, as suas teses, combateu em defesa da liberdade e da democracia 
e, no entanto, chegou à Presidência da República, digo que esses jovens 
que aqui estão, trazendo muito da sua inteligência, do seu entusiasmo, 
da sua vocação democrática, não os devemos temer, mas, sim, devemos 
sentir-nos felizes com sua atuação...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. por quem tenho o maior 
apreço, já que está saindo do assunto de que tratamos, que conclua seu 
aparte, que muito me honra.

O Sr. Benjamim Farah – ... para que todos nós possamos unir, e não 
fazer dois brasis: um, privilegiado, e outro, relegado a plano secundário. 
Temos que unir nossos corações e não temer a coragem, o calor cívico 
dessa juventude de homens da oposição.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço a V.Exa. o aparte, que será 
respondido em outra oportunidade, por mim ou por outro represen-
tante do meu partido. Apenas direi que se não deve confundir combate 
corajoso e real com subversão e inJúria.

Sr Presidente, depois de termos verificado que a Sudene, com todos 
os seus méritos, durante muito tempo viveu num mundo de teorias e 
doutrinas e de falta de objetividade, e que depois procurou acertar o 
passo, e neste momento está prestando relevantes serviços no combate 
ao flagelo da seca, é forçoso reconhecer que ela foi também muito afe-
tada nas suas possibilidades com as retiradas de percentagens de seus 
recursos para a Sudam, para a Sudepe e para reflorestamento. Tudo isso 
foi uma ação contra o Nordeste. Contra isso lutamos, com sugestões, 
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em reuniões da própria Sudene, no Recife, ou através da palavra de re-
presentantes nordestinos no Nordeste. Por mais de uma vez levei minha 
palavra de protesto aos órgãos governamentais competentes.

Mas o que quero dizer, depois de ter feito um retrospecto da pro-
blemática da seca e de assinalar e reconhecer essa descontinuidade na 
ação de combate ao seu flagelo, é que trago aqui minha palavra de con-
fiança na ação do atual governo. Sabemos que o presidente da República 
tem feito recomendações as mais incisivas no sentido de que nos seja 
dada toda a assistência e de que sejam levados para o Nordeste todos os 
recursos. O ministro Mário Andreazza já percorreu a região flagelada 
e prestou, de público, por mais de uma vez, depoimentos importantes 
a respeito das medidas que estão sendo tomadas. Representantes do 
Nordeste foram ali e trouxeram também o resultado de sua observação.

Quero manifestar, portanto, minha confiança na ação do governo 
sem, no entanto, deixar de consignar o que precisa ser feito para que 
essas medidas tenham o alcance e a eficiência desejados. E vou dar um 
exemplo, a respeito do qual, hoje mesmo, tive oportunidade de falar com 
assessor categorizado do ministro Mário Andreazza. A Sudene tomou 
por base do que seja município atingido pela seca aquele onde hou-
ver caído chuvas em que o índice pluviométrico for acima de 500mm. 
Trata-se de medida razoável para o Nordeste brasileiro, se essa chuva 
fosse bem distribuída. Há municípios, porém, como os de Catolé do 
Rocha, São José de Espinharas e Malta, nas proximidades de Patos, e 
outros, onde esses 500mm caíram de uma vez, encheram os açudes – 
alguns até sangraram e muitos arrombaram – mas não voltou a chover, 
precisamente na época mais necessária para que viessem a vicejar os 
cereais, para que viessem a vicejar o milho e o feijão e o arroz. Nessas 
áreas é como se não tivesse chovido. Vão-se salvar apenas a palha do 
milho e algumas pastagens para os rebanhos famintos, que estão sendo 
vendidos a preço vil para Minas Gerais, Bahia e outros pontos do Brasil 
mais bem aquinhoados com chuvas. Também é necessário melhorar 
as linhas de crédito, diminuir – e não aumentar – os juros do Projeto 
Sertanejo, como se ouve dizer que será feito. É necessário que naque-
les municípios onde forem exigíveis os trabalhadores de emergência, 
se abra o alistamento para os flagelados. Em suma, quando se deflagra 
uma crise climática como esta, nós, apesar de toda a doutrina, apesar de 
toda a ciência, que fala na continuidade das obras, na permanência das 
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obras, num momento como este temos que chegar, de qualquer modo, 
com os recursos de emergência, sob pena de vermos ceifadas milhares e 
milhares de vidas de nossos irmãos nordestinos.

O Sr. Antônio Mariz – Permite-me V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com muito prazer.
O Sr. Antônio Mariz – Nobre deputado Ernani Sátyro, V.Exa. se pro-

nuncia com propriedade sobre a questão da seca no Nordeste e aborda 
aspectos que são fundamentais: o das políticas de longo prazo, as políti-
cas permanentes, que tenham como objetivo prevenir a seca e tornar a 
região resistente a seus males; e o das medidas emergenciais, urgentes, e 
o das frentes de trabalho que foram abertas no sertão. Há aí um aspecto 
de suma gravidade, que é exatamente a coincidência entre as opiniões 
dos governos e da autarquia federal, a Sudene. Houve a decretação de 
calamidade pública através de atos administrativos das unidades fe-
deradas e um ato geral da Sudene que não são coincidentes. Isto está 
gerando graves problemas na região citada por V.Exa. compreendida 
por Catolé do Rocha, Pombal, Souza, e, especialmente algumas áreas de 
Patos. A Emater, órgão ligado à administração estadual, antecipou-se no 
relacionamento dos flagelados, dos trabalhadores que não encontram 
emprego; já os organizou nessas frentes de serviço em propriedades de 
área inferior a cem hectares, e agora a Sudene desautorizou tal decisão. 
Isto significa que milhares de homens – só nas regiões citadas há mais 
de quarenta mil alistados – estão sob a ameaça de não receberem salá-
rios, colocando esses pequenos proprietários, esses minifundiários do 
Nordeste, na dramática situação de terem de despedi-los sem efetuar-
lhes o devido pagamento. V.Exa. e esta Câmara podem imaginar a gra-
vidade dessa situação, que levará esses milhares de homens a convergir 
para as cidades para exigirem satisfação do poder público, afinal de con-
tas, e saciar sua fome e aspiração de trabalho. Era esta a contribuição 
que queria dar ao seu pronunciamento e dizer que discursos como o de 
V.Exa. devem reproduzir-se nesta Câmara, a fim de despertar a consci-
ência nacional para o problema nordestino.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito grato a V.Exa. Concluindo, Sr. 
Presidente, quero dizer que, logo que tive conhecimento dessa limitação 
para aquela região, áreas e municípios que tinham acusado nos seus plu-
viômetros uma queda de chuva de 500mm ou mais, fiz uma reclamação 
perante o Ministério do Interior e, antes de vir a esta tribuna – peço a 
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atenção do deputado Antônio Mariz para esta informação – fui notifica-
do de que, agora mesmo, estão em reunião o superintendente da Sudene 
e alguns governadores, para fazer uma revisão do critério que atingiu, 
para citar apenas aqueles do nosso mais particular conhecimento, muni-
cípios como Catolé do Rocha, São José de Espinharas, Malta e Desterro 
de Malta e outros, num total de 27, dos mais sacrificados pelas secas 
e excluídos dos benefícios totais da emergência, porque houve chuva 
mesmo no começo do ano e depois ela desapareceu. E aí ocorre algo 
curioso. Quando chove muito e depois falta chuva, pior do que se não 
tivesse chovido, porque na região que o deputado Antônio Mariz bem 
conhece, entre Brejo do Cruz e Catolé do Rocha, essas chuvas violentas 
caídas de uma só vez trouxeram o arrombamento de mais de quarenta 
açudes particulares. Então, o que ocorre agora é aquilo a que chamam 
“seca verde”. Quem sobrevoa a região nordestina fica até confuso e se 
equivoca quando vê que tudo está verde. Sim está tudo verde, mas im-
produtivo, porque não existe a produção dos cereais e a própria safra do 
algodão está comprometida, na sua maior parte.

Incorporo ao meu discurso parte do apelo feito ao Sr. Presidente da 
República por senadores, deputados federais, deputados estaduais e prefei-
tos do Rio Grande do Norte, reunidos por iniciativa do senador Dinarte 
Mariz, com a presença do bispo de Caicó, e concebido nos seguintes termos:

[...] Sugerimos a execução imediata das seguintes medidas:
a. Alistamento de todos os empregados nos municípios relacio-

nados pelo decreto do governo estadual, a exemplo do que 
ocorreu no ano passado;

b. Autorização para os bancos oficiais financiarem alimentos 
para a pecuária, com juros totalmente subsidiados, como 
acontecia há quatro anos, limitando, ainda, o preço do farelo 
de algodão na base de Cr$ 5,00 (cinco cruzeiros) o quilo. Essa 
medida poderá evitar a quase extinção dos nossos rebanhos;

c. Autorização para o Projeto Sertanejo de maneira agilizada, 
sem limite de área nem teto de financiamento, para obras que 
resistam às secas, como açudes e poços para irrigação, con-
servando a mesma filosofia quanto aos prazos e aos juros;
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d. Reescalonamento de todos os débitos, para com os bancos 
oficiais, daqueles que tenham sido vítimas das duas secas, 
com prazos e juros no Projeto Sertanejo;

e. Auxílio às prefeituras, que permita manter em trabalho os de-
sempregados das zonas urbanas.

É esta, Sr. Presidente, mutatis mutandi, a situação de todo o Nordeste.
Passo a ler, igualmente, o apelo que o deputado estadual Múcio 

Sátyro fez da tribuna da Assembleia Legislativa da Paraíba, e por este 
me foi transmitido, e cujos termos são o seguinte:

Sr. Presidente

Requeiro, na forma regimental e ouvido o Plenário, que seja en-
caminhado ao presidente do Banco Central do Brasil um veemente 
apelo no sentido de que seja autorizado aos agentes financeiros ofi-
ciais e privados aceitarem os laudos periciais grupais em substitui-
ção aos laudos individuais que deveriam ser feitos pelos técnicos da 
Emater para o Proagro.

Sala das Sessões, 24 de maio de 1980. – Múcio Sátyro.

Justificação

Considerando-se o elevado número de contratos com opção 
pelo Proagro através dos agentes financeiros oficiais e privados e 
constatando-se que realmente toda a região atingida pela estiagem 
está enquadrada com os benefícios do Proagro;

Considerando que em toda essa região foi decretado estado de 
emergência pelo governador do estado da Paraíba;

Que o Banco Central do Brasil credenciou a Emater para proce-
der aos laudos periciais de frustrações de lavouras, não obstante os 
técnicos da Emater não terem condições de atender a tal encargo 
em tempo hábil por conta do grande volume de laudos;

Diante do exposto, sugere-se um laudo pericial grupal – por ju-
risdição da agência bancária ou por município – em substituição 
aos laudos individuais. No momento atual, os técnicos da Emater 
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estão totalmente absorvidos com os trabalhos de emergência e de-
mandaria muito tempo na elaboração desses laudos.

Sala das Sessões, 22 de maio de 1980 – Múcio Sátyro.

Proagro

1. Seguro para cobrir os prejuízos da lavoura.
2. Foi descontado de cada contrato 1% para o Proagro.
3. O laudo pericial tem que ser feito em tempo hábil como mais 

uma forma de ajuda à pecuária, ou seja, liberando os campos 
para que possam ser utilizados pelos rebanhos.

4. Ninguém no momento vai querer fazer o empréstimo de 
emergência, mesmo a longo prazo, enquanto não for resolvido 
o seguro da lavoura, isto é, se vai ou não receber o Proagro.

5. Os Bancos do Brasil, do Nordeste, do estado e privados, 
só na região de Patos, elaboraram de quatro a cinco mil 
contratos, e, se esses laudos forem feitos individualmente, 
levarão mais de um ano para concluí-los em toda a área 
atingida pela estiagem.

6. Como se sabe, a Emater vai receber 1% do valor dos con-
tratos para cobrir as despesas com o deslocamento dos 
seus técnicos, além das diárias e do combustível para os 
veículos utilizados.

João Pessoa, 22 de maio de 1980. – Múcio Sátyro.

Tenho levado, Sr. Presidente, estas sugestões e reclamações aos mi-
nistérios do Interior e do Planejamento, e de ambos venho recebendo a 
melhor compreensão e boa vontade.

Trago, por conseguinte, ao lado da análise histórica do que tem sido 
o problema da seca, ao lado de minha palavra de confiança na ação do 
governo, também algumas críticas construtivas além de um apelo. Sei 
que elas serão ouvidas, como serão ouvidas as de outros representantes, 
para que cheguemos, afinal, a uma solução compatível com a grande 
calamidade, com o grande flagelo que traz o sofrimento e a ameaça de 
morte ao Nordeste brasileiro.
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PRoBlEMAs BRAsilEiRos

Os mais diversos assuntos de interesse nacional foram objeto de 
preocupação por parte de Ernani Sátyro. Entre eles, a questão do mo-
nopólio do petróleo e a criação da Petrobras. É por demais sabido que, 
quando Getúlio Vargas enviou projeto disciplinando os diferentes as-
pectos da questão do petróleo, sua proposição foi considerada tímida e 
incapaz de atender aos interesses nacionais. Representantes de diversas 
correntes uniram-se no sentido de modificar a proposta governamen-
tal, cabendo à União Democrática Nacional (UDN) decisivo papel no 
debate que se travou no Congresso. O resultado foi a instituição do mo-
nopólio da pesquisa e exploração do petróleo, com a criação da Petróleo 
Brasileiro S/A – Petrobras, empresa estatal encarregada daqueles tra-
balhos. Além de uma intensa atividade em favor dos pontos de vista 
esposados por seu partido, nas comissões e no plenário, Ernani Sátyro 
ocupou por duas vezes a tribuna da Câmara. Em ambas as oportunida-
des, em 2 de setembro de 1952 e em 15 de setembro de 1959, defendeu 
o destaque por ele solicitado, para extensão do monopólio estatal à área 
do refino, o que não estava previsto na proposta em discussão e não foi 
aceito pelo Congresso.

Brasília, a nova capital do país, mereceu, também, de Ernani 
Sátyro os seus cuidados no sentido de preservar o patrimônio ar-
quitetônico que se inaugurava, em 1960. Ao discutir projeto atinente 
à vida político-administrativa e urbanística daquela cidade, foi de 
Ernani Sátyro a autoria de emenda no sentido de que “somente por 
lei federal poderá ser feita qualquer alteração no atual Plano Piloto 
de urbanização de Brasília”. Com isto pretendia o representante ude-
nista que se acautelasse e preservasse o plano original da cidade, 
conforme projetado por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, evitando-se 
a sua modificação ou sua mutilação por meio de normas emanadas 
dos órgãos executivos ou legislativos locais. Para sustentação de seu 
pensamento, Ernani Sátyro reuniu-se com aqueles dois profissionais, 
dos quais obteve subsídios técnicos. (NO)
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Em defesa da criação da Petrobras
sessão de 2 de setembro de 195229

É por demais conhecida a posição que, de certo modo, surpreen-
deu o mundo político brasileiro, tomada pela União Democrática 
Nacional, de pleno apoio ao projeto de criação da Petrobras, enga-
jando-se, desse modo, à campanha “O petróleo é nosso”, encetada 
pelos setores de esquerda atuantes no país. Falando em nome de 
seu partido, o deputado Ernani Sátyro manifesta neste pronuncia-
mento o pensamento daquela agremiação e, mais do que isso, faz 
uma profissão de fé na ideia do monopólio estatal do petróleo, “cuja 
significação para os elevados interesses nacionais não é necessário 
salientar”. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, estamos ultimando a vo-
tação de um projeto cuja significação para os elevados interesses na-
cionais nem é necessário salientar. Dá o Congresso brasileiro à nação 
uma prova de sua operosidade, e os partidos políticos demonstraram, 
por sua vez, apesar de todas as divergências existentes em vários de seus 
aspectos políticos, que todos eles convergem para um ponto comum 
quando surge a necessidade de se elaborar uma lei tão indispensável à 
própria economia nacional. Podemos proclamar que o acordo funcio-
nou admiravelmente, num ambiente de boa-fé e de respeito às combi-
nações feitas, situação esta não perturbada por uma ou outra questão 
que tem trazido maior entusiasmo e maior calor aos debates, mesmo 
porque naqueles entendimentos ficou estabelecido, desde o princípio, 
que havia determinadas questões em torno das quais a transigência não 
era possível. De combinação em combinação, quase todos os pontos de 
vista foram ajustados.

O Sr. Raimundo Padilha – Permita-me V.Exa. esta interrupção que, 
talvez, não seja agradável a V.Exa., como líder de partido, nem aos 
demais líderes. Confesso a V.Exa. que não sei em que votei ontem. O 
agrupamento de emendas me estabeleceu no espírito tamanha confu-
são que não havia nem possibilidade material de investigar sobre cada 
uma delas. Hoje, então, decidi votar contra todas as emendas objeto do 
ajuste partidário a que estive pessoalmente ausente. Devo transmitir ao 

29 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 3 de setembro de 1952.
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Sr. Lobo Carneiro, deputado comunista, as minhas congratulações pela 
vitória parlamentar alcançada nesta Casa ao conseguir que várias das 
reivindicações do Partido Comunista se impusessem à consciência con-
servadora dos Srs. Deputados, desfigurando o projeto governamental. 
São estas as minhas palavras.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Meu nobre colega, o modo admirável 
como V.Exa. e o deputado Lobo Carneiro estão se entendendo interessa 
a V.Exas. Quanto a mim, folgo com o aparte de V.Exa., porque se diz que 
vota contra tudo que foi objeto das combinações, votará, consequente-
mente, comigo, nessa emenda, que está fora daquelas combinações.

O Sr. Gustavo Capanema – Permita. Não posso deixar de mani-
festar, neste momento, a V.Exa., meus agradecimentos pelas palavras 
com que está considerando o entendimento por nós celebrado, pala-
vras que refletem a lealdade, também, do espírito de V.Exa., que se 
houve com uma lhaneza, com uma altivez, com uma decência verda-
deiramente admiráveis.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Obrigado a V.Exa.
O Sr. Gustavo Capanema – Aproveito a oportunidade para dizer 

a V.Exa., a propósito do aparte que acaba de ser proferido pelo nosso 
nobre companheiro deputado Raimundo Padilha, que a ideia do mo-
nopólio da União com relação ao petróleo não é uma propriedade, um 
monopólio do Partido Comunista, pois existem diversas correntes de 
opinião democrática e liberal, em nosso país, que se vêm batendo por 
este ponto de vista. Basta citar o nome do Dr. Artur Bernardes, que nun-
ca foi considerado senão como um grande inimigo do comunismo; o 
nome do Sr. General Eurico Dutra, sempre combativo contra o Partido 
Comunista; a União Democrática Nacional, que se tem celebrado por 
muitas campanhas, inclusive pelo combate ao comunismo. E, é preciso 
reconhecer, ainda, que o próprio Partido Trabalhista Brasileiro, pela voz 
do seu grande chefe, o presidente Getúlio Vargas, admitiu, quando 
tratou do assunto em discursos anteriores, a ideia do monopólio da 
União, porque para o presidente Getúlio Vargas a ideia do monopólio 
da União nunca foi incompatível com a instituição da Petrobras como 
órgão desse monopólio. Veja, pois, V.Exa. quantas correntes, quantos 
partidos, quantas doutrinas têm, em nosso país, adotado a ideia do 
monopólio estatal sem contudo ter qualquer ligação com o Partido 
Comunista. O que não podemos, de forma alguma, admitir é que o fato 
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de o Partido Comunista adotar uma ideia possa ser considerado como 
um aviltamento desta ideia. Não é possível. Devemos regozijar-nos pelo 
fato de que uma grande ideia do país seja também aceita pelo Partido 
Comunista. É preciso sejam retificadas as palavras do nobre compa-
nheiro deputado Raimundo Padilha, pois a vitória do ponto de vista do 
monopólio não é só do Partido Comunista, mas de todas as correntes 
democráticas que aqui trabalham nesse sentido, inclusive das correntes 
anticomunistas que apoiam o governo.

O Sr. Raimundo Padilha – Posso esclarecer a V.Exa., se me permite, 
já que sou chamado ao debate, ou porque o provoquei, que a campa-
nha pelo monopólio estatal não é monopólio do Partido Comunista. O 
projeto governamental nº 1.516, modificado sabiamente pela Comissão 
de Finanças em sua tramitação anterior, era aceitável do ponto de vista 
da iniciativa privada. Entretanto, a campanha tenaz, eficaz, inteligente e 
hábil do Partido Comunista, conduzida brilhantemente nesta Casa – e 
aqui devo fazer justiça – e, ao mesmo tempo...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. que seja breve.
O Sr. Raimundo Padilha – ...secundada por outros espíritos brilhan-

tes não comunistas, conforme declarei no meu discurso, esta campanha, 
que teve no comunismo o seu apologista, encontra, nesta Casa, o seu 
grande triunfo político, e quero registrá-lo por amor à verdade histórica.

O Sr. Tenório Cavalcanti – Ressuscitou-se, nesta tarde, o Partido 
Comunista, que jaz enterrado há muito tempo, dando-se-lhe, com 
muita infelicidade, novo alento de vida, trazendo-o aqui como partido 
quando ele não mais existe.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, o depu-
ta do Raimundo Padilha não tem razão em dois pontos. Em primeiro 
lugar, na injustiça que faz à UDN, a qual tomou posição decidida e fir-
me pelo monopólio estatal e, em entendimentos com os partidos da 
Maioria, chegou até à Petrobras como monopólio.

Em segundo lugar, também não tem razão o deputado Padilha se 
votou inconscientemente, porque, se o fez, foi por culpa sua. Toda vez 
que, num projeto desta relevância surge, como surgiu, um tão grande 
número de emendas, elas têm que ser votadas em grupos, em blocos, 
como se procedeu ontem. E, se S.Exa. tivesse feito, no tempo devido, 
como fizemos nós outros, o estudo minucioso de cada uma dessas situa-
ções, não viria para cá fazer a declaração que há pouco ouvimos.
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O Sr. Vieira Lins – Sou chamado a esta luta sem desejo de perturbar 
o discurso de V.Exa. mas com grande serenidade de ânimo. Quero co-
locar a questão nos seus devidos termos. Se houve o sentimento comu-
nista representado nesta Casa por deputado de outra legenda, porque 
se apresenta pela legenda do PRT, não foi esse sentimento que predo-
minou, nem esse sentimento que venceu. Quando a UDN saiu a cam-
po, defendendo o monopólio estatal, o Partido Trabalhista Brasileiro, 
jungido pela circunstância mesma de ser o seu presidente o presidente 
da República e ser do Executivo o projeto da Petrobras, ainda assim 
teve a independência precisa e a coragem necessária de estabelecer de 
início uma luta tremenda e ferrenha junto a S.Exa., e junto à Maioria, no 
sentido da não aceitação do projeto como vinha elaborado. Daí, então, 
nasceu no seio do Partido Trabalhista Brasileiro a emenda de cunho 
nacionalista, que correspondia não às aspirações comunistas, mas às as-
pirações dos caboclos que gritavam pelos pulmões, pelos telégrafos e 
pelos bilhetes postais de toda parte do Brasil, sentindo consigo próprios 
aquele horror à intromissão estrangeira na terra pátria, aquele pavor de 
estar hoje ao serviço do dólar para, amanhã, ter que sacrificar o san-
gue dos filhos na reconquista da independência econômica do Brasil. 
Daí, situando-se o partido longe da política de Moscou, e distante da 
de Washington, como afirmei uma vez, firmamos a emenda nacionalis-
ta e também o monopólio nacionalista e também o monopólio estatal, 
através da Petrobras. Nessa comunhão de trabalho entre nós, a UDN e 
o PSD, nasceu o clima que deu motivo à vitória do partido dessa forma, 
conciliando ideias e vontades, vitória que é da nação e não de credo de 
qualquer natureza.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Esclarecido como foi, no começo do 
meu discurso, que o acordo funcionou magnificamente em torno da-
queles pontos combinados, dentro do mais elevado patriotismo e da 
maior lealdade, quero enfrentar agora uma questão a respeito da qual 
não nos foi possível chegar a entendimento.

O Sr. Lobo Carneiro – Como o meu nome foi citado especificamente 
no aparte do Sr. Raimundo Padilha, devo esclarecer alguns pontos.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. poderá esclarecer esses pontos 
ocupando a tribuna depois. Pelo menos, o aparte de V.Exa. deve ser bre-
ve, porque meu tempo está a findar.
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O Sr. Lobo Carneiro – Perfeitamente. Em primeiro lugar, como já 
disseram outros parlamentares, a campanha pelo monopólio estatal 
não é propriedade de partido algum, mas de todo o povo brasileiro. Em 
segundo lugar, falou-se aqui em brilhante vitória parlamentar minha. 
Tenho a declarar que não fui parte no acordo entre o líder da Maioria e 
a Minoria, tanto assim que, na sessão noturna de ontem, por seis vezes 
ocupei a tribuna para justificar emendas destacadas a meu pedido. O 
que foi votado no sentido do acordo do senhor líder da Maioria, não 
foi o monopólio estatal, e sim o monopólio das empresas mistas com 
uma multidão de subsidiárias. A tese defendida pelo povo brasileiro 
e por que me bato nesta Casa é a do monopólio estatal, de fato mo-
nopólio do estado, e que espero ver vitoriosa ainda que em segunda 
discussão nesta Casa.

O Sr. Presidente – Peço aos Srs. Deputados que não mais aparteiem o 
orador, porque só dispõe de dez minutos, prazo regimental.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Vou prosseguir, Sr. Presidente.
O Sr. Eusébio Rocha – Permita-me V.Exa. O ilustre representante 

integralista, quando pretende atribuir ao Partido Comunista a vitória da 
tendência nacionalista que vai tendo o projeto, comete grave injustiça.

O SR. ERNANI SÁTYRO – É injustiça que nem o representante 
desse partido aceitou. Não aceitou a vitória; devolveu-a ao deputado 
Raimundo Padilha.

O Sr. Eusébio Rocha – Veja V.Exa.: membro do partido do presi-
dente da República, seu amigo pessoal, não tive dúvida em apresentar 
projeto substitutivo, contrariando aquilo que julgava ferir os interesses 
da nação. Vê-se, consequentemente, que se houve projeto que foi o 
primeiro nesta Casa a representar a resistência, este foi o nosso, que 
levou a assinatura de quase todos os membros do Partido Trabalhista 
Brasileiro. Não é cabível, nem justo se pretenda dar a essa luta um co-
lorido partidário. Se tem coloração, essa é a auriverde da bandeira de 
todos os brasileiros!

O SR. ERNANI SÁTYRO – O ponto a respeito do qual não pude-
mos chegar a um entendimento é o relativo à questão das refinarias.

Nós, da União Democrática Nacional, sustentamos, por uma ques-
tão de princípio, que, se o sistema adotado é o do monopólio, não há 
como extrairmos desse sistema a questão das refinarias, porque, de 
modo imediato, são as refinarias que trazem lucros. Todo o mundo sabe 
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que, inicialmente, a pesquisa do petróleo é deficitária. É através das re-
finarias que, em grande parte, os trustes internacionais podem agir. Não 
estando aquelas companhias particulares cercadas das garantias, cerca-
das de todos aqueles pontos de segurança que imprimimos à Petrobras, 
pode ser através delas que se escoem e se prejudiquem os mais elevados 
interesses nacionais!

O Sr. Carmelo d’Agostino – Não vejo como V.Exa. e meus ilustres colegas 
possam afirmar que estamos votando o monopólio estatal do petróleo.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. discutirá isso depois. Essa 
questão não está em debate agora. Perdoe-me, preciso prosseguir em 
minhas considerações. V.Exa. apreciará esse aspecto do problema em 
segunda discussão.

Sr. Presidente, dizia eu a V.Exa. e à Casa que, em torno das refinarias, 
não pudemos chegar a um acordo. Por isso, foi pedido destaque para o 
artigo d da subemenda. Nós respeitamos – e peço para este particular a 
atenção da Câmara – aquelas refinarias que estão em funcionamento, por 
dois motivos: primeiro, porque são de pequeno porte, são tão insignifi-
cantes que não chegam a quebrar sensivelmente o sistema que acabamos 
de adotar; e, em segundo lugar, porque elas cumpriram, no tempo hábil, 
as suas obrigações, pois se instalaram e funcionaram dentro do prazo que 
lhes foi concedido, enquanto as outras, apesar das consecutivas prorro-
gações, ainda não se acham em funcionamento, ainda não cumpriram as 
obrigações previstas nas concessões feitas pelo governo.

Estou certo, Sr. Presidente, de que nós, os deputados da União 
Democrática Nacional, que tanta compreensão tivemos diante de um 
problema tão relevante, que concorremos com tão elevada cota de boa 
vontade e que entramos com nossa contribuição sincera para solução de 
uma questão tão importante, sem criar casos, sem provocar incidentes, 
votaremos com esse espírito e com esse princípio de que as refinarias, 
salvo aquelas exceções previstas para as pequenas que se acham em fun-
cionamento, passarão a fazer parte do monopólio da Petrobras, porque 
assim estamos servindo aos mais altos interesses da nação.
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Pela inclusão do monopólio estatal das refinarias 
no projeto de criação da Petrobras
sessão de 18 de setembro de 195230

Ainda com relação ao projeto de criação da Petrobras e insti-
tuição do monopólio estatal do petróleo, é de salientar o avanço 
que a UDN buscou dar à proposta original do governo, considerada 
tímida e incapaz de atender aos interesses da nação. Na tentativa de 
melhorar a proposição governamental e fazê-la mais consentânea 
com os anseios nacionais, Ernani Sátyro, em nome de seu parti-
do, apresentou projeto incluindo o refino do petróleo no âmbito do 
monopólio que se procurava instituir juntamente com a criação da 
Petrobras. Infelizmente, o Congresso não soube compreender o ele-
vado alcance daquela emenda e rejeitou-a, o que levou o deputado 
Ernani Sátyro, certa feita, em aparte a discurso do deputado Gabriel 
Passos, que censurava o comportamento das refinarias privadas, a 
esclarecer que a culpa era do Congresso, que, por soberana decisão, 
rejeitara emenda de sua autoria estendendo ao refino do produto o 
monopólio então instituído. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, coerente com o ponto de 
vista que tenho sustentado desde os entendimentos preliminares refe-
rentes à questão da Petrobras, venho divergir do meu prezado correli-
gionário e caro amigo, deputado Flores da Cunha.

Entendo que, se inscrevermos o princípio do monopólio, através 
da Petrobras, no sistema da lei que estamos elaborando, não podemos 
nem devemos tirar desse sistema a concessão das refinarias. Nem se ar-
gumente com a situação daquelas já em funcionamento, pois o nosso 
primeiro cuidado, desde o começo daqueles entendimentos, foi no sen-
tido de respeitá-las, por isso mesmo que elas já vinham cumprindo as 
obrigações assumidas perante o governo e ainda não quebravam, sensi-
velmente, o sistema adotado. Em relação às outras porém, não podemos 
ter igual conduta, porque, a despeito de todas as concessões, de todas as 
prorrogações, elas se revelaram ou desidiosas ou incapazes de realizar as 
tarefas a que se obrigaram.

30 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 19 de setembro de 1952.



255PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça a que se refere o 
deputado Flores da Cunha, data venia, não chega a ser um parecer fa-
vorável ao ponto de vista sustentado por S.Exa. porque o que se disse 
naquele órgão técnico, segundo informações prestadas no momento – e 
não tenho elementos para saber quem as prestou – foi que o Conselho 
Nacional do Petróleo ter-se-ia manifestado no sentido de ser feita essa 
dilatação de prazo. Mas, na parte propriamente opinativa, na parte pro-
priamente de deliberação, limitou-se a dizer a Comissão de Constituição 
e Justiça que “não há, do ponto de vista jurídico e constitucional, obje-
ção a qualquer das soluções propostas”. Ora, se não há objeção a qual-
quer das soluções propostas e se essas soluções são precisamente, de 
um lado, a do projeto tal como está redigido e, de outro, a da emenda 
do nobre deputado Flores da Cunha, o que se conclui, inapelavelmente, 
é que a Comissão de Constituição e Justiça deu parecer neutro ou, na 
linguagem comum, “empatou” a questão.

Mas, Sr. Presidente, não é somente por isto que nos opomos à solu-
ção preconizada na emenda.

Toda a gente sabe, por mais confiança que deposite nas possibili-
dades da exploração do petróleo, que a pesquisa de qualquer matéria 
do subsolo é, por sua própria natureza, deficitária em longo prazo, ao 
passo que nas refinarias assenta a segurança, assenta a certeza de lucro 
imediato com que enfrentar essa grande campanha, que é a da pesquisa 
e, posteriormente, a da lavra.

E não seria lícito, no momento em que exigimos dos poderes públi-
cos, da União,dos estados, dos municípios e dos particulares que aju-
dem a nação a enfrentar a tão relevante campanha da exploração do 
petróleo, não seria lícito nem justo que tirássemos das suas mãos pre-
cisamente a única atividade atual do petróleo no Brasil que dá lucros 
compensadores, e justificativos, por conseguinte, dessa simpatia, desse 
interesse e dessa proteção do Estado.

Se o nobre general Flores da Cunha afirma que as duas pequenas 
refinarias, inclusive a da sua terra, estão prósperas e felizes, é natural e 
justo que essa mesma prosperidade venha para as mãos da nação, para 
as mãos da sociedade que vai arcar com todos os ônus e com todas as 
responsabilidades de dar ao Brasil a sua emancipação econômica atra-
vés da pesquisa e da lavra do petróleo. 
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Em defesa da garantia de preservação do Plano Piloto de Brasília
sessão de 29 de março de 196031

Sempre preocupado com tudo o que dissese respeito aos pro-
blemas brasileiros e aos interesses da nação, Ernani Sátyro, quando 
da discussão do projeto que disciplinava o funcionamento do novo 
Distrito Federal, em Brasília, acorreu com emenda que determina-
va: “Qualquer alteração no Plano Piloto a que obedece a urbaniza-
ção de Brasília depende de autorização em lei federal”. Procurava, 
assim, evitar modificações condenáveis, alterações descabidas, 
transformações incabíveis, capazes de trazer “deformações mons-
truosas” à nova capital. E apontava, ainda, outro defeito do substi-
tutivo da Comissão de Constituição e Justiça:

Vamos criar artificialmente – e não temo que me chamem de 
reacionário –, vamos criar artificialmente uma política mu-
nicipal em Brasília, cidade construída com grande esforço da 
nação e que, por conseguinte, todo o seu propósito só deveria 
ser realizado e resolvido em função do Brasil, (...) transfor-
mando também, e ainda uma vez, a capital do Brasil numa 
cidade eminentemente política, lutando por eleições de vere-
adores, de senadores e de deputados.

Cinquenta anos depois, o cenário representado pelo afasta-
mento de um governador, por corrupção; pela declaração de 
inelegibilidade de um ex-governador, por enquadramento na 
Lei da Ficha Limpa; pelo envolvimento quase unânime dos 
membros da Câmara Legislativa em esquema de corrupção, 
daria razão ao deputado Ernani Sátyro. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, o nobre deputado João 
Agripino já trouxe orientação por assim dizer política, de nossa banca-
da, a respeito do pedido de preferência ora submetido à Câmara. Mas 
isto não impede que outros representantes façam também algumas ponde-
rações a propósito do trabalho da Comissão de Constituição e Justiça.

31 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 30 de março de 1960.
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Quero salientar ainda uma vez – porque isto se vem repetindo 
sempre na Câmara – a inconveniência, diante dos termos em que está 
elaborado o nosso regimento, de rumarmos para o caminho do substi-
tutivo, em vez de aperfeiçoamentos, através de emendas, dos projetos 
primitivamente apresentados. Porque esta, sim, é a solução ideal. Por 
mais eficiente que seja um projeto, ele é susceptível de aperfeiçoamento 
através de emendas, ao passo que, quando caímos no domínio dos subs-
titutivos, acontece que aquelas emendas, aquelas sugestões, que tenham 
sido aprovadas pela comissão elaboradora do substitutivo, passam real-
mente a integrar o substitutivo e, consequentemente, a lei futura. Mas 
todas aquelas outras sugestões, de caráter até indeclinável, que tenham 
o propósito único de ajudar a feitura da lei, de torná-la mais útil aos 
seus objetivos, tudo isso fica perdido, fica inutilizado, porque, aprovado 
o substitutivo, de acordo com o regimento, todas as emendas se consi-
deram prejudicadas. Por isso, Sr. Presidente, sempre que posso – e era esta 
minha orientação, quando tive a honra, anos atrás, de liderar a bancada do 
meu partido, e sempre que podia, como relator da comissão –, melhoro o 
trabalho inicial, para que o Plenário não fique privado de trazer emen-
das necessárias ao aprimoramento da nova lei.

Eu mesmo tive oportunidade de apresentar emenda, salvo engano, a 
de nº 7, com a qual eu, que sou da oposição, procurava dar ao governo, 
à Maioria, um instrumento de defesa da obra de arte e de arquitetura 
que é Brasília, não permitindo que, a não ser através de lei federal, se 
fizesse qualquer modificação no plano piloto daquela cidade. Visei, as-
sim, evitar que, amanhã, através de posturas municipais, através de atos 
da Câmara Legislativa que se vai criar, ou mesmo através de concessões 
pelo prefeito ou pela autoridade executiva que for instituída, a cida-
de sofra, como poderá sofrer, deformações monstruosas. Sim, porque 
que dispositivo legal nos autoriza a estar tranquilos, hoje, certos de que 
Brasília não será, amanhã, alterada no seu plano piloto, na sua planta 
ou no gabarito dos seus edifícios? Quando a iniciativa privada avançar, 
como costuma ocorrer, na sua sede de construções, que segurança tere-
mos com relação àqueles parques, àqueles terrenos que ficaram reser-
vados não somente ao embelezamento como também às melhores con-
dições de vida da cidade? Que segurança teremos, sem um dispositivo 
legal a propósito dessa matéria, de que Brasília não estará sujeita a esses 
prejuízos, a essas deformações?
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O Sr. Santiago Dantas – Permita-me um esclarecimento. O artigo 38...
O Sr. Presidente (Ranieri Mazzilli) – Não são consentidos apartes em 

encaminhamento de votação. V.Exa. terá a palavra para encaminhar a 
votação.

O Sr. Santiago Dantas – Perfeitamente.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Como V.Exa. não pode apartear-

me, lerei o artigo que V.Exa. menciona, à página 56. Realmente, Sr. 
Presidente, vejo com satisfação que minha emenda foi atendida, no 
artigo 38 do substitutivo.

A emenda diz o seguinte:
“Qualquer alteração no Plano Piloto a que obedece a urbanização de 

Brasília, depende de autorização, em lei federal”.
Não é este, porém, o único defeito do substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça: o defeito fundamental, Sr. Presidente, é que, ten-
do sido construída, do ponto de vista urbanístico e arquitetônico, real-
mente, uma grande cidade, que tem sido, apesar dos defeitos evidentes e 
confessados, admirada por técnicos e artistas de todo o mundo, as pre-
ocupações de natureza político-jurídica, que deviam informar a orien-
tação da Maioria, não estão à altura da obra daquela cidade, daquela 
capital. Vamos criar, em Brasília, os mesmos fatores de perturbação, os 
mesmos pruridos demagógicos, as mesmas dificuldades de política lo-
cal desaconselhadas em qualquer cidade ou capital de um país. Vamos 
criar artificialmente – e não temo que me chamem de reacionário –, 
vamos criar artificialmente uma política municipal em Brasília, cidade 
construída com grande esforço da nação e que, por conseguinte, todo o 
seu propósito só deveria ser realizado e resolvido em função do Brasil. 
Mas vamos criar focos de política local; vamos trazer à cidade que 
devia – e esse é hoje o seu maior fundamento e deve ser a sua maior 
aspiração –, que devia ser uma cidade tranquila, a inquietação, trans-
formando também, e ainda uma vez, a capital do Brasil numa cidade 
eminentemente política, lutando por eleições de vereadores, de sena-
dores e de deputados.

Grato, Sr. Presidente, à tolerância com que V.Exa. e a Casa me ou-
viram. Reservo-me para fazer ainda algumas considerações quanto ao 
mérito do substitutivo quando de sua votação.
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Ainda a defesa do Plano Piloto de Brasília
sessão de 29 de março de 196032

No mesmo dia, voltando a defender a preservação do Plano 
Piloto de Brasília, para o que apresentara emenda assegurando 
que “somente por lei federal poderá ser feita qualquer alteração 
no atual Plano Piloto de urbanização de Brasília”, Ernani Sátyro 
ocupou novamente a tribuna para protestar contra a redação dada 
no substitutivo que se discutia ao assunto que constituira obje-
to de sua proposta, denunciando a sutileza sob que se escondeu 
a possibilidade de serem feitas alterações no mencionado Plano. 
Revelou o orador que sua emenda “resultou de longa conversa 
com os engenheiros Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, conversa ob-
jetiva, patriótica e elevada que tivemos”. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, como tive oportuni-
dade de dizer, há poucos instantes, e agora repito, entrando propria-
mente no mérito da matéria que está sendo submetida à votação da 
Casa, esse substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça é o 
mais inconveniente, o mais inconstitucional e, por conseguinte, o 
menos recomendável dos trabalhos submetidos a esta Casa. O da 
Comissão de Orçamento, que não é uma comissão técnica, espe-
cífica em matéria de organização judiciária e administrativa, este 
tem, no entanto, o mérito de haver procurado cortar alguns incon-
venientes do projeto primitivo, como seja, para citar um caso só, o 
da Câmara Municipal.

Assim, como solução menos má, desde que qualquer delas é má, 
uma vez que estamos invadindo matéria de natureza constitucional, mas 
como solução menos má, como disse, temos o substitutivo da Comissão 
de Orçamento.

Sr. Presidente, minha emenda, de nº 7, que eu dizia não ter sido 
adotada no substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, emen-
da – não se veja nisso qualquer pretensão ou imodéstia – da maior 
importância, de maior relevância na defesa de Brasília, está redigida 
nos seguintes termos:

32 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 30 de março de 1960.
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“Somente por lei federal poderá ser feita qualquer alteração no 
atual Plano Piloto de urbanização de Brasília”.

Sr. Presidente, se a Comissão de Constituição e Justiça queria aten-
der aquilo que se tinha em vista, evitar seja amanhã deformada a cida-
de, inclusive – digo-o com todas as letras – através de negociatas, pois 
ficará um campo aberto para as solicitações subalternas da iniciativa 
privada, por que, então, em vez de aceitar a minha redação, propôs 
a comissão uma redação com a qual, parecendo ter atendido aquilo 
que tinha em vista, abriu uma porta para a monstruosa deformação 
da cidade?

Veja-se, Sr. Presidente, a sutileza do artigo 38, do substitutivo 
da Comissão de Justiça. Não dei esta réplica, há pouco, ao deputado 
Santiago Dantas, porque a redação é tão diferente da minha, que só mais 
tarde percebi que o assunto era aquele de que eu cogitara: “Qualquer 
alteração no plano piloto a que obedecer a urbanização de Brasília, de-
pende da autorização de lei federal”.

Ora, Brasília já obedece a um plano piloto. Não desejo é que o plano 
piloto atual seja alterado senão por autorização de lei federal. Aproveito 
a oportunidade para revelar à Câmara que a minha emenda resultou 
de longa conversa com os engenheiros Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, 
conversa objetiva, patriótica e elevada que tivemos, os três, eles como os 
artistas da cidade, eles como os idealizadores de Brasília, e eu no cum-
primento do meu dever de representante do povo brasileiro.

Por que a comissão não aceita que não se altere o atual plano pi-
loto a que obedece Brasília e vem falar num plano a que deva obede-
cer? Logo, de acordo com esta emenda da Comissão de Constituição 
e Justiça, Brasília continuará a ser cidade exposta aos desatinos de um 
administrador, de um prefeito que amanhã consentirá na construção de 
prédios fora dos gabaritos, para que transforme aqueles parques, aque-
les recantos indispensáveis ao próprio bem-estar dos habitantes daquela 
cidade, permitindo construções condenadas pela técnica.

Por conseguinte, tenho o dever de denunciar que a Comissão de 
Constituição e Justiça não somente não atendeu à minha ideia, mas deu 
uma solução que foi muito pior do que o silêncio da lei.
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PolíTicA DA PARAíBA

Embora tenha declarado em um de seus discursos não ser de seu 
hábito trazer à tribuna da Câmara dos Deputados o debate de fatos ou 
problemas da política estadual, mesmo considerando o local como “o 
mais apropriado para todas as comunicações que se relacionem com os 
interesses maiores da vida pública nacional”, o certo é que Ernani Sátyro, 
como representante da Paraíba no Parlamento durante mais de trinta 
anos, não pôde fugir à obrigação de tratar, algumas vezes, da política 
paraibana no âmbito daquela Casa. Assim, nas sessões de 17 de julho 
e 24 de julho de 1950, fez pronunciamentos a respeito de lamentáveis 
fatos ocorridos na Praça da Bandeira, em Campina Grande, no decorrer 
da campanha para governador do estado. Na sessão de 22 de janeiro de 
1952, Ernani Sátyro denunciou a prática de violências policiais em vá-
rios municípios paraibanos. Em 15 de julho do mesmo ano falou em de-
fesa de Epitácio Pessoa, em face das acusações contra ele feitas em livro 
de autoria da escritora Rosalina Coelho Lisboa – o romance ...A seara 
de Caim. O pronunciamento, após a parte inicial, constituiu-se de uma 
apreciação por ele escrita para ser publicada na imprensa. Como não 
conseguiu divulgá-la nos jornais, deliberou Ernani Sátyro transformar 
a peça em discurso, proferido naquela sessão. A fala do depu tado parai-
bano teve larga repercussão e, dias depois, o deputado Janduí Carneiro, 
também da Paraíba, ocupou a tribuna para defender a escritora Rosalina 
Coelho Lisboa. Em duas oportunidades, no ano de 1958, o deputado 
patoense apresentou denúncias a respeito da atuação de dois órgãos fe-
derais na Paraíba – o DNER e o DNOCS. As duas intervenções estão 
aqui inseridas. (NO)

os acontecimentos da Praça da Bandeira, 
em campina Grande
sessão de 17 de julho de 195033

Na campanha eleitoral de 1950, na Paraíba, em que foram candi-
datos ao governo do estado duas das mais eminentes figuras da vida 
pública estadual, José Américo de Almeida, pelo PSD, e Argemiro de 
Figueiredo, pela UDN, um incidente de graves proporções ocorreu 

33 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 18 de julho de 1950.
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na cidade de Campina Grande, a segunda do estado e a primeira do 
interior do Nordeste. Daquele acontecimento lamentável, resulta-
ram mortos e feridos, enlutando a família paraibana. Ainda hoje os 
contemporâneos do evento forcejam por apresentar suas versões. O 
caso repercutiu em todo o Brasil, inclusive no Congresso Nacional, 
onde se fizeram ouvir vários parlamentares, cada um narrando 
sob a ótica de seu respectivo partido, as tristes ocorrências. Ernani 
Sátyro, em nome da UDN relatou para seus pares da Câmara dos 
Deputados como se deram aqueles fatos. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, chegado ontem da 
Paraíba, ainda estou tratando de coligir todos os elementos indispen-
sáveis para ocupar a tribuna num discurso mais longo, em que serão 
esclarecidos suficientemente, perante a opinião pública, os lamentáveis, 
os lamentabilíssimos acontecimentos da Paraíba.

Surpreendido, porém, pela acusação que o Sr. Deputado Samuel 
Duarte acaba de fazer, quero, em rápidas considerações, dar um resumo 
da verdadeira situação na Paraíba, para que não pese perante os homens 
serenos e esclarecidos, perante os homens desprovidos de paixões nesta 
questão da Paraíba, para que não paire a menor dúvida sobre o fato de 
que o governo não tem absolutamente, direta ou indiretamente, qual-
quer responsabilidade naqueles lamentáveis acontecimentos.

O que ocorre em Campina Grande pode ser facilmente compreen-
dido por todo homem de bom senso. Quando chegou a essa localidade 
a caravana da Aliança Republicana, chefiada pelo candidato Argemiro 
Figueiredo, integrada pelo candidato a senador, ministro Pereira Lira, e 
pelo candidato a vice-governador, Dr. Renato Ribeiro Coutinho, nossos 
correligionários se empenharam em realizar e realizaram a maior festa 
pública que aquela cidade já presenciou em toda sua história política.

É mais que intuitivo que um partido que despende um esforço da-
quela natureza, que procura dar o maior brilho possível à sua concen-
tração popular não tinha nem poderia ter, logicamente, o menor inte-
resse na perturbação da ordem pública.

Realizamos, então, uma festa extraordinária e brilhante. A 
Coligação Democrática Paraibana, sabendo que naquele dia se realiza-
ria a grande festa da nossa Aliança, tentou, por todos os meios possí-
veis, realizar comício no mesmo dia, contrariando precedente que nós 
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mesmos havíamos estabelecido quando lá esteve o eminente candidato 
da Coligação Democrática, senador José Américo. Esforçamo-nos para 
que não houvesse a menor perturbação, o menor incidente, a fim de que 
a propaganda se desenvolvesse livre e democraticamente, como livre e 
democraticamente se realizou.

A Coligação pretendeu realizar cinco ou seis comícios, no mes-
mo dia, com o propósito evidente de perturbação. Já vinha fazendo 
passeatas, que não podem merecer sequer esse nome, porque eram 
verdadeiras cenas de vandalismo, em que um grupo de irresponsáveis 
percorria constantemente as ruas da cidade insultando, difamando, 
ofendendo, apedrejando. Não sei em que democracia do mundo esses 
atos da Coligação Paraibana se poderiam chamar atos de propaganda 
político-partidária!

Nesse dia, depois de decorrido com o maior brilhantismo o comício 
da UDN e seu aliado, o PR, quando já se afastavam do palanque, indo 
inaugurar um edifício público, os membros da Aliança Republicana, os 
elementos da Coligação vieram para a praça pública fazer um comício à 
força, contra a ordem das autoridades legalmente constituídas, que não 
poderiam concordar jamais em que dois grandes partidos, numa cida-
de do interior, realizassem na mesma tarde comícios de propaganda de 
seus candidatos, sem grave prejuízo da ordem pública.

Não satisfeitos com isso, desobedeceram às ordens das autoridades 
policiais e improvisaram uma passeata que bem poderia ser denomina-
da passeata da desordem. Danificaram o palanque, onde acabara de ser 
realizado o comício da Aliança Republicana e percorreram as ruas da ci-
dade num verdadeiro desvario, torcendo as mãos das crianças, apedre-
jando casas, insultando, difamando, postando-se em frente à residência 
dos candidatos da Aliança Republicana, inclusive próximo à residência 
do Sr. Argemiro Figueiredo, proferindo os maiores baldões.

Quando essa passeata regressou de tal excursão de insultos e ofen-
sas, deu-se então, na praça pública, o choque, cujos detalhes, sem dúvi-
da o Poder Judiciário há de apurar, em tempo oportuno.

Mas o choque a que alude o próprio D. Anselmo Pietrula, bispo de 
Campina Grande, no documento a que o senhor Samuel Duarte se refe-
riu e não quis ler, foi de grupos exaltados e não tiroteio contra a popula-
ção, praticado pela polícia da Paraíba. A opinião pública brasileira será 
esclarecida, a fim de não ficarmos considerados assassinos a frio não 
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só de populares, como da própria democracia, conforme nos acusam. 
Quero deixar claro perante a opinião pública do país, por intermédio 
desta tribuna, que daqui por diante nem uma só acusação, nem um só 
telegrama ficará sem resposta. De fronte erguida, enfrentaremos o de-
bate amplo em torno dos acontecimentos da Paraíba. O testemunho do 
advogado Aluísio Campos não é propriamente um libelo, porque toda a 
Paraíba sabe que S.Sa. está de mãos dadas com a Coligação para apoiar 
na Paraíba, em nome do Partido Socialista, a causa do Sr. José Américo. 
O Sr. Aluísio Campos, durante o enterramento daquelas pobres vítimas, 
realizou um verdadeiro comício na porta do cemitério, instigando o povo, 
enquanto os corpos baixavam à sepultura, a levantar as mãos e fazer o 
“V” da vitória. Reconheço grande valor intelectual e moral no Sr. Aluísio 
Campos, a quem rendo homenagens, mas no caso não tem ele suficiente 
serenidade para dar um depoimento, porque a sua palavra, como a de 
outros, já está empenhada com a Coligação Democrática da Paraíba.

Por que não vem a Coligação contar aqui na Casa os fatos ocorridos 
em Areia, quando um correligionário do Sr. José Américo assassinou, 
friamente, pelas costas, pobre homem que pregava cartazes de propa-
ganda do Sr. Argemiro de Figueiredo? Por que não vem narrar os feitos 
lamentáveis de Guarabira, onde um advogado, membro destacado da 
Coligação, também atirou num correligionário da Aliança Republicana?

Necessário se torna, Sr. Presidente, que os acontecimentos da 
Paraíba sejam olhados com justiça e serenidade. A opinião pública bra-
sileira precisa ficar prevenida contra esses pruridos de demagogia que 
outra finalidade não podem ter senão justificar antecipadamente uma 
derrota inevitável quando em 3 de outubro comparecer às urnas o povo 
livre e consciente da Paraíba.

Continuaremos de fronte erguida e, serenos, Sr. Presidente, aguar-
dando os acontecimentos.
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Ainda os acontecimentos da Praça da Bandeira, 
em campina Grande
sessão de 24 de julho de 195034

Novamente, os fatos ocorridos na Praça da Bandeira, em Campina 
Grande, são objeto de pronunciamento do deputado Ernani Sátyro, 
cuja presença na tribuna da Câmara atrai ao microfone de apartes 
deputados da corrente americista, na Paraíba, com os quais o orador 
mantém longo e aceso debate. Um deles, posteriormente, subiria à 
tribuna para oferecer a sua versão sobre os tristes acontecimentos. 
Por este e pelo discurso anterior, assim como pela participação de 
outros parlamentares com apartes e com uso da tribuna, pode-se ava-
liar a importância que, como era natural, o fato assumiu perante a 
opinião pública e o Congresso Nacional. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente. Ao iniciar a exposição 
do que realmente ocorre na Paraíba, seja-me permitido fazer um apelo 
a quantos me ouvem, parlamentares e representantes da imprensa, as-
sistentes de todas as classes e homens de qualquer partido, a todo esse 
conjunto de pessoas que forma afinal a opinião pública. Esse apelo é 
para que meditem com serenidade sobre a defesa que vai ser proferida. 
Pouco importa que essa defesa por vezes seja inflamada. Ninguém pode 
defender sem acusar. Acusar aqueles que, depois de provocar um clima 
de agitação e desordens, aparecem em público fantasiados de vítimas, 
gritando e gesticulando para a nação, como se o Brasil pudesse esquecer 
os tremendos problemas que o asfixiam, para mergulhar inteiro na onda 
de paixão que tenta perturbar a existência do povo paraibano.

Os acontecimentos políticos da Paraíba são, por todos os motivos, la-
mentáveis. Ninguém mais os tem deplorado, desde os primeiros instan-
tes do desfecho sangrento, do que os membros da Aliança Republicana. 
O deputado Argemiro Figueiredo foi o primeiro a acorrer ao hospital 
onde estavam internados os feridos, para levar-lhes a sua palavra de so-
lidariedade humana. Tombaram ali, ao lado de um ou outro elemento 
partidário, pobres vítimas apolíticas, colhidas no meio da multidão, no 
tumulto de um choque, por cuja origem responde, inapelavelmente, a 
Coligação Democrática Paraibana.

34 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 25 de julho de 1950.
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É muito fácil, em casos como este, acusar os governos, principal-
mente quando a acusação dispõe de uma voz com o colorido e a força 
dramática do senador José Américo. Mas também, desgraçado do povo 
que não tivesse a coragem de se deter por um instante, de olhos e ouvi-
dos abertos, sereno e desapaixonado, para distinguir onde termina o do-
mínio dos fatos e começa a dominar a exaltação do romancista. Aquela 
mesma dramaticidade que aqueceu as páginas de A bagaceira procura 
transformar, agora, os fatos políticos no entrecho de um novo romance, 
e os participantes de acontecimentos reais em novas figuras de ficção.

Desgraçada, sim, da democracia, de nossa pobre democracia hesi-
tante, se os adversários se intimidassem com esses clamores alucinantes, 
por mais forte e mais prestigioso que seja o instrumento de onde eles 
partem para o mundo.

O Sr. Plínio Lemos – V.Exas. nunca poderão se intimidar com a pa-
lavra, mesmo porque dispõem do poderoso instrumento de guerra, de 
morticínio que estão fazendo ao povo da Paraíba.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Dispomos do poderoso instrumento da 
opinião pública da Paraíba, que está ao nosso lado.

Não seríamos dignos da terra comum, nós, os adversários do Sr. 
José Américo, se nos deixássemos carbonizar pelo fogo de sua palavra 
e de sua paixão, se nos atemorizássemos com o prestígio de seu nome 
no cenário da política nacional, se não fôssemos dignos, aqui, daquela 
solidariedade dos paraibanos, que estão realmente conosco, e darão, nas 
urnas de 3 de outubro, uma resposta objetiva e democrática às ofensas, 
aos insultos e à agitação dos coligados.

E, agora, vamos aos fatos.
Realizávamos, no dia 9 de julho, em Campina Grande, a maior con-

centração popular de que há memória naquela cidade. Campina Grande 
é a terra de Argemiro Figueiredo, a cidade que ele salvou da miséria e da 
morte, dotando-a de um moderno e completo serviço de abastecimento 
d’água e saneamento.

O Sr. José Joffily – Não obstante o derrotou por 1.780 votos, na últi-
ma eleição.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Outro candidato, que não Argemiro 
Figueiredo, o qual, com o prestígio do seu nome, nunca foi derrotado 
em Campina Grande.
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O Sr. Plínio Lemos – Mas disse em comícios que o seu candidato 
nada mais significava do que a sua própria pessoa, acrescentando que os 
votos que lhe fossem dados seriam o julgamento dele, Argemiro.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Argemiro Figueiredo, no entanto, não 
era candidato. Desta vez é.

Era o nosso empenho que a festa decorresse num ambiente da maior or-
dem e com o maior brilhantismo. Pela primeira vez, nesta campanha, fala-
riam a Campina Grande os candidatos da Aliança Republicana – Argemiro 
Figueiredo, Pereira Lira e Renato Ribeiro. A Coligação Paraibana, que 
apoia o Sr. José Américo, empregara todos os meios de perturbar a nos-
sa reunião. Requerera vários comícios para o mesmo dia, numa atitude 
evidente e reprovável de provocação.

O Sr. Plínio Lemos – V.Exa. entende que um comício requerido pela 
Coligação, para ser levado a efeito no mesmo dia, em ruas e bairros di-
ferentes significava uma provocação?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não confunda V.Exa. A passeata foi no 
mesmo local, mal terminava a nossa festa. Tratava-se de vários comícios, 
era dia de uma grande concentração popular nossa. Constituía dever 
elementar de educação política dos adversários respeitar aquela festa...

O Sr. José Joffily – E, realmente, foi respeitada.
O SR. ERNANI SÁTYRO – ...como havíamos respeitado a da 

Coligação.
O delegado de polícia indeferira, como era natural, aqueles reque-

rimentos.
O Sr. José Joffily – V.Exa. conhece o despacho do delegado, indefe-

rindo o nosso requerimento?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Para ser leal, devo dizer que não vi esse 

despacho.
O Sr. José Joffily – Vou esclarecer. O despacho do delegado tenente 

coronel Manuel Maurício Leite, esse mesmo que participou da chacina...
O SR. ERNANI SÁTYRO – Na opinião de V.Exa.
O Sr. José Joffily – ...declara que não só indeferiu o requerimento 

por motivo de conveniência da ordem pública, como também porque a 
Coligação Democrática Paraibana estava constituída de numerosos ele-
mentos desordeiros e afeitos à agitação. Está no despacho do delegado.

O SR. ERNANI SÁTYRO – O chefe de polícia, para quem os coliga-
dos haviam recorrido, chegara a hesitar e creio que mesmo a conceder a 
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permissão. Mas logo revogou sua ordem. A Coligação teve conhecimen-
to antecipado dessa deliberação, que foi amplamente divulgada, muitas 
horas antes, por ela própria, através de amplificadoras.

Nosso comício decorreu dentro da maior ordem e respeito ao ad-
versário. É impressionante o depoimento do bispo de Campina Grande, 
Dom Anselmo Pietrula.

O Sr. José Joffily – O depoimento do bispo Dom Anselmo Pietrula 
alude a uma declaração sem mencioná-la, dando a entender que essa 
declaração serve ao argumento de V.Exa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. terá oportunidade de contestar.
Diz S.Exa. em carta dirigida aos presidentes dos partidos políticos 

na Paraíba e que toda a imprensa divulgou:

Grande foi, portanto, nossa decepção, quando vinte e quatro ho-
ras depois daquelas paternas recomendações após um comício de 
propaganda eleitoral, que decorreu em perfeita ordem e sem ofen-
sas pessoais, verificaram-se em uma das praças desta cidade terrí-
veis acontecimentos que enlutam toda a população.

Não há quem não veja o perigo que representa o encontro dos 
grupos contrários por ocasião de propaganda política, e foi justa-
mente um desses encontros que ocasionou o choque que a cidade 
alarmada presenciou, e de tão tristes e lamentáveis resultados.

O Sr. José Joffily – Não foi propriamente encontro de grupos adversários, 
mas da massa popular da Coligação com a polícia de Campina Grande.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Perfeitamente. O debate está esclare-
cido neste ponto. Entende o ilustre deputado José Joffily, de acordo 
com o seu partido, que foi uma chacina da polícia contra o povo; 
entende o bispo de Campina Grande que houve um encontro entre 
elementos contrários, exaltados. A Câmara que reflita com isenção e 
faça o seu julgamento.

O Sr. José Joffily – O julgamento já está feito pelo povo de Campina 
Grande e da Paraíba.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Vê-se, daí, através de uma palavra insus-
peita, essa mesma palavra que sugeriu o estacionamento, em Campina 
Grande, de uma unidade do Exército, que não se verificou, naquela ci-
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dade paraibana, uma chacina da polícia contra o povo, mas um choque 
entre elementos exaltados.

O Sr. Plínio Lemos – Se não foi a polícia quem atirou nos coligados, 
V.Exa. então entende que foram seus próprios correligionários, porque, 
das vítimas, nenhuma existe da facção a que V.Exa. pertence.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Felizmente meu discurso está escrito 
para que nenhuma dúvida venha a pairar sobre seu espírito. O discurso 
será lido e meditado. Chegarei ao ponto.

O que entendo, Srs. Deputados, e já declarei, é que não sou teste-
munha dos fatos. Tenho de aguardar o resultado das investigações para 
chegar a essas minúcias. Digo que foi um choque em praça pública entre 
elementos exaltados. Não afirmei nem neguei, com a responsabilidade 
de meu nome, que a polícia tinha atirado ou deixado de atirar...

O Sr. Plínio Lemos – Exatamente.
O SR. ERNANI SÁTYRO – ...mesmo porque não comprometo o 

meu depoimento em fatos a que não assisti. As opiniões na Paraíba são 
divergentes a esse respeito.

O Sr. Plínio Lemos – Meu caro colega, deputado Ernani Sátyro, não 
há por onde sair da conclusão – ou foi a polícia ou foram elementos que 
formam a corrente de V.Exa., porque entre os vinte feridos e três mortos 
nenhum existe que pertença ao seu partido.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. não pode negar que, excetuadas 
uma ou duas pessoas de posição política definida na Coligação, grande 
número de feridos era composto de pessoas apolíticas.

O Sr. José Joffily – Como também não se pode contestar que da cha-
cina não tenha saído um soldado ferido.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sei de uma senhora que saiu ferida e 
era udenista.

O Sr. José Joffily – V.Exa. pode citar o nome dessa senhora?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Trata-se de D. Adélia Hibraim, salvo engano.
O Sr. José Joffily – D. Adélia Hibraim foi, realmente, ferida e esteve 

há poucos dias internada num hospital. Tive oportunidade de visitá-la. 
Essa senhora pertence à Coligação Democrática Paraibana, conforme 
declaração que fez há poucos dias, em Campina Grande, o Sr. Severino 
Cabral. Essa senhora é casada, tem 26 anos de idade e é residente na rua 
Argentina, nº 78. Foi ferida a bala na omoplata direita.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Estou informado, não afirmo categori-
camente. Desejaria uma informação dessa senhora, diretamente, e não 
por intermédio do Sr. Severino Cabral, que é, no caso, elemento suspei-
tíssimo, elemento exaltado da Coligação.

Se a polícia realmente atirou, após a provocação dos elementos 
coligados, a verdade será apurada regularmente. Não sou testemunha 
presencial dos fatos, mas tenho ainda depoimentos insuspeitos para tra-
zer ao conhecimento da Câmara. Esse depoimento é da imprensa per-
nambucana. O Diário de Pernambuco, de tão gloriosas tradições, e hoje 
filiado aos Diários Associados, jornais que publicam na íntegra, com 
invulgar destaque as acusações do senador José Américo, assim se refere 
aos lamentáveis acontecimentos:

Realizavam um comício na praça principal os senhores Argemiro 
de Figueiredo e Pereira Lira, pouco depois das 21 horas. Logo em 
seguida ao meeting, quando o povo ainda não se havia retirado do 
local, cerca de dois mil elementos filiados à ala do senador José 
Américo invadiram de inopino a praça, tentando depredar o palan-
que. Verificou-se então rápido tiroteio que terminou com a inter-
venção da polícia. (Edição de 11 de julho)

O Sr. Plínio Lemos – Todos os correspondentes das agências telegrá-
ficas na Paraíba pertencem à Aliança Republicana, por indicação do Sr. 
José Pereira Lira.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Discordo de V.Exa. V.Exa. acha que o 
correspondente do Diário de Pernambuco está subordinado ao senhor 
José Pereira Lira?

O Sr. Plínio Lemos – Das agências telegráficas.
O SR. ERNANI SÁTYRO – A Agência Meridional é exclusivamen-

te dos Diários Associados. Tenho mais um esclarecimento a prestar a 
V.Exa.: o Dr. Pereira Diniz, suplente de senador pela Paraíba e membro 
da Coligação, passou telegrama de reclamação ao Diário de Pernambuco 
contra as notícias por este estampadas, e o Diário de Pernambuco pediu 
a S.Sa. que voltasse em termos com os elementos indispensáveis à con-
testação. E isso até hoje, entretanto, não foi feito.
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Em outro telegrama de seu correspondente, diz o Diário, reportan-
do-se aos momentos que antecederam a tragédia, quando, à chegada 
dos candidatos aliancistas, os coligados já os provocavam:

Elementos da ala do senador José Américo foram vistos, à tarde, 
infiltrando-se no seio da multidão, dando gritos de abaixo Pereira 
Lira, conduzindo bandeiras pretas.

O gesto não encontrou boa repercussão da parte do povo. A polí-
cia, entrando em campo, conseguiu dispersar os provocadores.

Esta foi a primeira tentativa de perturbação da ordem. Sobre a se-
gunda parte, quando ocorreu o conflito, diz ainda o mesmo jornal:

Na cidade de Campina Grande, após um comício a favor do 
Sr. Pereira Lira, ocorreu um choque entre adversários políticos. 
No momento em que se encerrava o show organizado com artis-
tas de rádio, os partidários dos Srs. José Américo e Rui Carneiro 
saíram em passeata, ocorrendo então o conflito, resultando mor-
tes e feridos.

Mas não é só o Diário de Pernambuco que assim narra os aconte-
cimentos. Outro órgão de grande prestígio na imprensa brasileira, o 
Jornal do Comércio, do Recife, em telegrama de seu correspondente, as-
sim se reporta aos fatos:

Hoje, às 22 horas, nesta cidade, após a realização de um comí-
cio monstro promovido pela Aliança Republicana, com o com-
parecimento de calculadamente trinta mil pessoas, elementos da 
Coligação Democrática realizaram uma passeata considerada acin-
tosa pelos adversários.

Na ocasião em que a passeata demandava à Praça da Bandeira, 
onde antes se havia realizado o citado comício, ocorreu monstruosa 
tragédia, sendo disparados cerca de cem tiros.
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Depois de relacionar os mortos e feridos, esclarece o telegrama:

Não podemos adiantar de onde partiram os tiros, em virtude 
de desencontro de opiniões. Acresce que elementos da Coligação, 
segundo dizem, requereram há dias, permissão da polícia para re-
alizar comício, hoje, nesta cidade na mesma hora da concentração 
política realizada pela Aliança, tendo a polícia negado a solicitação, 
sob o fundamento de ser necessário evitar atritos.

É ainda o Jornal do Comércio que esclarece:

Terminado o comício, a cidade continuou em absoluta ordem. 
Pouco tempo depois, a Coligação Democrática, sob a orientação, 
neste estado, do PSD e da ala do senador José Américo, promo-
veu uma passeata pelas ruas da cidade, apupando os adversários. 
Ao atingir o local do comício da Aliança Republicana, onde se en-
contravam ainda remanescentes ouvintes, componentes da referida 
passeata destruíram a ornamentação do palanque, faixas, cartazes 
e retratos e imediatamente subiram a um palanque pertencente à 
Coligação para iniciar outro comício. A Coligação Democrática, 
sabendo que a Aliança Republicana havia requerido permissão da 
polícia para realização daquele comício, ontem também pedira a 
mesma permissão, que lhe fora negada com o fim de evitar pertur-
bação da ordem.

Quando se preparava para falar um elemento da Coligação 
Democrática, a polícia compareceu ao local, solicitando que não 
fosse desrespeitada a solicitação legal. A esse gesto responderam 
disparando revólveres, o que motivou a ação da polícia. Chegaram 
depois policiais militares armados de fuzil, conseguindo restabe-
lecer a ordem.

Quem sair do Rio de Janeiro e for à Paraíba verificar a verdade dos 
acontecimentos ficará decepcionado com os processos de que lança 
mão a Coligação Paraibana para pintar seus adversários como assassi-
nos frios do povo e da própria democracia. Não tememos o julgamento 
de qualquer observador desapaixonado. Ainda há poucos dias o presi-
dente da UDN paraibana, deputado Flávio Ribeiro, a quem o Sr. José 



273PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

Américo, mesmo no estado de exaltação em que se encontra, acaba de 
se referir em termos os mais honrosos, dirigiu ao doutor Odilon Braga 
um telegrama expressivo, solicitando a ida, àquele estado, de um ho-
mem da confiança do partido, para observar os acontecimentos.

Apesar das lamentáveis ocorrências, a Paraíba encontra-se num re-
gime de perfeita ordem e amplas franquias democráticas.

O Sr. Plínio Lemos – Para os amigos de V.Exa. e para os correligio-
nários da Aliança Republicana. Para os demais partidos, faltam os mais 
elementares direitos, inclusive o direito à própria vida!

O SR. ERNANI SÁTYRO – No entanto, o partido de V.Exa. conti-
nua a desenvolver ampla propaganda, sem o menor constrangimento.

Em Campina Grande mesmo, se desordens ocorreram anterior-
mente, eram promovidas pela Coligação. Suas passeatas, realizadas sem 
o consentimento e até mesmo sem o conhecimento antecipado da polí-
cia, nada tinham de atos de propaganda. Eram bandos que promoviam 
desordens pelas ruas da cidade, insultando os adversários, apedrejando 
casas, ferindo crianças, postando-se em frente à residência dos líderes 
aliancistas, com os maiores insultos não apenas a estes, mas a pessoas 
de sua família. Esta situação não podia continuar. Na Paraíba não existe 
mais aquele sertão selvagem, com os homens a berrar e urrar, como 
irracionais em desespero. Por mais que se pretenda fazer a nossa terra 
retroceder a esse estado primitivo de selvageria, a consciência paraibana 
prosseguirá nos seus anseios de progresso e civilização.

O Sr. José Joffily – Condenando a chacina do dia nove, V.Exa. esque-
ce que morreram três e foram feridos a bala cerca de vinte?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Condenando, sim, aqueles que contri-
buíram com desordens para o derramamento de sangue dos paraibanos.

O Sr. José Joffily – Derramamento de sangue da Coligação 
Democrática Paraibana. De amigos de V.Exa. não houve. O único nome 
que V.Exa. apontou foi o de D. Adélia Hibraim e com relação a esse mes-
mo V.Exa. teve a lealdade de confessar não ter certeza de se pertence à 
Aliança Republicana.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Realmente, a contestação está eivada de 
suspeição, porque o Sr. Severino Cabral é, certamente, o elemento mais 
aproximado da política de Campina Grande.

O Sr. José Joffily – Não há suspeição.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Não há para V.Exa., mas existe para 
os coligados.

O Sr. José Joffily – São fatos e não palavras.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Trata-se da interpretação dos fatos, não 

dos fatos em si. Os depoimentos que os correligionários invocam de-
vem ser bem pesados e medidos. O mais forte é certamente a palavra 
do advogado Aluísio Campos. Mas essa palavra não constitui um de-
poimento, porque é antes uma peça de acusação. A testemunha desa-
paixonada aguarda o chamamento para depor. E o advogado Aluísio 
Campos, mal ocorriam os lamentáveis acontecimentos, já estava com 
um boletim na rua, acusando a polícia e defendendo a Coligação. Esse 
boletim é uma carta aberta ao governador José Targino, que foi logo 
divulgada através da seção paga de vários jornais pelo seu autor ou 
pelos líderes da Coligação.

O Sr. José Joffily – Em face da gravidade da chacina e da sua condição 
de testemunha ocular dos acontecimentos.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Em face do partidarismo.
O Sr. Hermes Lima – V.Exa. me perdoe. O Sr. Aluísio Campos é pre-

sidente da seção do Partido Socialista Brasileiro na Paraíba. Não é parti-
dário da Coligação nem da Aliança, tendo amigos pessoais em ambas as 
facções. Ele se apressou em dar testemunho, porque os fatos arrancaram 
do seu brio cívico este testemunho contra as violências praticadas.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Toda a Paraíba sabe que o Sr. Aluísio 
Campos vai apoiar a causa do Sr. José Américo. Seu depoimento não 
é um depoimento, mas um libelo, porque não compreendo que uma 
testemunha insuspeita, mal acabem de se desenrolar os acontecimentos 
em praça pública, já esteja com boletins na rua, acusando uma das par-
tes e defendendo outra. Onde a insuspeição desse depoimento?

O Sr. Hermes Lima – É que V.Exa. não repara em que o Sr. Aluísio 
Campos acudiu aos feridos. O fato de publicar sua opinião testemunha 
apenas zelo cívico e o culto à verdade, que nele se podem verificar, pois 
está equidistante de todos os partidos, na Paraíba.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Leia, então, V.Exa. os termos do bole-
tim para ver se existe essa equidistância dos correligionários de V.Exa. 
naquele estado.

O Sr. Hermes Lima – Esteja V.Exa. certo de que existe.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Prosseguindo, Sr. Presidente.
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Aceitamos, porém, não somente para efeito de argumentação, como 
em respeito ao nome do Dr. Aluísio Afonso Campos, uma parte de seu 
depoimento. Que a polícia tenha atirado e usado cassetetes, até aí, seria 
aceitável o testemunho. Que a polícia tenha agido, depois de desencade-
ada a desordem por tanta gente presenciada... Mas o Sr. Aluísio Campos 
destrói a sua própria palavra quando se inflama de paixão e proclama, 
contra toda a evidência dos fatos, que não houve provocação dos coliga-
dos. De quem seria, então...

O Sr. Hermes Lima – Perdoe-me V.Exa. O fato de o Sr. Aluísio Campos 
proclamar que não houve provocação dos coligados não denuncia paixão, 
denuncia verificação da ocorrência. Ele estava presente e viu que não 
houve provocação dos coligados.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. sabe que numa praça pública de 
largas dimensões, onde está grande multidão, o observador não pode 
abranger todo o panorama, principalmente se não estiver colocado num 
ponto elevado. Encontrando-se no meio da multidão, a interpretação 
dos fatos depende tão só do estado de espírito do observador, do seu es-
tado psicológico, da maneira que vê este ou aquele acontecimento ape-
nas. Mas provarei adiante, com provas irretorquíveis, que o Sr. Aluísio 
Campos, meu amigo particular, a quem não tenho interesse em ferir 
pessoalmente – e o meu intuito é apenas evidenciar a veracidade dos 
fatos –, não agiu com imparcialidade. Os atos posteriores praticados por 
S.Sa. demonstram esta afirmativa, pois ele está tomando parte, ao lado 
da Coligação, na campanha política que esta faz contra o nosso partido, 
a propósito dos acontecimentos.

O Sr. Hermes Lima – Isso é outra coisa. O que V.Exa. não pode negar 
é que, se tivesse havido provocação, esta deveria ser grande e ostensi-
va, pois, se tivesse sido apenas provocação deste ou daquele indivíduo, 
como justificar V.Exa. a reação brutal e violenta da polícia?

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. acha que não é provocação, num 
dia de festa alheia, de homens de outro partido, que sempre respeitou as 
reuniões de seus adversários, realizarem essas passeatas, comícios contra 
as ordens da polícia, terminando pelo apedrejamento de um palanque? 
Tratava-se de passeata afrontosa, cheia de baldões gritados em frente à re-
sidência do Sr. Deputado Argemiro de Figueiredo, e acha V.Exa. que tudo 
isto não é provocação? De quem, então, seria a provocação?
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O Sr. Plínio Lemos – V.Exa. sabe que a passeata foi organizada quan-
do já o partido de V.Exa. havia terminado não somente o comício, mas 
o próprio show.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Mas V.Exa. também não ignora que 
numa cidade do interior, a primeira visita dos candidatos de um partido 
é acontecimento extraordinário. Pois bem, mal terminado esse comício, 
quando o ambiente de festa ainda era inteiramente de nosso partido, os 
nossos correligionários ainda estavam presentes em sua grande maio-
ria, que necessidade tinham os partidários de V.Exa., que dispunham de 
tanto tempo para fazer propaganda, de, no dia da chegada do Sr. Pereira 
Lira em Campina Grande, perturbar uma reunião nossa, um dia de festa 
nosso, com pessoas vindas dos vários recantos do município e até das 
cidades vizinhas?

O Sr. José Joffily – E que necessidade havia em se atirar contra o povo?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não desvie V.Exa. a questão. Estou fa-

lando da parte da provocação.
O Sr. José Joffily – Mas isto é essencial.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Já disse a V.Exa. – e insisti – que não 

estou defendendo quem atirou. Não sei quem atirou, em virtude do 
desencontro das opiniões. A própria imprensa de Pernambuco rela-
tou que a provocação, a responsabilidade dos fatos, é da Coligação 
Democrática paraibana.

O Sr. Hermes Lima – V.Exa. só sabe quem provocou e ignora quem atirou...
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não sei qual a pessoa que atirou; sei 

apenas, pelos jornais, que as pessoas defendidas pelo Sr. Aluísio Campos 
também constam como tendo atirado. Tenho aqui vários jornais de 
Pernambuco, para responder ao aparte engraçado de S.Exa., que men-
cionaram até o nome de um vereador, que também teria atirado.

O Sr. Hermes Lima – As informações de V.Exa. são minuciosas 
quanto à provocação, mas nada dizem quanto ao tiroteio...

O SR. ERNANI SÁTYRO – O deputado Hermes Lima está provan-
do a isenção, a equidistância, que desejo sublinhar, de seu partido da 
Paraíba, com relação às duas facções ali existentes. S.Exa. está compran-
do briga alheia e ainda se diz neutral na luta que se processa no estado.

O Sr. Hermes Lima – Não temos isenção para deixar de tomar ati-
tudes; nossa isenção é uma arma para tomar atitude certa e não para 
deixar de tomá-la. Não temos isenção para ficar “nem carne nem peixe”.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exas. estão ao lado do Sr. José Américo, 
na Paraíba. Todo mundo sabe disso. Não faça V.Exa. mistério em torno 
desse assunto, nem comprometa o prestígio da sua palavra como juiz. 
Venha para esta tribuna, como parte, discutir, de igual para igual, no 
debate parlamentar. Como juiz, como neutro, não o podemos admitir.

O Sr. José Joffily – V.Exa. não há de negar que as autoridades poli-
ciais que atiraram contra o povo continuam no exercício dos cargos em 
Campina Grande.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Dizia eu:
De quem seria, então, a provocação? Dos elementos da Aliança, que 

despenderam tantos esforços para realizar uma festa brilhantíssima, 
cujo comparecimento, jamais visto naquela cidade, pode ser atestado 
pelas inúmeras fotografias, publicadas na imprensa? Seria da polícia 
a provocação, quando se sabe que esta envidou todos os esforços no 
sentido de não se realizar aquela passeata nem aquele comício acintoso 
no dia designado para a primeira propaganda e recepção do Sr. Pereira 
Lira? Não e não. É aqui que a testemunha se transforma em acusador e 
compromete, com o seu gesto, o mérito do próprio depoimento.

O Sr. José Jofilly – Até mesmo como homenagem aos artistas nacio-
nais, seria interessante V.Exa. esclarecer que esse brilhantismo do co-
mício da festa da Aliança Republicana, resultou do comparecimento de 
Luiz Gonzaga, Emilinha Borba e outros ao show ali realizado.

O SR. ERNANI SÁTYRO – E o brilhantismo das festas de Chaves, de 
Picos, de Antenor Navarro, de Bonito, de Jatobá, de Sousa, de Pombal; e 
toda a concentração no sertão atribui-a V.Exa. ao ministro Pereira Lira? 
A elas não compareceram esses artistas.

O Sr. José Jofilly – Estou salientando o brilhantismo do show dos artistas 
da Rádio Nacional, cuja presença atraiu muita gente a Campina Grande.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exas. fizeram também um showzi-
nho na Paraíba, em um comício. A diferença é que o show de V.Exas. 
não prestou; fizeram-no com vários artistas, mas o show foi ruim. Esta, 
a verdade. O nosso, entretanto, foi brilhante. V.Exa. não pode querer 
tirar o mérito de uma propaganda, quando se sabe que na propaganda 
moderna se usam todos esses meios de atração, nada existindo nisso de 
antidemocrático.

O Sr. José Joffily – Estou procurando deixar, em seu discurso, uma 
palavra de homenagem aos artistas da Rádio Nacional.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Não tenho procuração deles. Em todo 
caso, como a arte é universal, agradeço a V.Exa. em nome dos artistas.

E não foi só. O enterramento das vítimas, em Campina Grande, 
foi alguma coisa de afrontosa à própria dignidade humana. Pessoas 
colhidas no meio das paixões alheias, uma das quais sem qualquer 
cor partidária, tiveram seus cadáveres transformados em mercado de 
exploração política, arrastados em cortejo por várias ruas da cidade, 
num itinerário inteiramente diverso daquele por onde deveriam ru-
mar à ultima morada.

O Sr. José Joffily – V.Exa. está fazendo revelação sobre a qual, parece, 
não meditou bem.

O SR. ERNANI SÁTYRO – A responsabilidade é minha.
O Sr. José Joffily – Os funerais das vítimas, com acompanhamento de 

enorme multidão, é que irrita os correligionários de V.Exa.
O SR. ERNANI SÁTYRO – O que irritou V.Exas. foi a nossa festa, 

com a irradiação de um show.
O Sr. José Joffily – Estou falando dos funerais. V.Exa. quer desviar 

a questão.
O SR. ERNANI SÁTYRO – São os cadáveres que V.Exas. exploram 

de maneira revoltante para a sensibilidade do povo paraibano.
O Sr. José Joffily – V.Exa. explique à Câmara em que consiste essa 

exploração.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Meu discurso está escrito e as palavras 

proferidas não serão retiradas.
Que pena não dispormos das tintas do senador José Américo, para 

pintar aos olhos da nação esse quadro desolador e inédito, em que a 
condição humana foi colocada em posição inferior à dos outros ani-
mais, que, mesmo quando mortos pelos homens, não têm os seus cadá-
veres degradados pela cegueira da paixão política.

Que pena não dispormos dos efeitos que o Sr. José Américo sabe 
tirar das palavras, para descrevermos aquela cena dantesca de Areia, sua 
terra natal, quando dois pobres homens, do alto de uma escada, enquan-
to pregavam cartazes de propaganda de Argemiro de Figueiredo, foram 
varados de bala por elementos perigosos, contratados pela Coligação 
para perturbar a tranquilidade e o sossego da família paraibana.

O Sr. Plínio Lemos – Um deles era criminoso, condenado duas vezes 
em Areia e processado ainda pela prática de um terceiro crime.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Sobrinho de um alto elemento da 
Coligação, o qual acompanhou os funerais também.

O Sr. José Joffily – Uma das vítimas?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não, o assassino.
O Sr. José Joffily – V.Exa. pode referir o nome?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Sobrinho do Sr. José Minervino.
O Sr. Plínio Lemos – Por aí prova V.Exa. que não se tratava de indiví-

duo desclassificado, mas comerciante que foi agredido por um criminoso.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Um deles pode ter sido criminoso, mas 

atualmente não estava sob processo, nem condenado.
O Sr. Plínio Lemos – O indivíduo a que V.Exa. se referiu foi duas 

vezes condenado em Areia e processado por um terceiro crime.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Um deles era oficial de Justiça. A acusa-

ção de V.Exa. é à Justiça paraibana; não a meu partido.
Era de ver a queda macabra. Um dos assassinos iluminava, calcu-

ladamente, com uma pilha, as costas dos pobres homens, enquanto os 
pistoleiros amestrados visavam o seu alvo indefeso.

E prosseguiram as festas, com a presença do senador, enquanto os 
aliancistas faziam discretamente, num gesto de delicadeza moral in-
compreendido, o enterramento dos correligionários abatidos.

Os assassinos e seus protetores devoravam as carnes dos outros ani-
mais, já que não era possível mastigar a carne humana. Tudo como o Sr. 
José Américo gosta de descrever, na grandiosidade do seu estilo. Desse 
estilo tão forte que cegaria o Brasil para o mais injusto dos julgamentos, 
se a verdade não fosse capaz de brilhar, mesmo através dos instrumen-
tos mais modestos.

Mas voltemos a Campina Grande. O advogado Aluísio Campos, em 
quem tanto se baseia a Coligação, foi até o cemitério e discursou. Não 
discursou nesse estilo próprio das despedidas. Usou o seu talento incon-
testável numa espécie nova de comício político. E como se as palmas não 
bastassem, conclamou o povo a levantar os braços e fazer o “V” da vitória. 
Realmente, ali estava a vitória da Coligação. A carne humana transforma-
da em pasto, para a mais degradante das explorações. Para tranquilidade 
da consciência paraibana, sabe o seu povo que a Coligação teve ali sua 
primeira e última vitória na Paraíba. A de 3 de outubro, não; esta será 
dos que pregam uma política de paz e de concórdia. Os discursos dos 
líderes udenistas foram todos gravados em sua excursão pelo estado.
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Enquanto isso, o eminente senador José Américo não se atreveria a 
repetir no Senado as frases proferidas nos seus comícios.

O Sr. Plínio Lemos – Todos os discursos do senador José Américo 
foram escritos e publicados pela imprensa do Rio de Janeiro.

O SR. ERNANI SÁTYRO – O que está no papel já é muito, mas não 
é nada diante do resto, quando S.Exa. parava, guardava por instantes 
o discurso e soltava uma torrente de expressões, já desconhecidas no 
vocabulário político da Paraíba. Realmente o ilustre senador não quer 
convencer-se de que já desapareceu o sertão selvagem. Quanto esforço 
perdido por uma solução ordeira e sedenta de civilização.

Foi a campanha do senador paraibano que incendiou os espí-
ritos. Tenha S.Exa. um pouco de serenidade agora e concorra para 
que sua terra dê ao país uma demonstração de que pode realizar 
uma campanha política honesta e pacífica. Não permita, o eminente 
homem público, que sua paixão afogue outras virtudes que todos 
lhe reconhecemos.

Por menos que pretendesse dar a este discurso um caráter de res-
posta ao senador José Américo, não há como fugir ao imperativo dessa 
exigência, já que as ocorrências da Paraíba tomaram, através do prestí-
gio de sua palavra na tribuna do Senado ou em entrevistas aos jornais, 
um sentido tão diferente, que alarmaria o observador mais prevenido, 
dando-lhe a impressão de ter chegado a uma terra diferente.

Acusa-se a polícia de haver atirado com fuzis e metralhadoras, e 
afinal os médicos só encontram nos feridos projetis de revólver. Este 
detalhe é de um extraordinário valor para o julgamento dos fatos.

O Sr. José Joffily – A que inquérito se refere V.Exa.? O mandado ins-
taurar em Campina Grande?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Ao inquérito ali instaurado e que ainda 
se realiza. Ouvi os médicos da Casa de Saúde, inclusive o Dr. Francisco 
Brasileiro, que me afirmou ter encontrado os projetis de revólver, os 
quais guardava em seu poder para entregá-los à polícia. Quero salientar 
este detalhe para esclarecimentos dos fatos, dentro da verdade. A con-
clusão do inquérito revelará tudo, em tempo oportuno, mas este detalhe 
relevante, no momento, não poderá ser esquecido.

O Sr. José Joffily – V.Exa. há de me perdoar. Tais projetis não pode-
riam ter sido encontrados, uma vez que todos os ferimentos apresenta-
dos pelas vítimas foram transfixantes.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Vi um desses projetis em mãos do diretor 
da Casa de Saúde, Dr. Francisco Brasileiro, precisamente porque o inquérito 
estava sendo retardado e aquele profissional os conserva para entregá-los 
à polícia. O retardamento – sabe V.Exa. – se deve ao fato de o Tribunal de 
Justiça não ter designado a comissão judiciária, imediatamente requerida 
pelo governo. O governo entretanto, se apressou em nomear um promo-
tor público de idoneidade reconhecida para dirigir as investigações no 
caso de Campina Grande.

O Sr. José Joffily – E também se apressou em manter os policiais nos 
respectivos cargos.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. não repise. Trago outros argumentos.
O Sr. José Joffily – Observo os fatos. E este é importante.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Se o governador afastasse imediatamen-

te os policiais, estava dando ensejo para confirmação do que V.Exas. 
alegam. Se quiserem ser mais objetivos, devem acusar logo o governo. 
Porque V.Exas. não atacam o governador José Targino?

O Sr. José Joffily – Não o estou acusando?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Ainda bem, porque, até agora, não havia 

eu ouvido qualquer acusação ao governador. Fique, portanto, registrada 
a declaração de V.Exa.

Responsabiliza-se a Aliança Republicana por atos de provocação, 
e os discursos dos líderes aliancistas, a começar pela plataforma eleva-
da, objetiva e serena de Argemiro de Figueiredo, constituem modelo de 
educação política e compreensão democrática.

Alega-se que, em Campina Grande, não se podem reunir sequer 
duas pessoas pertencentes à Coligação, e as sedes de seu partido e es-
critório eleitorais afixam diariamente fotografias com milhares de pes-
soas em passeatas pelas ruas, formadas de improviso, sem audiência 
prévia da polícia.

O Sr. Plínio Lemos – Estive em Campina Grande e, à noite, mais 
de uma vez, vi policiais mandarem dispersar grupos de quatro e 
cinco pessoas que ali estacionavam. Não em relação a mim, mas 
fizeram-no quanto a outros cidadãos, tanto que alguns rapazes ti-
veram oportunidade de perguntar aos policiais se também não era 
proibido assobiar.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Posso informar a V.Exa. que tais acusa-
ções se referiam a fatos anteriores.
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O senador José Américo deve precaver-se contra a maldade de seus 
informantes. Eles estão desesperados porque, tendo-lhe prometido o 
desabamento de nosso partido, logo excursionasse pelo estado o emi-
nente senador, o que viram foi o maior fortalecimento de nossas hostes, 
com a adesão de elementos que sustentavam a bandeira da Coligação.

O Sr. José Joffily – V.Exa. não poderá negar que o partido está dividi-
do e que o Sr. José Américo tem recebido inúmeras adesões.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Temos também recebido várias pro-
vas de solidariedade, como do prefeito de Piancó, do deputado José 
Marques e de outros elementos de Antenor Navarro, de Cachoeira e de 
diversos pontos do estado.

Acusam Pereira Lira de levar à Paraíba uma guarda pessoal, composta 
de elementos da polícia civil ou especial, e o que se vê é o eminente pa-
raibano ser guardado pelos melhores carinhos de sua terra, que ele tem 
coberto de bons serviços neste governo tão benéfico para o nosso estado.

Ataca-se injustamente o presidente da República somente porque 
ainda existem jornais que publiquem nossas defesas, mas esquece-se 
que o Ipase continua entregue a um ilustre adversário nosso e o Lar 
Brasileiro está em mãos do candidato coligado ao Senado Federal. E não 
é certamente a nossos amigos que os seus dirigentes prestam grandes 
favores e benefícios.

E os intolerantes ainda somos nós.
O Sr. Plínio Lemos – É de estarrecer que V.Exa., homem de bem, 

venha afirmar que o Sr. Pereira Lira tem prestado relevantes serviços 
à Paraíba. Os serviços do Sr. Pereira Lira consistem em mandar passar 
telegramas aos seus amigos a fim de dizer que o Congresso votou a lei 
da pecuária, em virtude de interferência sua. Esses os serviços que o Sr. 
Pereira Lira tem prestado à Paraíba.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço a declaração de que sou ho-
mem de bem. Quanto ao fato referido pelo nobre colega, desconheço-
o completamente e assim não posso entrar neste debate. Sem querer, 
porém, desviar-me do objetivo do meu discurso, poderei citar a S.Exa. 
alguns dos benefícios que o Sr. José Pereira Lira tem prestado ao nos-
so estado: a situação do banco do estado, minorada com um emprésti-
mo concedido pelo governo federal; o empréstimo para realização dos 
serviços de eletrificação da Paraíba; o aproveitamento hidroelétrico de 
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Curema etc. Todos esses benefícios foram obtidos graças à interferência 
do Sr. José Pereira Lira.

O Sr. José Joffily – Há uma particularidade do discurso de V.Exa. 
que merece reparos; as turbinas para a grande barragem de Curema já 
tinham sido adquiridas e pagas pelo governo passado.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. poderá discutir esse ponto, opor-
tunamente.

O Sr. Presidente – Advirto o nobre orador de que dispõe de cinco 
minutos para terminar suas considerações.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado a V.Exa., Sr. Presidente.
Ainda há poucos dias, sob a inspiração, certamente, dos coligados, 

um jornal desta capital publicava um perfil de Argemiro de Figueiredo 
com deturpação evidente do motivo de sua exoneração de interventor 
federal. Esse assunto, apesar de suficientemente esclarecido, apesar da 
carta do Sr. Getúlio Vargas, volta sempre a debate, sem prova, mas com 
a mesma insistência.

Ainda agora, depois de tão tristes ocorrências, o prefeito de 
Campina Grande, Dr. Elpídio de Almeida, vem se negando a colabo-
rar com as autoridades públicas no sentido de evitar aquelas passeatas 
afrontosas. Consultem-se todos os constitucionalistas, e ver-se-á que 
as passeatas, mais do que os comícios, estão condicionadas à licença 
da polícia. Precisamente por sua mobilidade, pela maior facilidade dos 
atritos, a massa humana que se desloca deve estar sob a vigilância cons-
tante das autoridades. Leia-se Carlos Maximiliano, leia-se Temístocles 
Cavalcante ou qualquer outro. As opiniões não divergem. Pois bem, 
mesmo depois da hecatombe, os partidários do Sr. José Américo se 
julgam com o direito de fazer passeatas improvisadas, em qualquer 
localidade, num flagrante desrespeito ao poder de polícia, constitucio-
nalmente organizado. E depois ficam a gritar, a gesticular, a insinuar 
uma modalidade nova de intervenção federal, contrariando os prin-
cípios por eles mesmos defendidos, quando não estavam em causa os 
acontecimentos políticos da Paraíba.

O Sr. Plínio Lemos – Não pleiteamos a intervenção federal; apenas 
solicitamos uma unidade do Exército para estacionar em Campina 
Grande, a fim de assegurar o direito de viver que tem o povo.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Leia V.Exa. a entrevista que o senador 
José Américo concedeu, há poucos dias, ao Diário da Noite e veja se o 
que se insinua não é uma nova modalidade de intervenção.

O Sr. Plínio Lemos – V.Exa. não encontrará no discurso do senador 
José Américo nada que venha em favor das suas afirmações.

O SR. ERNANI SÁTYRO – O apelo à intervenção é simplesmente 
irrisório. Seria necessário que a consciência nacional estivesse adorme-
cida para permitir que, tão somente pelo prestígio de uma palavra cheia 
de colorido e dramaticidade, se revogasse tudo quanto a nossa experiên-
cia constitucional já sedimentou, moldada no exemplo de outros povos, 
apurada na prática do regime democrático.

Está nas mãos da Coligação manter na Paraíba um clima propício à 
realização pacífica do pleito. Evitem perturbar o livre exercício da propa-
ganda, que assiste, com iguais direitos, a seus adversários. Convençam-se 
de que, por maior que seja o prestígio político de seu candidato na esfera 
nacional, ele tem de enfrentar, dentro da realidade paraibana, uma luta 
de igual para igual. Os merecimentos do Sr. Argemiro de Figueiredo são 
incontestáveis. Ainda há poucos dias o proclamava o bispo de Aracaju, 
Dom Fernando Gomes, numa carta em que desfez explorações em tor-
no de seu nome. Disse que, qualquer que fosse o eleito, a Paraíba seria 
a vencedora. O Diário de Pernambuco, numa de suas várias35, fazia um 
apelo à Paraíba para que realizasse uma campanha serena, no instante 
em que duas personalidades ilustres disputam o mesmo cargo eletivo.

Aqui mesmo nesta Câmara, Argemiro de Figueiredo teve oportuni-
dade de demonstrar as suas qualidades de jurista e orador seguro e bri-
lhante. No governo da Paraíba, realizou uma ação administrativa incon-
testavelmente grandiosa. Não existe ódio nem paixão capaz de arrancar 
do solo paraibano tudo quanto de definitivo ele ali edificou. Por isso a 
sua gente compreende. Por isso ele constituiu a força política invencível, 
por mais que se tente perturbar a sua marcha serena e firme.

Quanto ao ministro Pereira Lira, a Coligação se desespera porque 
ele caiu na simpatia pública da Paraíba, para onde tem encaminhado 
uma soma de benefícios que a história reconhecerá com justiça.

35 Pequeno comentário que os jornais costumam inserir em suas páginas, da responsabilidade do 
próprio periódico.
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Renato Ribeiro Coutinho é outra garantia da ordem e trabalho pro-
dutivo. Tão digno quanto o seu competidor à vice-governança, depu-
tado João Fernandes de Lima, que, com ponderação de espírito que 
todos lhe reconhecem, desaprovara, expressamente, o comício e a pas-
seata anunciados por seus correligionários, na mesma hora e na mesma 
cidade em que nós promovíamos nossa concentração popular.

Não se irritem tanto os coligados por encontrarmos jornais que 
publiquem nossas defesas. Que conceito de democracia é esse, em que 
somente uma parte teria o direito de falar, transformando em verdades 
o eco de suas paixões?

Confiamos na manifestação livre e consciente da vontade parai-
bana. Não nos provoquem e não temam nossa reação. Não transfor-
mem um conflito, por mais grave e lamentável que ele tenha sido, 
num motivo de abalo para a tranquilidade nacional. A Paraíba está 
em perfeita ordem. Todos os partidos continuam, mesmo depois das 
ocorrências de Campina Grande, a realizar seus comícios de pro-
paganda. Ali não se distingue quem seja governo ou oposição, no 
exercício dos direitos políticos.

Mandem os partidos, mande o Congresso, mande o governo obser-
vadores de sua confiança. Indaguem não somente do que está aconte-
cendo, mas do que era a campanha antes dos fatos de Campina Grande. 
Não tememos devassas ou investigações.

Marcharemos resolutos e serenos para a grande parada de 3 de 
outubro. E então a Paraíba dirá a quem quer confiar os seus destinos. 
Aceitaremos o seu veredicto. Aguardamos, tranquila e democratica-
mente, o resultado dessa sentença. O resto são palavras. E as palavras, 
por mais brilhantes que sejam, não se podem sobrepor, num regime 
democrático, à vontade soberana de um povo.

Denunciando violências policiais na Paraíba
sessão de 22 de janeiro de 195236

Denúncia de violências policiais em seu estado são o objeto deste 
discurso que, como não é de estranhar, ocasionou apartes e refuta-
ções do deputado Pereira Diniz. A uma censura deste parlamentar, 
que lamentava ser assunto dessa natureza trazido ao conhecimento 

36 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 23 de janeiro de 1952.
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do Congresso, disse o orador que “O Congresso não é feito somente 
para votar, embora seja esta a sua precípua função. Ele constitui 
também uma válvula da opinião pública. Daqui, portanto, devem 
ser denunciados todos os desmandos e erros que se cometem no 
território nacional”. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, desde muito tempo me 
sentia no dever de trazer ao conhecimento da Câmara algumas recla-
mações contra a polícia do estado da Paraíba, por excessos praticados 
no exercício de suas atribuições. Relutei, entretanto, esperando que, dos 
apelos formulados na assembleia legislativa daquele estado, resultasse 
situação mais satisfatória para muitos de meus conterrâneos, vítimas de 
violências policiais.

Um desses casos havia ocorrido no município de Piancó, na mina 
de São Vicente, onde a polícia esmagou, barbaramente, o crânio de uma 
criança. As providências solicitadas reiteradamente do governo não ti-
nham sido satisfatórias.

Agora, no município de Jatobá, no estado da Paraíba, verificou-se 
um crime por todos os aspectos revoltante, o qual vem indignando a 
opinião pública.

Encontrando-se a assembleia legislativa atualmente em férias, re-
cebi pedido de pessoas responsáveis e amigas no sentido de formular, 
daqui, mais uma vez, veemente e caloroso apelo ao Sr. Governador do 
estado para que tome providências definitivas e enérgicas, a fim de que 
fatos dessa natureza não se estejam reproduzindo.

O Sr. Pereira Diniz – Posso assegurar a V.Exa. que, se verdadeiro o 
fato do qual, aliás, não tive o menor conhecimento, as responsabilidades 
serão apuradas, porque além do interesse do governador na manuten-
ção da ordem pública, existe a Justiça da Paraíba, a que, estou certo, 
V.Exa. prestará as devidas homenagens.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sim, presto todas as homenagens à 
Justiça da Paraíba, mas V.Exa. sabe que, em determinados crimes, 
principalmente nos praticados pela polícia, a Justiça, muitas vezes, 
quando chega a tomar conhecimento dos fatos, já é de tal modo tar-
de que as providências iniciais prejudicaram toda a eficácia do Poder 
Judiciário no caso.
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O Sr. Pereira Diniz – Mas V.Exa. sabe que numerosos oficiais de 
polícia envolvidos em crimes têm sido processados e condenados na 
Paraíba, não só no governo do Sr. José Américo, como nos anteriores, 
inclusive no do Sr. Osvaldo Trigueiro.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. sempre bate na mesma tecla. De 
antemão sabia que V.Exa. viria para este ponto. Sempre que o governo da 
Paraíba é atacado – no momento, entretanto, não o estou atacando – ou 
quando surge qualquer denúncia em relação ao poder público daquele es-
tado, a preocupação de V.Exa. é atacar o Sr. Osvaldo Trigueiro, como se não 
fosse ele sobejamente conhecido entre nós como verdadeiro democrata.

O Sr. Pereira Diniz – V.Exa. ouviu mal o meu aparte. Declarei que 
no governo Osvaldo Trigueiro oficiais de polícia foram processados e 
condenados.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Isto é um elogio. Então, obrigado, por-
que V.Exa. reconhece que realmente o ex-governador cumpriu, com vi-
gilância e critério, o seu dever no exercício do mandato.

O Sr. Pereira Diniz – No caso presente, também, aí está o Judiciário, 
para fazer justiça.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Já que V.Exa. não conhece os fatos, não 
tendo, por conseguinte, elementos para contrariá-los, apelo a V.Exa. que 
me ouça com um pouco de paciência a respeito do crime de Jatobá.

Sr. Presidente, existe na comarca de Jatobá – sinto dizer a verdade à 
Câmara Federal – um juiz faccioso, que foi o responsável moral pelo cri-
me, pois mandou efetuar uma prisão ilegal, devido a um desentendimen-
to de alguns agricultores humildes com um protegido seu. Como não se 
quisessem submeter às humilhações que esse mau elemento vive infligin-
do aos habitantes daquela comarca, o juiz acompanhou a polícia embala-
da e, no meio da rua, ordenou a prisão. Como os rapazes não respondiam 
por qualquer crime e, por conseguinte, estivessem no exercício sagrado 
de seu direito de liberdade, recusaram-se à prisão. Nessa ocasião, o juiz, 
segundo as afirmações de pessoas fidedignas do município de Jatobá, 
mandou atirar contra esses elementos no meio da rua.

O Sr. Pereira Diniz – Esse juiz será punido pelo tribunal, se o fato 
for verdadeiro.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado pela segurança de puni-
ção que V.Exa. nos está dando. 

O Sr. Pereira Diniz – Confio na Justiça do meu estado. 
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado, mas V.Exa. não me 
pode privar do direito de denunciar o fato desta tribuna. 

O Sr. Pereira Diniz – Lamento que fatos dessa natureza venham ocu-
par a atenção da Câmara.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. não pode lamentar. Condenar o 
uso desta tribuna para denúncia de erros e abusos é, talvez, defeito de 
sua formação democrática. O Congresso não é feito somente para votar, 
embora seja esta a sua precípua função. Ele constitui também uma vál-
vula da opinião pública. Daqui, portanto, devem ser denunciados todos 
os desmandos e erros que se cometem no território nacional.

O Sr. Osvaldo Orico – V.Exa. tem toda a razão. Em todas as épocas 
da história do Brasil, o Congresso foi um órgão político, por excelência.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado a V.Exa.
Não ficou aí a violência da polícia. Naquele momento houve luta no 

meio da rua e mortes parte a parte. No dia seguinte, a polícia foi emba-
lada à fazenda onde mora o cidadão José Paulo, pai desses rapazes, e lá 
praticou verdadeiro trucidamento: assassinou um menor de 15 anos; 
cortou, para gáudio de seu desespero e satisfação de sua sede monstru-
osa de vingança, a língua dessa nobre criança, ostentando, assim, em 
toda a sua força, em toda a sua pujança, essa energia policial que se está 
extravasando, quando deveria conter-se nos limites da manutenção da 
ordem pública. 

O Sr. João Agripino – V.Exa. poderia informar-me se esses elementos 
policiais estão presos?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Os soldados estão soltos, e não há, se-
quer, inquérito contra eles. 

Segundo informações que tive do município de Jatobá, continuam 
soltos aqueles soldados, e a mesma autoridade policial responsável pela 
ordem pública continua sendo delegado de polícia do referido muni-
cípio, tripudiando sobre a sorte, sobre a vida e sobre a consciência dos 
seus humildes habitantes.

O Sr. Pereira Diniz – O Tribunal de Justiça tomou conhecimento 
desses fatos?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Meu caro colega, para que um governo 
cumpra o seu dever, mandando apurar fatos criminais, não é necessário 
que o Tribunal de Justiça tome conhecimento do fato. Isso é atribuição 
da polícia civil. Além de tudo, trata-se de pessoas pobres que não podem 
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constituir advogado, nem encontram em Jatobá quem se interesse em 
defendê-las. Não venha V.Exa. com derivativo dessa natureza. O mais 
que V.Exa., digna e democraticamente, deve dizer é que confia nas pro-
vidências do governo, mas não manifestar-se constantemente em anta-
gonismo com as minhas afirmações e contestar-me, se tiver elementos, e 
não, por antecipação, erigir-se defensor de perversos criminosos.

O Sr. Pereira Diniz – V.Exa. permite um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com muito prazer.
O Sr. Pereira Diniz – Queria dizer a V.Exa. que pedirei informações 

ao governador do estado. Adianto, entretanto, que desconheço inteira-
mente esses fatos, até porque a imprensa do Rio de Janeiro não deu no-
tícia dos mesmos.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Aproveito a oportunidade para fazer 
um apelo a V.Exa.: mande pedir também ao governador José Américo 
que consinta que o Diário do Poder Legislativo da Paraíba publique os 
discursos dos deputados da oposição. 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer.

Em defesa do presidente Epitácio Pessoa
sessão de 15 de julho de 195237

Em 1952, a escritora Rosalina Coelho Lisboa Larragoiti, casada 
com o empresário Antonio Sanchez Larragoiti, presidente da Sul 
América Seguros, e filha do ex-senador paraibano Coelho Lisboa, 
que atuou na política em oposição a Epitácio Pessoa, publicou um 
romance em que fazia cerradas críticas ao ex-presidente. Ernani 
Sátyro, então, acorreu em defesa de Epitácio, escrevendo uma 
apreciação sobre a obra, que não foi possível publicar na imprensa 
carioca, tendo em vista os laços de parentesco da autora com pessoa 
influente no mundo dos negócios no Rio de Janeiro. Diante dessa 
impossibilidade, o parlamentar decidiu usar a tribuna da Câmara e 
no bojo de seu discurso inseriu o trabalho literário, em que depois 
de tecer comentários literários sobre a obra e de defender a figura do 
ex-presidente, afirma, categórico: “Epitácio Pessoa não saiu sequer 
arranhado dos devaneios romanescos da Sra. Larragoiti”. No discur-
so com que homenageou Assis Chateaubriand (v. pág. 99), Ernani 

37 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 16 de julho de 1952.
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Sátyro relatou que, após proferir o discurso em defesa de Epitácio 
Pessoa, o grande jornalista paraibano abriu as páginas dos Diários 
Associados para divulgação do seu trabalho sobre o livro da escritora 
Rosalina Coelho Lisboa, assim como do discurso do deputado Janduí 
Carneiro, em defesa da autora de ...A seara de Caim. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, quando, há cerca de um 
ano, a Sra. Rosalina Coelho Lisboa publicou, pelas colunas de O Jornal, 
desta capital, o capítulo de um livro, então em preparo, sobre as revo-
luções brasileiras, tive oportunidade de rebater, pela tribuna e pela im-
prensa, algumas acusações que reputava – e nenhum homem isento de 
paixões pode deixar de reputar – injustas, contra a pessoa do maior dos 
paraibanos, que foi Epitácio Pessoa.

Trata-se, em verdade, de um livro que não só fere aquele eminente 
brasileiro, digno por todos os títulos da admiração de sua pátria, mas 
também se revela profundamente deselegante e grosseiro contra a pró-
pria Paraíba.

No que diz respeito propriamente ao aspecto literário, quase não 
tenho o que dizer sobre o livro da Sra. Rosalina Coelho Lisboa, porque 
ele não existe no plano da literatura. Artificial, cheio de diálogos sofisti-
cados e pedantes, é livro que não cria nunca um clima de romance.

Nele se misturam, com um mau gosto talvez inédito na literatura 
ou na história brasileira, figuras de ficção com personagens reais. A 
linguagem de matutos e cangaceiros, no seu aspecto mais vulgar, vem 
ao lado de dissertações de governantas inglesas, numa língua inacessí-
vel para a grande maioria dos leitores. Um chofer italiano fala na sua 
língua para pessoas incapazes de compreendê-lo. Uma moça, vinda 
da Paraíba, criada numa fazenda do município de Areia e educada no 
Colégio de Nossa Senhora das Neves, domina, de chofre, a sociedade 
do Rio de Janeiro, amando em francês, recebendo notícias dos mortos 
sobre o 5 de julho, também em francês.

É este o romance da senhora Rosalina Coelho Lisboa, com generali-
zações sobre o problema do crime, já hoje inteiramente relegadas pelos 
conhecedores da ciência penal. Está cheio de lugares-comuns, com a 
aparência de meditação filosófica.

No que diz respeito à Paraíba e a seus homens, tenho de protestar, 
como paraibano e como brasileiro, porque, Srs. Deputados, por maior 



291PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

que tenha sido o calor daquelas lutas passadas de nossa terra, jamais o 
cangaceirismo desenfreado e malsão esteve a serviço de nossos homens 
públicos. Nunca Antônio Silvino foi instrumento dos dominantes da 
política paraibana, para acabar com eleições e intervir naqueles pleitos. 
Quanto à figura de Epitácio Pessoa, não poderia ser como não foi atin-
gida pela fúria da escritora.

Proclamei desta tribuna e repeti em artigos pelos jornais, quan-
do tive oportunidade de apreciar o livro da Sra. Laurita Pessoa Raja 
Gabaglia, que não via nenhum contraste nem existia qualquer contra-
dição em proclamar a bravura e o idealismo dos heróis do 5 de julho e 
reconhecer a atitude varonil e patriótica do presidente Epitácio Pessoa 
em defesa da ordem legal. De um lado e de outro, nestes movimentos, 
podem estar a boa-fé, a bravura e o desprendimento. Esse modo, porém, 
grosseiro, deselegante – diria até ignóbil – com que foi tratado o nome 
de Epitácio merece a mais franca repulsa. E é para fazer este protesto 
que ocupo, no momento, a tribuna.

Os grandes homens públicos provocam sempre, por isso mesmo 
que são personalidades afirmativas, choques de ideias, antagonismos 
profundos. Não há homem que se possa vangloriar de ter-se eximido 
de praticar erros. É possível, portanto, que Epitácio, como qualquer po-
lítico, como qualquer homem de estado, como qualquer ser humano, 
tivesse também os seus erros. Mas o que se não pode negar é a convicção 
profunda, a boa-fé, a honestidade com que sempre agiu em todos os atos 
de sua vida pública e privada. Seja o jovem e ardoroso deputado consti-
tuinte; seja o homem que se levantou contra Floriano Peixoto, desenvol-
vendo, aos vinte e poucos anos, uma das campanhas mais brilhantes que 
registra o parlamento brasileiro; seja o ministro do Supremo Tribunal 
Federal ou o procurador-geral da República que transformava em notá-
vel monografia cada um dos estudos sobre que se detinha.

Foi ainda o homem que resolveu, com o seu talento, em benefício 
da nação, o célebre problema dos terrenos de marinha; foi o homem que 
colocou nos seus devidos termos a questão do recurso extraordinário; 
foi o jurisconsulto que, a propósito de teses constitucionais, lutou contra 
Rui Barbosa e, neste terreno, ninguém pode dizer qual o mais brilhan-
te. É, por conseguinte, o luminar das ciências jurídicas, o estadista 
que procurou redimir o Nordeste das secas que afligem aquela região; 
o homem que representou o Brasil na Conferência da Paz e na Corte 
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de Haia; é esse o nome em que a Sra. Rosalina Coelho Lisboa procura 
atirar lama. Não estaria eu, Sr. Presidente – admirador que sempre fui 
de Epitácio Pessoa, paraibano consciente das minhas responsabilida-
des perante o meu povo –, a esta hora no perfeito cumprimento de 
meu mandato, se calasse a revolta que sinto contra todas as infâmias, 
contra todas as acusações profundamente injustas assacadas ao maior 
paraibano de todos os tempos.

O Sr. Samuel Duarte – Sem desconhecer os méritos intelectuais da 
Sra. Rosalina Coelho Lisboa, entendo que V.Exa. tem razão em formu-
lar a defesa da memória do grande brasileiro que honrou a Paraíba em 
todos os setores da vida pública. É preciso reconhecer aos escritores e 
aos romancistas o direito que lhes assiste de focalizar os acontecimentos 
e os homens dentro do plano que concebem, mas, na realidade, V.Exa. 
devia vir em defesa do eminente paraibano, Epitácio Pessoa, cujos ser-
viços ao Brasil e à República cumpre sejam reconhecidos no momento 
por todos os paraibanos que encaram com imparcialidade nosso passa-
do. Não concluí a leitura do romance da Sra. Rosalina Coelho Lisboa. 
Reconhecendo, embora, os dotes intelectuais da escritora, entendo ha-
ver realmente exagerado muito a caracterização dos acontecimentos em 
que situou os personagens de seu romance. Refere-se, por exemplo, com 
muita severidade, às oligarquias da Velha República. Mas, neste ponto, 
se formos estabelecer confronto, o momento paraibano não deixa inveja 
nenhuma ao passado da Paraíba.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado pela contribuição que 
V.Exa. trouxe ao meu discurso.

Sr. Presidente, limitado pelo tempo, não me posso estender em mais 
longas considerações sobre esse livro tão afrontoso aos brios da Paraíba.

Escrevi para a imprensa a seguinte apreciação, mais detalhada, so-
bre o livro da Sra. Rosalina Coelho Lisboa.

nEM sEARA, nEM cAiM

Quando me decidi, há algum tempo, a escrever sobre o livro da se-
nhora Rosalina Coelho Lisboa, então anunciado, tinha em vista apenas 
refutar a maneira deselegante e injusta pela qual tratava um dos maiores 
brasileiros e o maior paraibano de todos os tempos, Epitácio Pessoa. 
E um capítulo, publicado como amostra pelas colunas de O Jornal, no 
dia 5 de julho do ano passado, e agora retirado do livro, já indicava, do 
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ponto de vista literário, a insignificância da obra e, do ponto de vista 
histórico, a sua infidelidade.

Por vezes, tem-se a impressão de que vai sair alguma coisa. A frase 
começa a se formar, a tomar corpo, mas logo se afoga no artifício ou no 
lugar-comum do pensamento.

Tenho a consciência tranquila quanto a estas afirmações. Se esse “ro-
mance histórico” valesse alguma coisa, literalmente falando, por maiores 
que fossem as suas injustiças contra a Paraíba, eu o proclamaria. Porque 
a dignidade da inteligência deve pairar acima dessas paixões – a Sra. 
Rosalina ao acusar, e a minha ao defender a terra comum, na pessoa de 
seus filhos mais eminentes.

Ninguém tem culpa de que a projeção de Epitácio Pessoa faça esque-
cer completamente o nome de Coelho Lisboa no cenário da política e da 
história brasileira. Ninguém também é culpado de ser a senhora Laurita 
Pessoa Raja Gabaglia uma escritora autêntica, autora de uma das maiores 
biografias que já se escreveram no Brasil, e a senhora Rosalina uma escrito-
ra frustrada. São caprichos da natureza, que não temos força para remover.

Poderia citar todo o amontoado de disparates, históricos e literários, 
que compõem essa tentativa de história e de romance. Mas seria abusar 
da paciência do leitor. Bastam poucos exemplos para que não fiquem no 
terreno das acusações gratuitas estas afirmações.

Vamos ao primeiro “milagre”. Terminada a Guerra do Paraguai, o ma-
jor Albuquerque Coelho, parente da autora, como todos os heróis de sua 
ficção, regressa à fazenda Pedra Azul, no município de Areia, Paraíba. O 
homem vem cansado, esgotado, pensando apenas em sossegar. Pelo me-
nos assim deveria ser, saudoso da mulher e dos filhos. No entanto, é com 
esta profusão de sentimentos que recebe a Sra. Rosalina: “Terra de pátria, 
sol de pátria, brisa pátria. O Major Albuquerque respirou fundo. Encheu 
o pulmão daquele ar. Que importava um braço, a própria vida, compa-
rados à menor expressão do Brasil?” (pág. 30).

Por aí se vê que ou a romancista ensandeceu ou o major vinha com 
um braço a menos. Mas para quem tiver dúvidas, vale a pena voltar à 
página 16, onde se lê: “O oficial saltou do cavalo quase aos pés da es-
posa... No silêncio que os envolveu, perturbado somente pelos seus co-
rações, a mulher o viu através das lágrimas – emagrecido, envelhecido, 
uma cicatriz de ferida recente a lhe baixar da fronte direita ao pescoço, 
a manga direita caída, murcha”.
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Parece, pois, fora de dúvida, que o proprietário de Pedra Azul regres-
sara sem um dos braços. E assim viveu algum tempo. Quando morreu, co-
locado no caixão, cruzaram suas mãos, puseram entre elas um crucifixo!

E o filho Jorge se lamenta: “Tinha ímpeto de abrir aqueles braços 
e aconchegar-se neles como uma criancinha... Ah! essas mãos imó-
veis” (pág. 78).

Poderia a Sra. Rosalina Coelho Lisboa responder que Cervantes, 
também, depois de permitir que roubassem o burrico de Sancho Pança, 
fizera, logo depois sem maiores explicações, o escudeiro montar no 
animal. Outros exemplos célebres poderiam ser apontados, em obras 
imortais. Mas, afinal, a Sra. Rosalina não pode aspirar à imortalidade, 
pelo menos com o romance que acaba de publicar. De modo que seu 
descuido passa a figurar não como descuido, mas como o ponto eviden-
temente mais alto de sua obra, o único em comum com alguns grandes 
escritores. Já é, certamente, alguma coisa.

No que diz respeito às suas ideias, propriamente, a autora justifica os 
elogios de originalidade que conseguiu em determinadas publicações. 
Também aqui bastam alguns exemplos. É quando ela propõe à natureza 
uma emenda no processo biológico da procriação. Quer apenas que, fi-
cando a mulher com a incumbência de conceber e dar à luz, se encarre-
guem os homens de amamentar as criancinhas (pág. 102). Como se vê, 
até modesta é a pretensão de Jorge, o pensador da família Albuquerque 
Coelho, porque fácil de ser suprida pelos métodos modernos de alimen-
tação artificial. Mas, de qualquer modo creio que as mulheres, com real 
vocação para a maternidade, estão muito satisfeitas com a missão que 
Deus lhes confiou. E os outros homens também, muito satisfeitos...

Conhecida a orientação da naturalista, vejamos agora o seu pensa-
mento político: “O espírito revolucionário é a força previsora dos fenô-
menos; move-se em obediência aos domínios secretos da vida; dirige a 
evolução dos povos; impõe o cidadão pelo caminho do universal, sem 
arrancá-lo às raízes” (pág. 141).

Mas o principal do romance ainda não é isto. É a mistura infeliz que 
se faz de pessoas reais com personagens de ficção. É um processo, senão 
condenável, pelo menos perigosíssimo, que requer muito talento e mui-
ta perícia. O talento e a perícia de um Tolstoi, que o romancista Amando 
Fontes invoca sempre. Mas a Sra. Rosalina Coelho Lisboa não possui 
uma coisa nem outra. A figura de Siqueira Campos, que aparece em di-



295PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

álogos artificiais com dona Babinha, enquanto esta descasca tangerinas, 
é uma figura grotesca. Iracema, nascida e criada numa fazenda do brejo 
paraibano (que a autora confunde a cada passo com o sertão), educada 
na reclusão do Colégio das Neves, logo depois domina a sociedade do 
Rio de Janeiro. Pode parecer incrível, mas nada é impossível, quando se 
trata dos parentes da romancista. Rodrigo, Sérgio, Ruth, Jorge, Enrique, 
Maria Lina, Fábio, tio Rich etc., eis toda uma galeria de bonecos sem 
vida, a falar, a gesticular e a agir, ao lado de Siqueira Campos, Djalma 
Dutra, Otávio Correia e Eduardo Gomes. Como o nosso brigadeiro, de 
natural, retraído e discreto, deve sentir-se mal na companhia desses tí-
teres! Ainda bem que o seu papel – seu e de inúmeros outros heróis 
que a história consagra – é inteiramente secundário no romance da Sra. 
Rosalina. Porque os parentes desta, os Albuquerque Coelho, “roubam” 
toda a história, como se diz na linguagem cinematográfica.

Rui Barbosa, Castro Alves, José do Patrocínio, Quintino Bocaiúva, 
Lopes Trovão, Benjamin Constant etc., abolicionistas ou propagandistas, 
vagamente referidos, estão catalogados na rubrica “Coelho Lisboa e outros”.

E os diálogos, meu Deus, que dizer dos diálogos da Sra. Rosalina 
Coelho Lisboa? Pode-se dizer que os há de todas as espécies e em quase 
todas as línguas – francês, inglês, italiano, espanhol. Só não existe uma 
qualidade – é o bom diálogo, a conversa quanto possível parecida com a 
natural neste esforço dos homens para vencer o abismo existente entre a 
linguagem falada e a escrita.

Iracema, falando francês com o namorado também francês, é um 
dos exemplos de humorismo involuntário da Sra. Rosalina. E, no entan-
to, a paraibana tinha o exemplo de outra Iracema, a conversa tão poé-
tica, por vezes fora da realidade na expressão dessa imensa poesia, mas 
falando sim o português, que é a língua de seus leitores. A Sra. Rosalina 
Coelho Lisboa poderia fugir ao pedantismo dessa linguagem interna-
cional. Qualquer marinheiro viajado saberia aquelas frases.

Poderia também evitar as citaçõezinhas de alguns livros e autores, 
abraçando, como abraçou, um gênero literário que dispensa a bibliogra-
fia. Já passou a febre das citações inúteis a propósito de tudo ou de nada.

Seria injusto negar a existência de três ou quatro frases realmente 
boas em todo um livro de quase seiscentas páginas, mas o efeito é logo 
estragado pelo retoque das palavras seguintes ou pela colocação infeliz 
dessa frase no meio de um diálogo em francês. Assim, quando Iracema 
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recebe, em francês e pelo telefone, a notícia da morte de Otávio, sua 
primeira impressão é esta: “Não é possível. Tudo não acontece no mes-
mo dia...” Mas logo a seguir vem a outra voz: “Otávio était le seul ci-
vil...” (pág. 314). Noutra passagem, Iracema conversa com Fábio, no tom 
mais artificial deste mundo. A certa altura, porém, Fábio falou assim: 
“Seremos felizes aqui. Mas esta ideia de que eu deseje substituir Rodrigo 
Sérgio é monstruosa. E falsa, Iracema. Ninguém substitui a ninguém...” 
Ora, qualquer escritor de bom gosto teria terminado aí porque o efeito 
já foi produzido. Mas a Sra. Rosalina prossegue para estragar: “...nin-
guém se substitui a si mesmo, em si mesmo, ao mudar pelos solavancos 
da vida” (pág. 520).

Como se vê, algumas passagens que poderiam ficar pelo brilho de 
uma frase mais justa são imediatamente destruídas pelo pedantismo ou 
pelo mau gosto.

Quanto às frases ruins e sofisticadas é impossível reproduzi-las. 
Basta abrir o livro em qualquer parte ao acaso: “Sofrer debilita” (pág. 
278); “Enrique, nosso pai acordará” (pág. 47). Qual o menino que fala 
assim neste mundo? Rodrigo Sérgio, conversando com Iracema: “Cala-
te, Iracema. Pela memória de tua mãe, cala-te. Ó morbidez latina! Não 
sabemos viver sem inventar tragédias, sempre esse combate rental con-
tra moinhos de vento!” (pág. 199). E esta grande descoberta: “Quando 
no Brasil se fizer a psicologia da história, estudar-se-ão as razões res-
ponsáveis pela característica revolucionária brasileira: o idealismo” 
(pág. 215). E a facilidade das generalizações injustas: “Nortista, Iracema 
conhecia a capacidade de odiar do nortista tão violenta quanto a força 
da sua devoção e calculava as reações do homem cuja vitória de mo-
mento marcava uma derrota” (pág. 309).

É dolorosa também a maneira como confunde as ideias e, pensado-
ra frustrada, interpreta os fenômenos. O cangaceirismo, por exemplo, 
é para a Sra. Rosalina consequência da política dos governadores (pág. 
210). Antônio Silvino é um cangaceiro oficial na Paraíba intervindo nas 
eleições. Ora, digamos a verdade: nunca aconteceu isso na Paraíba. O 
cangaceiro apareceu depois, contraditoriamente, transformado numa 
boa criatura, que se transviou em virtude da injustiça social. Ora, hoje 
ninguém leva mais a sério essa interpretação simplista. O fenômeno 
do cangaceirismo é um fenômeno complexo como o do próprio crime, 
como tudo que se relaciona com esse segundo universo, que é a natureza 
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humana. Mas tudo, para a Sra. Rosalina Coelho Lisboa, é consequência 
das oligarquias. Tudo se resume, afinal, a um grande oligarca, que foi, na 
sua imaginação doentia, Epitácio Pessoa.

A esse grande brasileiro, ela nega até o que fez pelas obras contra 
as secas, adiantando que Deus não lhe perdoará o pecado de não ter 
deixado o problema resolvido! Tudo de grande, no Brasil, é obra de 
Coelho Lisboa. Esclarece que este pleiteara, certa vez, a repatriação dos 
restos mortais da família imperial, mas esquece que foi Epitácio quem 
concretizou esse desejo dos brasileiros. Menciona as arengas mais fú-
teis de Coelho Lisboa e esquece a campanha varonil de Epitácio contra 
Floriano. Reclama contra as festas do Centenário, porque esse dinheiro 
deveria ser empregado no combate às secas, e mesmo porque represen-
tavam uma afronta aos mortos de 5 de julho. Nega uma das passagens 
mais características da personalidade de Epitácio, que foi a escolha de 
ministros civis, afirmando que Pandiá Calógeras conseguiu impor-se, 
ele mesmo, à escolha do presidente, para salvar a dignidade do Exército.

O nome do presidente João Pessoa é mudado para presidente 
Cavalcanti de Albuquerque.

Como ficcionista a Sra. Rosalina abandona muitas vezes os perso-
nagens sem saber o que fez deles; deixa a meio caminho o drama da 
Coluna Prestes, cujos componentes reaparecem depois no Rio, sem 
qualquer explicação.

A conversa de Manuel, morador em Pedra Azul, com um canga-
ceiro aparecido naquelas paragens, e na qual tomam parte também 
dois meninos, seria uma das coisas mais sofisticadas da literatura bra-
sileira, se esse romance histórico, de tamanho mau gosto até mesmo 
no título impróprio às histórias narradas, pudesse entrar em nossa 
literatura. Nem creio que há anos passados a conversa já se chamasse 
“bate-papo” (pág. 557).

Também não faz honra à boa tradição brasileira a maneira descortês 
com que a família de Coelho Lisboa rejeitou as homenagens do governo 
de seu estado. Inegavelmente, Coelho Lisboa foi um homem de valor e 
merecia aquelas homenagens. Não teve certamente na história do Brasil, 
a importância que lhe atribui sua filha. Não resiste, como vulto nacio-
nal, a um confronto com Epitácio Pessoa. Mas foi um homem de talento 
e lutador aguerrido. Não sei se Rui o proclamou em gesto dramático, no 
dia de sua morte, o homem público mais puro do Brasil, como pretende 
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dona Rosalina. Mas foi um homem de valor, cuja memória a própria 
filha está estragando, com louvaminhas incabíveis e exageradas.

Se a Sra. Rosalina Coelho Lisboa teve em vista com o seu livro – que 
nem dá ideia de Seara nem de Caim, pois lhe falta aquele calor e aquela 
emoção da tragédia bíblica –, se ela teve em vista apresentar uma réplica ao 
livro da Sra. Laurita Pessoa, foi evidentemente muito infeliz. Epitácio Pessoa 
não saiu sequer arranhado dos devaneios romanescos da Sra. Larragoite. O 
livro de dona Laurita é um livro sério, embora também injusto e exagerado 
em algumas passagens, mas é uma obra que fica – que já ficou na literatura. 
O da Sra. Rosalina nem ao preço do ouro que ela possui será mencionado 
pelo historiador futuro de nossas produções históricas e literárias.

Era o que tinha a dizer em defesa de um grande paraibano, em de-
fesa da própria Paraíba.

Denúncia contra o Departamento nacional de  
Estradas de Rodagem
sessão de 7 de fevereiro de 195838

Na campanha senatorial de 1958, tomou vulto, na Paraíba, a de-
núncia da utilização pública e notória de recursos do governo fe-
deral, para financiamento dos candidatos situacionistas, através dos 
tarefeiros, ou seja, dos concessionários da construção de trechos de 
estradas, transformados em cabos eleitorais dos candidatos oficiais. 
A grande manobra era a confecção de folhas e mais folhas de paga-
mento a operários fantasmas, que nada faziam e em nada trabalha-
vam, muito menos em estradas, engordando-se com isso os bolsos 
dos argentários que, de pessoas pobres, transformaram-se, da noite 
para o dia, em nababos, destinando parte do que arrebanhavam 
para cobrir as despesas de campanha dos candidatos do governo. 
Além de discursos na Câmara, Ernani Sátyro encaminhou denún-
cia ao presidente da República, embora sem esperanças de que este 
tomasse qualquer medida moralizadora. O cel. Orlando Ramagem 
foi designado para apurar as denúncias, elaborando aquele militar, 
ao final das suas investigações, o chamado Relatório Ramagem, do 
qual nada resultou, em termos de punição aos dilapidadores do 

38 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 8 de fevereiro de 1958.



299PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

erário. No entanto, como decorrência daquele documento, surgiu 
a Sudene, pois nele foi sugerida a criação de um órgão executivo 
de planejamento, com autoridade legal para atuar, à semelhança do 
previsto para o plano de valorização econômica da Amazônia e da 
Comissão do Vale do São Francisco. Em atendimento a essa pro-
posta e à proposição dos Bispos do Nordeste, foi lançada, pelo pre-
sidente Juscelino Kubitscheck, em 1959, a Operação Nordeste; logo 
em seguida, instalado o Codeno e, por fim, criada a Sudene. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, desde muito tempo ve-
nho tendo conhecimento do modo como certos setores da administra-
ção pública estão entregues aos interesses políticos de muitos candida-
tos a cargos eletivos.

Regressando agora da Paraíba, observei, de visu, como o 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem está sendo desvirtu-
ado de suas finalidades. Os tarefeiros, os concessionários de trechos de 
estradas estão em grande parte transformados em cabos eleitorais de 
pessoas ligadas às diretorias daquele departamento.

Como homem público, tenho o dever de denunciar essa irregulari-
dade e não cessarei de investigar e colher elementos para pôr termo a tal 
situação, não só irregular como antidemocrática. Outro fato inexplicável 
é o desses tarefeiros, desses concessionários de construção de estradas 
transformados, da noite para o dia, de homens pobres em nababos. Não 
é possível, dentro de condições normais, esse enriquecimento rápido, 
e a nação tem o direito de exigir as investigações que lhe possibilitarão 
verificar a causa das irregularidades.

Fazendo esta breve denúncia contra o Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem, que está transformado em bureau eleitoral, que 
vem enriquecendo os seus tarefeiros, alerto o chefe da nação, embora 
poucas sejam as minhas esperanças de que do Sr. Juscelino Kubitschek 
de Oliveira possa surgir qualquer providência moralizadora da admi-
nistração pública. Mas, ainda assim, cumpro o meu dever de denúncia 
e voltarei aqui tantas vezes quantas necessárias, porque, ao lado desses 
aspectos ventilados, existe ainda um ponto a salientar – o do pagamento 
do salário miserável naquela região do Nordeste, enquanto os conces-
sionários enriquecem e se aprestam para eleger e reeleger candidatos, 
num desvirtuamento flagrante do regime democrático.
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Agora mesmo encontra-se, no DNER, dependendo de aprovação 
superior, dezenas de propostas de tarefas, na Paraíba, destinadas a cabos 
eleitorais do PSD. Recebem estes o contrato de quinhentos mil a cinco 
milhões de cruzeiros para executarem serviços que valem a metade do 
seu compromisso de darem a determinados candidatos, alguns que são 
funcionários do próprio departamento, certo número de votos ou quan-
tia fixada em dinheiro, a título de comissão para aquisição de votos nou-
tros setores. É a corrupção instituída por departamento governamental 
que não podemos tolerar, sem o nosso mais veemente protesto.

Denúncia em torno de irregularidades do abastecimento 
d’água de campina Grande
sessão de 23 de dezembro de 195839

Nova denúncia é feita pelo parlamentar paraibano, desta feita 
relacionada a irregularidades ocorridas com o serviço de abasteci-
mento d´água da maior cidade do interior do Nordeste, Campina 
Grande, cabendo a responsabilidade disso ao Departamento 
Nacional de Obras contra as Secas, órgão encarregado da constru-
ção da obra e de seu funcionamento. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, não é a primeira vez que 
ocupo esta tribuna, e certamente não será também a última, para de-
nunciar várias irregularidades que se vem verificando em serviços fede-
rais na Paraíba. Há alguns meses denunciei daqui que o Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem estava transformado em “bureau elei-
toral” de um partido político; que as concessões para construção de es-
tradas eram feitas com discriminação a tarefeiros improvisados. Muitas 
pessoas, sem as condições necessárias para desempenhar aqueles traba-
lhos, eram chamadas, mediante combinações políticas e troca de favores 
eleitorais, a desempenhar serviços que, a rigor, deviam ser distribuídos 
dentro do melhor critério técnico.

O efeito dessas irregularidades nas eleições de 3 de outubro também 
já foi aqui por mim mesmo narrado, de modo, Sr. Presidente, que não é de 
hoje que clamamos, que protestamos e que pedimos providências.

39 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 24 de dezembro de 1958.
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Tive oportunidade de dirigir carta ao Sr. Presidente da República 
e S.Exa., em junho ou julho deste ano, mandou instaurar inquérito 
cujo resultado até agora desconheço, apesar de ter prestado nele meu 
depoimento do mesmo modo que o fizeram inúmeras pessoas idôneas 
em meu estado.

Não sei que mistério existe com os inquéritos neste governo: são 
instaurados, as pessoas são ouvidas, mas, como por encanto, eles desa-
parecem; não se tem mais notícia do que foi apurado.

Ora, entendo que é dever do poder público, quando manda instau-
rar inquérito a respeito de irregularidades de qualquer natureza, nos 
seus serviços, divulgar-lhes os resultados, tenham ou não sido apurados, 
ou melhor, tenha ou não sido apurada a veracidade dos fatos alegados.

Agora ocorreu outro fato estranho e lamentável na Paraíba. Como 
se sabe, foi empregada pelo governo federal larga soma de dinheiro nos 
serviços de abastecimento de água de Campina Grande – nada menos 
de trezentos milhões de cruzeiros. A cidade teve oportunidade de ma-
nifestar, em praça pública, seu agradecimento ao presidente Juscelino 
Kubitschek, e até nós da oposição, para se ver a isenção com que falo 
neste caso, até mesmo nós, da oposição, nos associamos a essas mani-
festações, que não tinham – nem podiam ter, de nossa parte – caráter 
político-partidário. O que se tinha em vista era proclamar o reconheci-
mento de uma cidade ao presidente da República que manifestara boa 
vontade para solução de um grave problema daquela terra.

Mas, Sr. Presidente, desde o começo nós advertíamos os poderes pú-
blicos, a opinião pública; nós advertíamos os nossos próprios adversá-
rios, tão açodados naquelas manifestações; nós os advertimos de que as 
obras não estavam concluídas, de que de nada nos serviria precipitar uma 
inauguração de trabalhos ainda não terminados em condições de pleno 
funcionamento. Então, que foi que se verificou? Diziam que nós não 
queríamos a presença do presidente da República em Campina Grande, 
porque isso poderia refletir-se no resultado das eleições. Prepararam-se 
as festas. Mas as festas não puderam ser realizadas porque eles mesmos 
se convenceram de que no dia 31 de julho a obra do Boqueirão não es-
taria acabada. A comissão de festas um tanto ardilosamente pretextou, 
para o adiamento dessas inaugurações, chuvas que estavam caindo em 
Campina Grande. Mas a verdade é que órgãos, os mais insuspeitos, no 
caso, também vinham apontando a precipitação daquelas inaugurações.
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Na primeira experiência no serviço de encanamento, verificou-se 
que as conexões dos canos não estavam feitas com a perfeição exigida; 
que os motores não haviam sido testados suficientemente para que o 
trabalho pudesse ser dado como concluído. Mas, se não puderam inau-
gurar a obra antes da eleição, tudo fizeram para inaugurá-la logo depois. 
Depois da eleição, mas antes do acabamento da obra.

A inauguração foi feita. Grandes festas e grandes homenagens se 
realizaram. E, apenas decorridos poucos dias, houve um colapso quase 
total, senão total, dos serviços de abastecimento d’água em Campina 
Grande. Sr. Presidente, um jornal inteiramente isento, um órgão dos 
Diários Associados – o Diário da Borborema – em sua edição de 3 de 
dezembro, diz o seguinte: “Um mês depois de inaugurada, entrou em 
completo colapso a adutora do Boqueirão”.

Vê-se desse editorial o seguinte trecho:

A situação do abastecimento d’água criada pela total paralisação 
dos motores das estações elevatórias de Vereda Grande e Gravatá 
e por um vazamento da adutora de Vaca Brava está assumindo ex-
cepcional gravidade, ameaçando a cidade ficar completamente sem 
água no correr desta semana e voltar ao racionamento anterior, a 
partir da semana vindoura. Menos de um mês depois de inaugura-
do, o sistema adutor de Boqueirão entra em completo colapso, ao 
que se murmura em toda a cidade, por culpa de defeitos técnicos 
dos motores elétricos, cujos fabricantes não ofereciam as necessá-
rias garantias decorrentes das cláusulas contratuais.

Um outro órgão, Sr. Presidente, um jornal sem a mesma divulgação 
do anterior, mas um jornal sério, de moços idealistas – Evolução –, disse 
também o seguinte:

Entre os dias 31 de julho e 29 de agosto, muita coisa aconteceu, 
inclusive o teste. Quando se testou a adutora, ninguém sabia se se 
tratava realmente de canos para o transporte de água ou de um 
sistema de irrigação por aspersão, tal era o número de vazamen-
tos. Foi, então, que se descobriu que os canos haviam sido ligados 
sem as juntas... Com o passar dos dias, tudo foi piorando. Motores 
queimaram-se, sendo remetidos para o Rio, porque um técnico 
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chegado, às pressas, não deu jeito; bombas arrebentaram-se. Foi um 
“Deus nos acuda”. Esta mais ou menos a situação do dia 29, data da 
inauguração. Inauguração de quê?

A profecia deste jornal se realizou.
Sr. Presidente, como representante da Paraíba na Câmara dos 

Deputados não posso deixar de denunciar da tribuna a gravidade desses fatos.
Muita coisa se murmura. Muita, e muita, e muita. Mas não quero 

fazer-me porta-voz de acusações insuficientemente provadas ou que, 
pelo menos, não tragam dados bastantes para essa denúncia.

O Sr. Último de Carvalho – Nobre líder, estamos tomando conhe-
cimento das denúncias que V.Exa. traz a respeito do serviço de abaste-
cimento d’água de Campina Grande. Estou certo de que V.Exa., dando 
ciência à Casa do ocorrido, não irá culpar S.Exa., o Sr. Presidente da 
República por esse acontecimento. Isto porque todos estamos informa-
dos de que S.Exa. foi convidado para a inauguração. Se alguma falta 
houve, como V.Exa. está declarando, devemos atribuí-la aos técnicos 
que dirigiram o serviço, e nunca ao Sr. Presidente da República. Nisso, 
tenho a impressão de que V.Exa. estará de acordo conosco.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Se V.Exa. tivesse ouvido minhas primei-
ras palavras, teria percebido que declarei que nós, da oposição, nos asso-
ciamos às homenagens prestadas em Campina Grande ao Sr. Presidente 
da República, pelo extraordinário serviço que tentou prestar àquela 
cidade. Por conseguinte, o aparte de V.Exa., não direi que não tenha 
cabimento, porque não quero cometer uma descortesia que V.Exa. não 
merece, já está respondido pelas minhas palavras iniciais.

O Sr. Último de Carvalho – V.Exa. disse que o Sr. Presidente da 
República tentou prestar serviços. Não. S.Exa. determinou a execu-
ção dos serviços, que foram feitos a contento. Se alguma falha houve 
na construção, não foi culpa de S.Exa., tanto que o povo de Campina 
Grande, unanimemente, todas as correntes políticas, homenageou o 
senhor Juscelino Kubitschek. S.Exa., portanto, não tentou, mas, sim, 
realizou a obra.

O SR. ERNANI SÁTYRO – O Sr. Presidente da República tentou 
solucionar definitivamente o problema de abastecimento de Campina 
Grande. Realizou de fato uma obra importante, mas a solução, em ter-
mos completos e definitivos, ainda está no terreno das tentativas. Agora 
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mesmo acabam de queimar-se, de rebentar quatro motores, sem os 
quais não é possível a realização do abastecimento daquela cidade.

E para verificar a procedência de minhas acusações, ou melhor, 
de minha denúncia, basta ler uma entrevista de hoje do doutor José 
Cândido Pessoa ao Correio da Manhã, entrevista que, ao invés de in-
firmar ou contestar aqueles fatos, antes, os confirma, apenas variando 
na interpretação.

Diz o Dr. José Cândido:

O problema já foi solucionado. O que houve com as bombas 
é um fato que, na sua origem, ainda está para ser apurado. Elas 
paralisaram por estar cheias d’água. O que não posso dizer é se 
a água caiu por acaso ou se alguém, criminosamente, a jogou ali. 
Agora, em cada bomba colocamos um soldado armado, como me-
dida de previdência.

Quanto às falhas serem originárias de fabricação, não é verdade, 
pois que, embora seja produto nacional, é de uma filial de fábrica 
alemã. E não é possível que esses técnicos construam bons produtos 
na Alemanha e aqui não façam o mesmo.

De qualquer maneira, há uma responsabilidade do pessoal que 
estava operando com as bombas, pois ele deveria ter observado, 
imediatamente, o que havia nas máquinas. Por isso todos os servi-
dores foram afastados dos seus cargos, colocando-se novos técnicos 
para realizar o funcionamento. Agora tudo está normalizado.

Sr. Presidente, parece um pouco estranho que um diretor de serviço, 
um chefe de serviço, com a responsabilidade que tem, venha assentar 
a sua defesa em meras presunções. Cabia ao diretor do DNOCS, já a 
esta altura, dizer se o defeito era ou não de fabricação, mas não sair-se 
com esta evasiva de que, possivelmente, não foi defeito de fabricação, 
porque os motores, embora construídos no Brasil, o são por fabricantes 
alemães, não sendo de presumir que construam estas fábricas bons pro-
dutos na Alemanha e não os construam aqui.

Logo, Sr. Presidente, o argumento não me parece convincente, mas 
a verdade é que por todo o noticiário que se conhece de jornais inteira-
mente isentos da Paraíba, não se trata apenas de uma invasão d’água nes-
tes motores. Na realidade, os motores queimaram, os canos estouraram, 
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entraram em colapso, tendo havido uma paralisação geral no serviço de 
abastecimento d’água em Campina Grande. E parece – pelo menos pare-
ce – não ter havido o necessário cuidado nas aquisições e nos contratos 
feitos.

Verá V.Exa. e verá a Câmara a prudência com que estou denuncian-
do esses fatos. Não pelo receio de fazer acusações a ninguém, porque 
quem conhece a minha conduta e o meu temperamento sabe que jamais 
recuei de ir às últimas consequências de meus atos e de minhas denún-
cias. Falo com a devida prudência por desconhecer ainda os dados téc-
nicos que me orientem a dizer com firmeza se na realidade o que houve 
resultou de defeito na fabricação destes motores ou, como se disse, de 
incompetência ou negligência do pessoal encarregado dos serviços da 
adutora de Boqueirão.

O Sr. José Joffilly – Nobre colega, sou o primeiro a reconhecer a no-
breza dos propósitos que certamente estão inspirando o discurso de 
V.Exa. Tivemos, inclusive, ocasião de trocar ideias, há poucos dias, aqui 
no plenário da Câmara, sobre esse fato tão lamentável. Aquilo que pu-
demos perceber, da explicação ainda não oficial do diretor do DNOCS, 
foi que tudo resultou de uma fatalidade, talvez em virtude de imperícia 
de operadores desses motores. Mas, segundo acaba de me confirmar o 
deputado Drault Ernani, esses motores já estão substituídos por outras 
unidades inteiramente novas, sem ônus para a nação. Creio ser essa in-
formação digna de registro no curso da oração de V.Exa. Quero repetir 
que os propósitos de V.Exa. são os mais nobres e os mais tocados de es-
pírito público, porque o interesse de V.Exa. é tão legítimo quanto o nosso 
e o de todo o povo de Campina Grande, em ver um serviço público de 
tão alto interesse funcionando normalmente. Estou certo, também, de 
que o diretor do DNOCS, doutor José Cândido, não deixará de tomar 
providências para apurar as responsabilidades, recaiam elas em quem 
recaírem. Muito obrigado.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Tenho prazer de incorporar o aparte de 
V.Exa. ao meu discurso. Veja V.Exa. como, no mesmo instante, duas in-
terpretações variam. Enquanto V.Exa., escudado na palavra do deputado 
Drault Ernani, atribuiu o defeito a possível imperícia do pessoal encarre-
gado do serviço da adutora, o doutor José Cândido diz, na entrevista cujo 
trecho acabo de ler, ter havido uma invasão de água, que ele não sabe se 
feita criminosamente e que teria ocasionado aquele defeito. Mas, no seu 
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aparte, V.Exa., de qualquer modo, já traz acusação de grande gravidade. 
É que serviço dessa natureza, que custou milhões de cruzeiros aos cofres 
da nação, não podia nunca ser entregue a pessoas incapazes, a pessoas 
que não tivessem os conhecimentos técnicos suficientes para obra de 
tanta relevância.

Não sei se é verdade, mas murmurava-se na Paraíba – V.Exa. está 
a par disso – que por um capricho do governador do estado, o senhor 
Pedro Gondim, dois funcionários foram colocados à direção daquele 
serviço sem capacidade técnica, sem as condições exigidas para o de-
sempenho de sua missão.

O Sr. José Joffilly – Nesse particular, devo declarar a V.Exa. ser a pri-
meira vez que recebo a notícia de que teriam sido nomeados dois fun-
cionários incapazes para o serviço.

O SR. ERNANI SÁTYRO – De qualquer modo, o que ninguém po-
deria compreender, o que não posso admitir é que, mesmo uma ação de 
sabotagem de qualquer pessoa, que deixasse porventura cair certa quan-
tidade d’água naqueles motores, ocasionasse um acidente de tal gravida-
de, de tamanha extensão. De modo que eu acho que qualquer coisa de 
profundamente errado houve, porque não é possível um colapso dessa 
natureza, a paralisação total do serviço, como se verificou, por uma ação 
de uma queda d’água dentro desses motores. Nem seria de admitir-se 
também que um serviço público organizado pudesse ficar à mercê de 
ações criminosas dessa natureza.

O Sr. Drault Ernani – Permite-me V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com prazer ouvirei o aparte do nobre 

deputado Drault Ernani.
O Sr. Drault Ernani – Queria apenas retificar um ponto, quando 

V.Exa. alude à informação dada pelo senhor José Joffilly, ouvida de mim. 
Não foi assim que S.Exa. se expressou. O nobre colega apenas disse que eu 
o informara de que os motores já tinham sido substituídos pela própria 
firma fornecedora, porque havia uma garantia. Consequentemente, não 
houve ônus para a União. Quanto ao que V.Exa. afirmou depois do aparte 
do senhor José Joffilly, de que S.Exa., baseado na minha informação, atri-
buiu terem sido esses motores operados por mãos criminosas, em absolu-
to não declarei isso, nem tampouco o Sr. Deputado José Joffilly.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não é possível nem que a minha me-
mória esteja tão fraca, nem eu alteraria, o que foi dito. Aí estão as notas 
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taquigráficas. As declarações do deputado José Joffilly compõem-se de 
duas partes: uma sobre a restauração dos motores, que está registrada 
no aparte de S.Exa. e ninguém vai tirar, e a outra de que teria havido in-
competência do pessoal encarregado. Isso posso eu ter ouvido mal, mas 
acredito que tenha S.Exa. feito essa declaração.

O Sr. Drault Ernani – Mas a segunda parte, S.Exa. não atribuiu a mim.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Está bem. Então, está esclarecido.
O Sr. Drault Ernani – Devo dizer a V.Exa. que, quanto à referência 

a haver o governador Pedro Gondim nomeado funcionários talvez in-
competentes para aquele serviço, deve haver engano de V.Exa., pois os 
serviços de abastecimento d’água não foram ainda entregues ao governo 
do estado e estão em mãos do DNOCS.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Contesta V.Exa., haja parentes ou ami-
gos dele nomeados para esse serviço.

O Sr. Drault Ernani – Ignoro-o inteiramente.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito bem. Ignorar não é contestar. 

Desse modo, continua aberto o debate sobre esse ponto.
Sr. Presidente, há um telegrama dirigido ao presidente da República 

pelo secretário-geral do Pacto Intersindical nos seguintes termos:

Nome trabalhadores Campina Grande comunico V.Exa. cida-
de sem água virtude defeitos motores estação Recalque adutora 
Boqueirão instalados sem cuidados e técnica necessários além 
não terem capacidade exigida, estando todos paralisados. Serviços 
foram inaugurados antes concluídos faltando estação tratamento e 
filtros revestimentos e cobertura reservatórios Gravatá e instalação 
quatro motores-bombas. Acresce ainda constava folhas operários 
salário 90 cruzeiros diários somente percebendo 60. Cidade con-
vencida adutora constitui grande conto-vigário passado povo e 
V.Exa. Trabalhadores sugerem data venia criação urgente comissão 
inquérito apurar responsabilidade fim salvaguardar patriótico di-
nâmico governo V.Exa. Respeitosas saudações. (a) Aristides Lúcio 
Vilar Ribeiro. Secretário-geral Pacto Intersindical.

Trata-se de pessoa insuspeita, porque não tem qualquer ligação política 
conosco, e cuja idoneidade acredito que meus ilustres adversários não irão 
contestar. Mas veja-se a vergonhosa situação, igual à das folhas fictícias.
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Toda a imprensa da Paraíba, sem distinção de cor partidária, vem 
salientando o fato, reclamando providências – e não poderia deixar 
de fazê-lo.

Eu não estaria à altura da minha responsabilidade de representante da 
Paraíba, nesta Câmara, de representante da oposição, se não o trouxesse tam-
bém ao conhecimento do povo brasileiro, do Sr. Presidente da República.

Espero que o governo mande apurar tudo quanto ocorreu e dê as sa-
tisfações necessárias ao povo, porque não é justo se desperdice tal soma 
de dinheiro, não é justo se frustrem assim as aspirações de uma cidade 
sedenta; não é justo, em suma, que um serviço público de tanta respon-
sabilidade venha fracassar, seja por defeito de fabricação de motores, 
seja por incompetência das pessoas dele encarregadas. Alguma coisa de 
grave está existindo e é para isso que peço a atenção da nação. Voltarei 
a este assunto, Sr. Presidente, quantas vezes necessário, com serenidade, 
mas também com a energia que o caso impõe.

QUEsTõEs JURíDicAs E consTiTUcionAis

Bacharel pela Faculdade de Direito do Recife, advogado militante 
por vários anos, Ernani Sátyro era portador de uma formação jurídi-
ca que jamais o deixaria ficar alheio às palpitantes questões de direito 
que, em diferentes ocasiões, chamaram a atenção do parlamento na-
cional. Daí a sua presença na tribuna da Câmara para tratar da insti-
tuição do Júri, nas sessões de 28 de agosto de 1947, 8 de novembro do 
mesmo ano e 9 de janeiro de 1948; da adoção do Parlamentarismo, 
por proposta do deputado Raul Pilla, em sessão de 16 de novembro 
de 1959; da pena de morte, contra a qual se manifestou (sessão de 16 
de fevereiro de 1962). (NO)

sobre a instituição do Júri
sessão de 28 de agosto de 194740

A instituição do Júri, o chamado tribunal popular, é, aqui, ob-
jeto das considerações do deputado Ernani Sátyro, que se bate por 
seu aprimoramento e por seu fortalecimento através de providên-
cias legislativas consubstanciadas em emendas por ele oferecidas, 

40 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 29 de agosto de 1947.
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com o propósito de afastar do projeto, que tramitava na Câmara 
dos Deputados, disposições que, se aprovadas, iriam desvirtuar o 
funcionamento daquele órgão, a exemplo da norma que autorizava 
a reforma, pelo tribunal ad quem, da decisão popular quando ma-
nifestamente contrária à prova dos autos. (NO) 

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, o assunto sobre o qual 
venho ocupar a atenção da Câmara dos Deputados é daqueles que, pa-
recendo, embora, à primeira vista, de interesse estritamente jurídico ou, 
melhor, de interesse apenas do direito comum, transforma-se, afinal, 
numa questão de interesse nacional, porque concerne à observância da 
própria Constituição da República, por nós elaborada e que nós jura-
mos fielmente cumprir. De vez em quando, por atos, por projetos de 
lei, por investidas de natureza mais diversa, ela tem estado a mercê das 
maiores ameaças.

Sr. Presidente, transita nesta Casa projeto de lei, já vindo do Senado 
da República, com substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça 
da Câmara e que, num de seus dispositivos, atenta, flagrantemente, con-
tra a Constituição. É o projeto que vem regular a instituição do Júri.

Não é demais relembrar, para que fique bem viva a impressão do pon-
to a discutir, o modo como a Constituição Federal disciplinou o assunto.

Diz a Carta Magna: “É mantida a instituição do Júri, com a organi-
zação que lhe der a lei, contanto que seja sempre ímpar o número de 
seus membros e garantido o sigilo das votações, a plenitude da defesa 
dos réus e a soberania dos veredictos”. Trata-se do art. 141, § 28.

O que se vê, Sr. Presidente, é que os casos a respeito dos quais te-
nham de ser chamados os juízes de fato, cidadãos convocados por lei 
e por força da própria Constituição, para sobre eles se pronunciarem, 
não admitem mais discussão nem apreciação dos tribunais superiores, 
seja para o efeito constante da legislação anterior à Constituição por 
nós votada, reformando a sentença, seja para o efeito de anulá-la sim-
plesmente, remetendo o réu a novo julgamento. Entretanto, quer no 
projeto do Senado, quer no substitutivo da Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara, o que se admitiu, com evidente desrespeito à 
Constituição foi a apelação com fundamento em decisão contrária à 
prova dos autos.
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O ilustre relator da Comissão de Constituição e Justiça, Sr. Deputado 
Gustavo Capanema, justificando o seu ponto de vista, escreveu:

Não temos dúvida de que o Senado Federal deu à matéria solu-
ção correta. A soberania do Júri tem que entender-se não como se 
fosse um princípio novo, assegurado pela Constituição, mas segun-
do o seu conceito, consagrado tradicionalmente pelo nosso direito.

É sabido que, no direito anterior à Carta de 37, as decisões do Júri, 
quando contrárias à prova dos autos, eram passíveis de apelação para o 
efeito de ou se confirmar a sentença ou, anulado o julgamento, mandar 
o réu a novo Júri.

Depois de 37, a solução dada foi em sentido inteiramente diverso: 
permitindo-se ao tribunal ad quem atribuições ou para confirmar a sen-
tença, anular o julgamento, ou, ainda, reformar a decisão, aplicando a 
pena cabível ao caso. É necessário salientar, entretanto, que no texto da 
Constituição, quer de 91, quer de 34, limitou-se o legislador constituinte 
a manter a instituição do Júri, que já vinha da monarquia, acrescen-
tando apenas a de 34 que a lei ordinária regularia as atribuições e o 
processo de julgamento pelo Júri. A nova Constituição, entretanto, ao 
contrário do que entende o Sr. Deputado Gustavo Capanema, e com 
ele a maioria da Comissão de Justiça da Câmara, disciplinou a matéria, 
exigindo a soberania dos veredictos, o que nunca fora consignado em 
nenhuma das constituições anteriores.

Não se trata, portanto, Sr. Presidente, apenas de disciplinar pela lei 
ou de interpretar pela jurisprudência princípio que já viesse consagrado 
e repetido nas constituições anteriores. Cogita-se de coordenar matéria 
a que a Constituição atual deu novas diretrizes, estabelecendo, além de 
outros requisitos a que a lei ordinária teria forçosamente de obedecer, 
que, da decisão dos jurados sobre matéria de fato, do seu pronuncia-
mento, sobre aqueles acontecimentos trazidos ao seu juízo, não se pu-
desse, no tribunal superior, fazer qualquer alteração.

Esta a verdadeira interpretação do texto constitucional, porque, se 
permitisse sequer a anulação de julgamentos com fundamento em pro-
va, ter-se-ia fatalmente destruído a soberania dos veredictos.

O substitutivo está assim redigido:
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Caberá apelação, no prazo de cinco dias:

III – Das decisões do Tribunal do Júri:
d) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à 

prova dos autos.

E o § 3º deste artigo, tratando da matéria, acrescenta:

Se a apelação se fundar no nº III, letra ‘d’, deste artigo, e o Tribunal ad 
quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente con-
trária a prova dos autos, dar-lhe-á provimento, para sujeitar o réu a novo 
julgamento, não se admitindo pelo mesmo motivo segunda apelação.

O Senado tinha resolvido do mesmo modo a questão.
Assim, Sr. Presidente, tanto num caso como no outro, naquela Casa 

de Congresso ou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, 
violou-se impiedosamente a Constituição da República, com agravan-
te ainda, consignada no projeto, de que somente no caso de ter sido a 
decisão do Júri proferida por unanimidade de votos, é que o réu será 
imediatamente posto em liberdade.

Ora, ninguém vai exigir para o pronunciamento de qualquer tribu-
nal, para a manifestação das opiniões em qualquer Parlamento, que as 
decisões se profiram por unanimidade. As unanimidades são até uma 
excrescência nas democracias. Natural é o debate, a divergência, a mani-
festação espontânea do pensamento para que, de todas as controvérsias, 
do choque das opiniões contrárias, surja afinal a decisão que reflita e 
demonstre o exame meticuloso e consciente das questões suscitadas.

Por conseguinte, Srs. Deputados, exigir, para que o réu apelado jul-
gado pelo Júri seja posto em liberdade, que tenha havido uma decisão 
unânime do tribunal popular é atentar contra a constituição que votamos.

Hoje, Sr. Presidente, mais do que sempre, cumpre-nos resguardar, nos 
seus detalhes aparentemente mais insignificantes, em suas nuances e suti-
lezas mais despercebidas, a Constituição da República, porque, em nossa 
democracia ainda periclitante e diante de uma restauração constitucional 
tão recente, muito mais graves e funestos se tornam esses golpes.

O Congresso Nacional não irá discutir o mérito de saber se foi ou 
não acertada a orientação dos constituintes. À margem das controvérsias 
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indagar se resolvemos bem ou mal esta delicadíssima questão da sobe-
rania ou mesmo da própria existência do Júri. O que se acha em jogo e 
prende a nossa atenção, a preocupação a que devemos dedicar o melhor 
das reservas de nosso espírito, é não votar qualquer lei nem permitir 
sequer a elaboração de qualquer ponto contra a Constituição, que exige 
o respeito e o acatamento de todos os brasileiros.

Denuncio, portanto – denuncio não é bem a expressão –, aponto 
à atenção da Câmara esta questão relevante. E apelo para que tenha 
na devida consideração as emendas que apresentei ao substitutivo da 
Comissão de Constituição e Justiça e, consequentemente, ao projeto 
primitivo, do Senado, para que seja escoimada desses graves defeitos a 
lei que regulará a instituição do Júri.

Não poderemos permitir essa apelação inconstitucional, esses re-
cursos desvirtuadores da instituição do Júri, nós que também compo-
mos a guarda da Constituição da República.

De novo, a instituição do Júri
sessão de 6 de novembro de 194741

Neste pronunciamento, prossegue o deputado Ernani Sátyro sua 
campanha em favor do aprimoramento do Júri popular, em prol do 
que mantém aceso debate com vários de seus colegas, no Plenário 
da Câmara, dentre os quais se sobressaem os deputados Ataliba 
Nogueira e Gustavo Capanema. O parlamentar paraibano entende 
que o ponto de vista por ele sustentado compreende, além da defesa 
do Júri, a defesa da Constituição. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, antes de passar propria-
mente às críticas que venho oferecendo ao parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça, referente à lei sobre a instituição do Júri, quero 
fazer reparos a duas afirmações do ilustre deputado Sr. Ataliba Nogueira, 
em apartes proferidos há pouco, quando na tribuna o Sr. José Crispim e 
em cujo debate também intervim.

Em primeiro lugar, desejo esclarecer, sem ferir a sensibilidade de 
S.Exa., que não foi através de contribuição sua, mas em virtude de 

41 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 7 de novembro de 1947.
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emenda apresentada em Plenário pelo Sr. Senador Aloísio de Carvalho, 
que a Constituição Federal inscreveu, entre os seus postulados, o da so-
berania do veredicto do tribunal do Júri.

O Sr. Ataliba Nogueira – Permita V.Exa. Amanhã, ao ler meus apar-
tes, verá o nobre deputado a declaração de que na Grande Comissão 
propus fosse o Júri soberano e tivesse plenitude de julgamento. Isso 
foi repudiado pela comissão. O projeto desceu ao Plenário e o senador 
Aloísio de Carvalho apresentou a emenda que ficou vitoriosa e hoje está 
inscrita na Constituição.

O SR. ERNANI SÁTYRO – De modo que V.Exa. terminou me 
dando razão. Pode V.Exa. ter aventado a ideia perante a Grande 
Comissão, mas o ponto de vista vitorioso, o princípio dominan-
te hoje em nossa Constituição é resultante da emenda do senador 
Aloísio de Carvalho.

O Sr. Ataliba Nogueira – Quando se fez guerra, neste Plenário, à 
emenda do senador Aloísio de Carvalho, tive oportunidade de mos-
trar que se tinha medo da democracia, quer no tocante à instrução 
pública, que não se queria deixar aos municípios, quer no que se re-
feria à soberania do Júri, pois o povo, dizia-se, não tinha habilitação 
para participar daquele tribunal, e o ilustre senador, àquele tempo re-
presentante na constituinte, afirmava que os operários não estavam 
preparados para isso.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não ponho em dúvida as declarações de 
V.Exa. e tenho por esclarecido este ponto do debate.

Outra parte, Sr. Presidente, que merece reparos – embora não diga 
respeito, propriamente, aos dispositivos que discutimos, mas que tem 
relação com um ponto doutrinário, de política criminal – é a afirmação 
do ilustre deputado de que a finalidade da pena é castigar o delinquente.

Ora, Srs. Deputados, há muito que o direito penal vem tendo como 
sua razão precípua e fundamental a defesa da própria sociedade. Já se foi 
aquele tempo de Talião, em que, no conceito da vingança privada – lín-
gua por língua e beiço por beiço, no dizer popular –, o indivíduo ferido 
executava pelas próprias mãos a pena contra seu agressor. E depois, o 
Estado outra coisa não fazia senão tomar o próprio lugar desse indiví-
duo para punir, com a mesma intensidade e pelo mesmo processo, a 
ofensa recebida.



2ª Parte – DiScurSoS314

Tem-se discutido, como fundamento da pena, uma série imensa de 
princípios. Sustentam uns que há necessidade da segregação daquele  
indivíduo que se torna nocivo ao convívio social; aludem outros que há 
interesse na cura, no tratamento do próprio criminoso. A ciência penal 
está cheia de escolas e subescolas, cada uma com sua explicação. 

Alheio, porém, às controvérsias, o direito penal de hoje assenta numa 
necessidade prática, que não permite mais longa polêmica filosófica. 
A sociedade tem de se defender, seja ou não o indivíduo suscetível de 
cura; seja ou não possível readaptá-lo ao convívio social; possua ou não 
responsabilidade moral. Tudo isso são questões bizantinas. Enquanto 
o Estado se defende do criminoso, a ciência procura os instrumentos 
necessários para que se tente a sua cura e, consequentemente, a sua rea-
daptação social. Isto sim!

Sustentar-se, porém, neste século, depois da escola positiva de 
Lombroso e seus discípulos, quaisquer que tenham sido seus exageros, 
e mesmo depois da escola crítica, que o direito penal assenta na neces-
sidade de castigar o indivíduo é desconhecer todos os princípios que 
norteiam a matéria. Devolvo, assim, a pecha de ignorante que me atira 
o nobre deputado.

O Sr. Ataliba Nogueira – Penso que a taquigrafia nem registou as 
minhas palavras que foram pronunciadas aqui à parte, sem qualquer 
intuito de ofender o nobre orador. Quis salientar, e faço-o ainda agora, 
a minha opinião, por demais conhecida. Tenho, além de dois livros 
meus – Medidas de segurança...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não possuo livro algum, porém a ciên-
cia não é patrimônio exclusivo de ninguém.

O Sr. Ataliba Nogueira – Escrevi dois livros inteirinhos sobre o as-
sunto, um, intitulado Medidas de segurança, e outro, Penas sem prisão. 
Além disso, em duas conferências que fiz na Faculdade de Direito de São 
Paulo sobre o novo Código Penal, deixei claro que o fundo de todo e qual-
quer direito é a defesa do Estado, porque, em todos os ramos do direito – 
administrativo, fiscal etc. – sempre o Estado se defende. E o que se quer 
saber é o fundamento do direito penal, pois o Estado irroga a pena.

O SR. ERNANI SÁTYRO – O código, portanto, como afirmara 
V.Exa., não é o fundamento. V.Exa. confunde o meio com o fim.

O Estado tem por finalidade defender-se, mas defende-se através da 
punição do indivíduo. 
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O Sr. Ataliba Nogueira – Permita-me esclarecer meu aparte. Vamos 
encontrar isto hoje perfeitamente classificado em teoria relativa e teoria 
absoluta. Não se pode escapar desses dois grupos. V.Exa. se coloca num 
deles. Nada mais há de novidade. Agora, V.Exa., pelo que vejo, está no 
fim do século passado.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Estou dentro dos princípios do moder-
no direito penal. 

Feitos estes esclarecimentos que constituem, por assim dizer, uma 
digressão no meu discurso, quero entrar na crítica propriamente do pa-
recer da Comissão de Constituição e Justiça.

Em primeiro lugar, ressalta, a olhos nus, a incongruência da orienta-
ção tomada por aquele órgão técnico, deixando simplesmente para jul-
gamento do tribunal do Júri os crimes previstos nos arts. 121, parágrafo 
1º e parágrafo 2º; 122 e seu parágrafo único; 123; 124; 125; 126 e 127 do 
Código Penal. 

Todos os demais crimes, mesmo aqueles de que resulta morte – o 
que vale dizer, crimes ainda mais graves, como o caso de rapto ou de-
floramento seguido de morte ou qualquer atentado classificado noutro 
dispositivo do Código Penal e ao qual também se segue morte – estão 
excluídos da competência do tribunal do Júri, nos termos do parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça.

O Sr. José Crispim – Vê V.Exa. que era tal o empenho de limitar a 
competência do tribunal do Júri que chegaram até a restringir o campo 
dos crimes dolosos contra a vida.

O SR. ERNANI SÁTYRO – O senador Olavo de Oliveira, autor de 
projeto primitivo do Senado, pretendia que, se todos os atentados contra 
a vida são da competência do tribunal do Júri, outras infrações, como, por 
exemplo, a lesão corporal; a rixa; o roubo com violência contra a pessoa, 
resultando morte, logicamente, e com muito maior razão, deviam ser 
julgados pelo tribunal do Júri.

Por conseguinte, Sr. Presidente, eu me fixo, quanto a este ponto, nos 
termos do projeto primitivo do Senado, que, interpretando fielmente a 
Constituição da República, delega atribuições ao tribunal do Júri para 
julgar todos os crimes contra a vida, ou seja, além das figuras de homi-
cídio, expressamente previstas no Código Penal, todos aqueles outros 
crimes dos quais resulte a morte à vítima.
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Onde, porém, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça fere pro-
fundamente a Constituição Federal é no permitir que, sobre matéria de fato, 
seja admitida apelação do Ministério Público, sem fundamento em que essa 
decisão haja sido, porventura, proferida contra a prova dos autos.

O Sr. Ataliba Nogueira – V.Exa. tem toda a razão, porque, por aí, se 
fere a soberania do Júri.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço a contribuição de V.Exa.
O Sr. Osvaldo Lima – A Constituição de 1891 também dava autono-

mia ao Júri.
O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. não tem razão. A Constituição de 

1891 estava, como disse na justificação de minha emenda, redigida nos 
seguintes termos: “É mantida a instituição do Júri”. A Constituição de 91 
apenas reproduziu o princípio do direito interior, vigente no domínio 
do Império. E a de 34, ao contrário do que sustenta o relator do parecer, 
Sr. Gustavo Capanema, também não mencionou a soberania do Júri.

O Sr. Ataliba Nogueira – É mantida só a instituição.
O SR. ERNANI SÁTYRO – De modo que não tem razão o depu-

tado Gustavo Capanema quando afirma, no trecho que vou ler, tratar-se 
apenas de aplicar princípio já consagrado nas constituições anteriores.

O Sr. Gustavo Capanema – V.Exa. deve ler meu parecer, pois nele 
nunca declarei que o princípio da soberania dos veredictos constava das 
constituições anteriores. Disse, sim, que o princípio da soberania do Júri 
não é criação da Constituição de 46, mas nasceu com o Júri no país.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Mostrarei que V.Exa. não tem razão.
O Sr. Gustavo Capanema – A Constituição de 46 nada mais fez que 

restabelecer princípio que a legislação de 39 havia ferido. De modo que 
o princípio da soberania do Júri é velho em nossa terra.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Mostrarei, repito, que V.Exa. não tem razão.
O Sr. Gustavo Capanema – Teve interrupção curta com a legislação 

do Estado Novo sobre a matéria. A Constituição de 46 restabeleceu o 
princípio. Não sendo, pois, criação da Constituição de 46, mas um dado 
do patrimônio jurídico do país, tem de ser entendido nos termos tradi-
cionais e não em termos novos.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Queixe-se, então, da Imprensa Nacional. 
O parecer de V.Exa. foi, nesta parte, concebido nestes termos:
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Não temos dúvida de que o Senado Federal deu à matéria a 
solução correta. A soberania do Júri tem que se entender não 
como se fosse um princípio novo, assegurado pela Constituição, 
mas segundo o seu conceito consagrado tradicionalmente em 
nosso direito.

O Sr. Gustavo Capanema – Não disse, portanto, que as constituições 
anteriores aceitaram o princípio.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Mas afirmo e V.Exa. não prova o con-
trário: a soberania do Júri não vinha consagrada nas constituições an-
teriores. Elas mencionavam a instituição do Júri, o que é assunto intei-
ramente diverso.

A de 46 não se limitou a mencionar a instituição do Júri, mas a so-
berania de suas decisões, o que é diferente.

O Sr. Gustavo Capanema – V.Exa. então, está em debate consigo 
mesmo e não comigo.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Estou em debate com V.Exa.
O Sr. Gustavo Capanema – V.Exa. negou que as Constituições ante-

riores contivessem o princípio.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Neguei e desafio V.Exa. a provar...
O Sr. Gustavo Capanema – Não fui eu quem disse.
O SR. ERNANI SÁTYRO – ...que na Constituição de 91 ou na de 34 

se mencionasse a soberania do Júri.
O Sr. Gustavo Capanema – Foi V.Exa. mesmo quem disse e não eu.
O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. é quem afirma ser o mesmo prin-

cípio antigo em nosso direito.
Sr. Presidente, vamos esclarecer o debate.
Declaro que a lei ordinária de hoje não pode admitir apelação 

com fundamento em decisão contrária à prova dos autos, porque a 
Constituição atual estabelece, expressamente, a soberania do tribunal 
do Júri, ao passo que as anteriores se limitavam a dizer: a de 91: “É man-
tida a instituição do Júri”; a de 34: “É mantida a instituição do Júri com 
a organização e as atribuições que a lei der”. Logo, não se trata de inter-
pretar um princípio anterior.

O Sr. Gustavo Capanema – Sob o regime da Constituição de 91 ou 
da de 34, o Júri, em nosso país, era soberano ou não?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não era soberano.
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O Sr. Gustavo Capanema – Se V.Exa. professa essa doutrina, não 
podemos mais discutir...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Podemos, perfeitamente.
O Sr. Gustavo Capanema – ...porque o que foi sempre doutrina dos 

jurisconsultos, em todos os tempos, no Império, na primeira e na se-
gunda República, o que constou de todas as leis reguladoras do assunto, 
o que todos tribunais disseram, através de um século de jurisprudência, 
foi sempre isto: o Júri é soberano.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. já desviou a questão. V.Exa. está 
falando na doutrina e eu continuo argumentando com a Constituição.

O Sr. Gustavo Capanema – O que perguntei foi o seguinte: pelas 
constituições de 91 e 34 o tribunal de Júri era soberano?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Respondi que não.
O Sr. Gustavo Capanema – É a primeira vez que ouço esta afirmação.
O SR. ERNANI SÁTYRO – É a primeira vez que ouve esta afirma-

ção porque o meu nobre colega nunca formulou, perante um Plenário 
esclarecido, esta mesma pergunta.

O Sr. Gustavo Capanema – Quer dizer que a lei do Estado Novo, que 
suprimiu a soberania do Júri, nada inovou?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Vou provar que inovou.
O Sr. Gustavo Capanema – V.Exa. declarou que não havia soberania. 

Logo não inovou.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Inovou, como vou demonstrar.
As leis processuais anteriores estabeleciam – as leis, não as constitui-

ções – que, no caso de decisão contrária à prova dos autos, os julgamen-
tos seriam anulados a fim de que, em nova deliberação, o mesmo Júri 
proferisse decisão acertada. Depois do Estado Novo, a inovação consis-
tiu em que o próprio tribunal superior poderia aplicar a pena, reforman-
do a decisão absolutória do Júri, como poderia absolver o réu condenado 
injustamente pelo Júri. A inovação consistiu nisso, o que não demonstra 
que as constituições de 91 e de 34 falassem em soberania do Júri.

O Sr. Caiado Godoi – Permita-me V.Exa. um aparte. Desde que as 
constituições de 91 e 34 estabeleceram “mantida a instituição do Júri”, a 
própria expressão verbal “mantida” pressupõe a manutenção da institui-
ção, tal como vinha da tradição do direito penal.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Mas vinha da tradição do Império, 
não de norma constitucional. É um equívoco de V.Exa. Na tradição do 
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Império, a sentença do Júri também era suscetível de apelação com fun-
damento em decisão contrária à prova dos autos, para efeito de novo 
julgamento. Por conseguinte, a minha tese é esta, e dela não me afasto: 
quer no Império, quer pela Constituição de 91 ou pela de 34, jamais se 
falou em soberania do Júri. Basta ler os textos para prová-lo.

O Sr. Gustavo Capanema – Não é preciso fazer essa prova, porque todo 
mundo sabe que as constituições anteriores não falavam em soberania.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Então V.Exa. confessa que as constituições 
anteriores não falavam em soberania! V.Exa. agora está de acordo comigo.

O Sr. Gustavo Capanema – Peço que V.Exa. discuta de boa-fé...
O SR. ERNANI SÁTYRO – Estou discutindo com absoluta boa-fé.
O Sr. Gustavo Capanema – ...porque V.Exa., de boa-fé, não me pode 

atribuir ter afirmado que na Constituição do Império ou nas de 91 e 34 
estivesse inscrita a soberania do Júri, visto como qualquer pessoa disso 
pode ter conhecimento, lendo os textos desses diplomas. Eu nunca disse 
isso que V.Exa. me atribui para me contestar.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. o disse, mas, se agora quer recuar 
para ficar de acordo comigo, é outra coisa.

O Sr. Gustavo Capanema – Afirmei que o direito penal, o direito 
processual, o direito constitucional não estão todos na Constituição.

O SR. ERNANI SÁTYRO – O direito penal – é claro – não poderá 
estar na Constituição.

O Sr. Gustavo Capanema – A soberania do Júri não estava na 
Constituição, mas é princípio que sempre existiu, e ninguém jamais 
contestou.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Quanto a isso, já estabeleci a diferença.
O Sr. Gustavo Capanema – A verdade é que esse princípio passou a 

ser constitucional na carta de 1946.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Mas V.Exa. então está contra o seu pare-

cer, porque nele afirmou que não se trata de princípio novo, e agora vem 
declarar que passou a ter soberania na Constituição de 1946! V.Exa., o 
aparteante, é quem está contra o deputado Gustavo Capanema, relator 
do projeto na Comissão de Constituição e Justiça.

Minha tese, portanto, é a seguinte: se estabelecemos na Constituição 
Federal o princípio da soberania dos veredictos, não poderemos jamais 
admitir que um promotor apele da decisão do Júri, com fundamento 
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em que o julgamento foi proferido contra a prova dos autos, sem ferir 
flagrantemente a Constituição.

O Sr. Osvaldo Lima – Não atenta contra o nosso sistema processual 
uma decisão insuscetível de recurso?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não é insuscetível de recurso, porque, 
em caso de nulidade do processo ou julgamento e no de sentença con-
trária à lei expressa ou à decisão do Júri, caberá recurso de acordo com o 
próprio projeto. E nesse ponto não faço qualquer objeção, porque não se 
fere a soberania do veredicto do Júri. Uma vez que haja um ato proces-
sual nulo, através de uma decisão eivada de vícios que contaminam sua 
própria existência, não se pode manifestar a vontade dos juízes de fato. 
Isto é outra coisa. Aceito recurso contra julgamento do Júri menos com 
o fundamento de que a decisão tenha sido proferida contra a prova dos 
autos porque, neste caso, estaria sendo ferida a Constituição Federal.

O Sr. Gustavo Capanema – Peço a V.Exa. que me explique o seu en-
tender por soberania: se é poder absoluto ou relativo?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Entendo por soberania um poder su-
premo, uma espécie de intangibilidade naquelas decisões que não po-
dem ser levadas a uma instância superior. O Júri é a última instância, 
como na órbita internacional são soberanos os povos cujas decisões, em 
questões de Estado, não podem ser apreciadas por outra qualquer or-
ganização estadual. Este é o conceito de soberania, que V.Exa. está con-
fundindo com o de autonomia. Se o nobre deputado houvesse falado de 
autonomia, sim, poderíamos tornar suscetível a uma instância superior 
a apreciação daqueles fatos trazidos a debate. Mas, soberania pressupõe 
exclusividade; soberania pressupõe intangibilidade da decisão por qual-
quer outro poder da órbita de organização estadual.

O Sr. Gustavo Capanema – O conceito de soberania que V.Exa. ado-
ta é por demais absoluto. Em primeiro lugar, não há qualquer símile 
entre a soberania das nações, a autonomia dos Estados e o conceito de 
soberania do Júri. O conceito de soberania do Júri não é matéria de di-
reito público, mas sim de direito penal.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Responda-me V.Exa., por amor de Deus: 
direito penal é direito público ou direito privado? V.Exa. diz que direito 
penal não é direito público. Onde bebeu V.Exa. estes ensinamentos? O 
direito civil e o direito comercial são direito privado, mas o direito penal 
é eminente e fundamentalmente da esfera do direito público.
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O Sr. Gustavo Capanema - V.Exa. aprendeu isso no primeiro ano da 
faculdade e não é necessário...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não, não foi somente lá que aprendi, 
mas em contato com todos os entendidos no assunto.

O Sr. Gustavo Capanema – V.Exa. quando aprendeu essas coisas, 
que tão bem acaba de expor, aprendeu, também, que a expressão “direi-
to público” tem dois sentidos: o amplo, no qual V.Exa. inclui o direito 
penal, e o restrito, no qual apliquei a palavra que V.Exa., talvez, inadver-
tidamente, não tenha querido entender.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Existe uma grande divisão do direito. 
Tudo o mais são subdivisões. Mas o direito divide-se em direito público 
e direito privado. Esta é a divisão da grande árvore do direito.

O Sr. Gustavo Capanema – Permita-me V.Exa. que esclareça.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com muita satisfação.
O Sr. Gustavo Capanema – Quando falei que a soberania, em con-

fronto com a autonomia, é conceito do direito público, apliquei a ex-
pressão direito público no sentido restrito de direito constitucional. No 
direito constitucional, a palavra soberania, em confronto com a palavra 
autonomia, tem o sentido que V.Exa. tão lapidarmente esclareceu. Mas 
na técnica de direito processual, onde se trata da soberania do veredicto 
do Júri, a palavra soberania não tem este sentido que V.Exa. lhe quer 
atribuir. O sentido de soberania das decisões do Júri é o sentido de que 
as decisões do Júri são decisões do Júri e não de outro tribunal.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Fiz apenas uma comparação. Mas não há 
saída para V.Exa. Se V.Exa. emprega a expressão “direito público” em seu 
sentido amplo, ou seja, no sentido dessa grande divisão de direito, o seu 
conceito está rigorosamente bem empregado por mim. Se V.Exa., num 
sentido estrito, entendesse que o direito público seria apenas o constitu-
cional, ainda desta vez não teria razão, porque estou interpretando dis-
positivo constitucional. Se V.Exa. quer falar ainda em direito processual 
penal, ainda não tem razão, porque estes também pertencem ao campo 
do direito público.

O Sr. Gustavo Capanema – V.Exa. confunde tudo o que acabo de 
dizer. O que afirmei há pouco é muito simples: a palavra soberania, apli-
cada no direito penal e processual, ou melhor, aplicada na legislação do 
Júri, nada tem a ver com o conceito de soberania do direito público, isto 
é, do direito constitucional.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Ou mesmo no direito internacional.
O Sr. Gustavo Capanema – V.Exa. traz conceito diferente. Aliás, eu 

poderia contestar a V.Exa. que o conceito de soberania, no direito cons-
titucional, seja absoluto. Poderia entrar no assunto, mas não o faço.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. não me contestaria porque sou o 
primeiro a confessar que, em ciência jurídica, nada existe de absoluto.

O Sr. Gustavo Capanema – Para V.Exa. há alguma coisa absoluta, a 
soberania do Júri.

O SR. ERNANI SÁTYRO – De modo algum. Não disse que o con-
ceito de soberania do Júri seja absoluto.

O Sr. Gustavo Capanema – V.Exa. não disse bem a palavra “absolu-
to”, mas é como se tivesse feito, pelo que afirmou.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. confessa, então, que eu não disse 
a palavra “absoluto”.

Acentuei serem permitidos alguns recursos contra as decisões do 
tribunal do Júri, exemplificando o caso do julgamento eivado de nulida-
de e o da aplicação errada da pena. Não admito, porém, ante o preceito 
de soberania dos veredictos, estabelecido em nossa Constituição, que se 
defina a uma segunda instância a apreciação de questões, uma instância 
superior ou uma segunda de fato.

O Sr. Ataliba Nogueira – O nobre colega afirmou que não há nada absoluto.
O Sr. ERNANI SÁTYRO – Perfeitamente.
O Sr. Ataliba Nogueira – A afirmação de V.Exa. já não importa em 

muito de absoluto...
O SR. ERNANI SÁTYRO – Se a teoria de V.Exa. vingar, não existirá 

artigo da Constituição que não possa ser rasgado. Uma coisa é fazer 
divagações científicas e formular conceitos filosóficos em torno do ab-
soluto; outra é afirmar que um princípio constitucional possa ser refor-
mado por uma lei ordinária. Isto é o que sustento em minha tese.

O Sr. Gustavo Capanema – Qual o princípio?
O SR. ERNANI SÁTYRO – O da soberania do Júri. Admito recur-

so sobre as decisões do Júri nas duas outras modalidades previstas no 
projeto. Se houver nulidade no processo ou no julgamento; se houver 
sentença errada proferida pelo juiz presidente.

Mas seja ou não absoluta, a soberania do Júri existe e foi mencio-
nada pela Constituição. Não é apenas a continuidade de um princípio 
que viesse das constituições de 91 e de 34, nem a reprodução de uma 
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doutrina do Império, mas um princípio novo do ponto de vista do di-
reito constitucional. Podiam os tribunais ou doutrinadores, os mestres 
das faculdades e das tribunas sustentar e defender a soberania do Júri. O 
que, porém, não se pode sustentar, sem dizer uma inverdade, é que essa 
soberania já viesse mencionada nas constituições anteriores. Por isso, 
contestando o Sr. Deputado Gustavo Capanema, devo dizer que não se 
trata de regular matéria já velha em nosso direito, mas de aplicar princí-
pio estritamente novo do ponto de vista constitucional. E isso ninguém 
pode contestar.

O Sr. Gustavo Capanema – Continuo perguntando a V.Exa. em que 
a lei revoga a Constituição?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço a pergunta de V.Exa., pois que 
me deu a possibilidade de esclarecer esse ponto a V.Exa.

O substitutivo proposto por V.Exa...
O Sr. Gustavo Capanema – É o do Senado.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Mas V.Exa. o perfilhou...diz o seguinte:

Caberá a apelação da decisão do Júri:
.............................................................
d) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à 

prova dos autos.

É para este ponto que desde o início chamo a atenção da Câmara: 
o projeto fere a Constituição Federal, porque o veredicto é a decisão 
do Júri sobre matéria de fato, e se esta foi resolvida soberanamente, se 
o Júri já deliberou, não invadindo a esfera do direito, mas situando-se 
exclusivamente na questão dos fatos, não pode o tribunal superior apre-
ciar a justiça ou injustiça da decisão.

O mais grave, porém, em todo esse episódio, é que tendo apresen-
tado emendas, publicadas no Diário do Congresso Nacional e encami-
nhadas à comissão, encontrei, ao regressar do norte, todo o projeto 
votado, como se não existissem as minhas emendas! Não desejo fazer 
insinuação – de que sou incapaz –, mas suponho que houve tremenda 
negligência, seja da própria comissão, seja da Mesa. A verdade é que as 
emendas desapareceram.



2ª Parte – DiScurSoS324

O Sr. Gustavo Capanema – O nobre orador deveria dirigir-se à Mesa, 
porque a Comissão de Constituição e Justiça não recebeu essas emen-
das. Não corre, assim, por conta dela o fato mencionado por V.Exa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Foram, entretanto, publicadas no 
Diário do Congresso Nacional de 28 de agosto, e a verdade é que não 
foram apreciadas.

Por mera coincidência, encontrei novamente o projeto em debate, 
porque o Sr. Deputado José Crispim também apresentara emendas que 
não foram encontradas.

O Sr. Gustavo Capanema – As emendas do Sr. José Crispim tam-
bém desapareceram. Todavia, o Sr. José Crispim alegou que as havia 
apresentado. A comissão confiou na palavra do ilustre parlamentar e 
sobre elas opinou.

O Sr. José Crispim – É exato; as emendas, todavia, desapareceram.
O Sr. Gustavo Capanema – Não por culpa da comissão, que não foge 

a apreciar qualquer emenda que a ela seja encaminhada.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não vi o parecer da comissão a que alu-

de o nobre colega Sr. José Crispim.
O Sr. José Crispim – O nobre orador tem razão em relação ao de-

saparecimento das emendas de sua autoria, como também sucedeu 
às minhas. A Comissão de Constituição e Justiça, todavia, quando da 
discussão e leitura do parecer oferecido pelo digno relator Sr. Gustavo 
Capanema, ouviu-me e tive então ocasião de estranhar que o parecer 
não se referisse às minhas emendas, que não foram incorporadas ao 
processo. Renovei a questão, consultando a comissão sobre a possibi-
lidade de restabelecer as emendas. Aceitei a sugestão, por decisão da 
maioria, apresentei de novo as emendas, sobre as quais foi, então, emi-
tido o respectivo parecer.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço o esclarecimento do ilustre colega.
Desejo que a comissão examine as emendas, mesmo que as fulmine, 

demonstrando a constitucionalidade do substitutivo e a sabedoria do 
trabalho feito pelo Senado. Trata-se, porém, de questão de alta relevân-
cia, como seja a alegação de inconstitucionalidade do projeto.

Neste ponto discordo ainda do parecer do Sr. Deputado Gustavo 
Capanema, quando, referindo-se a outras modalidades que deviam ser 
incluídas nas atribuições do tribunal do Júri, escreve as seguintes pala-
vras: “Essa ampliação, tão susceptível de controvérsia, poderia ser me-
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lhor estudada em projeto de reorganização geral do Júri ou de revisão 
do Código de Processo Penal”.

Sr. Presidente, temos um código de processo penal que vai servindo 
regulamentarmente...

O Sr. Presidente – Advirto ao nobre orador que faltam cinco minutos 
para o término da sessão.

O SR. ERNANI SÁTYRO – ...contanto que se façam as necessárias 
adaptações, devemos regular definitivamente cada um dos assuntos. Como 
ficaremos nós perante a nação, se no próximo ano tivermos de elaborar 
nova lei, regulando a instituição do Júri? Não vamos dizer que essa lei foi 
provisória. Não! Esta lei é definitiva, como definitivo é o Código de Processo 
Penal. Pode revogar-se até amanhã, mas não tem o caráter de provisório.

Temos, por conseguinte, de prescrever desde logo normas definiti-
vas sobre a organização e competência do Júri.

E nesta, como em qualquer outra matéria – no direito eleitoral, no di-
reito trabalhista, ou no direito civil –, a nossa preocupação maior deve ser 
colocar-nos sempre, decididamente, ao lado da Constituição da República.

Ainda a instituição do Júri
sessão de 9 de janeiro de 194842

No terceiro e último discurso em defesa do Júri popular, Ernani 
Sátyro reafirma sua fé naquela instituição, defendendo sua sobe-
rania e o caráter inapelável de suas decisões, revigorando os seus 
argumentos em favor do princípio por ele defendido, em acordo 
com os postulados da Constituição de 1946. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, já tive oportunidade de 
debater longamente da tribuna o assunto que, novamente, prende a 
atenção dos Srs. Deputados e procurei demonstrar, dentro das minhas 
possibilidades, que aquilo por que propugnamos e defendemos é apenas 
o respeito à letra da Constituição, por nós mesmos votada.

Quando dizemos que o Júri é soberano e as suas decisões são inapelá-
veis em questões de fato, não revolvemos discussões bizantinas, não revi-
goramos os devaneios acadêmicos, nem mergulhamos, outra vez, naquelas 

42 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 10 de janeiro de 1948.
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intricadas controvérsias de saber se deve ou não ser entregue aos juízes de 
fato o julgamento de seus semelhantes. Temos, pura e simplesmente, que 
aplicar um dispositivo constitucional, ameaçado, mais uma vez, por essa 
verdadeira volúpia de regulamentação, porque é necessário saber – eu que-
ro que esta minha observação se estenda a toda a matéria de regulamenta-
ção sobre que ora medita o Parlamento Nacional – que constituições não 
se regulamentam. Podem ser regulados outros princípios que não são au-
toaplicáveis, que dependem, para funcionamento do instituto porventura 
introduzido na norma constitucional, de outras disposições e providências 
que venham completar o próprio mecanismo legislativo. Mas, torcer-se o 
espírito da Constituição, amputar-lhe a soberania, isto é que, absolutamen-
te, não há de se harmonizar com a nossa missão aqui, de artífices da lei, que 
tem um limite, quando outros não houvessem, que é o da própria lei básica 
por nós votada e que juramos, fielmente, cumprir.

Causa-me espanto que se venha repetir perante a Câmara dos senhores 
deputados o velho argumento de que existe uma soberania relativa. Abra-se 
qualquer dicionário e a definição de soberania é a do poder absoluto.

Insiste-se ainda no serôdio e desmoralizado argumento de que o 
princípio agora a aplicar é o mesmo que já vem do Império e das pri-
meiras leis da República.

Mas, Srs. Deputados, uma coisa é preciso distinguir: uma soberania 
prevista numa legislação ordinária – e não é necessário ser jurista pro-
fundo para conhecer esse capítulo da categoria das leis – é uma norma 
que vem numa regra processual, e outra coisa é amputar e destruir um 
conceito de soberania que já transpôs esses limites, já deixou esse círcu-
lo, o menor da categoria das leis ordinárias, para atingir a cúpula que é 
o dispositivo constitucional.

O Sr. Dolor de Andrade – O Sr. Deputado Gustavo Capanema, for-
çosamente, como os que advogam em Minas, está, talvez, influenciado 
pela lei mineira que admitia apelação no caso de haver julgamento con-
tra a prova dos autos. Era uma legislação local.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço a V.Exa.
O Sr. Wellington Brandão – V.Exa. me permite um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com prazer.
O Sr. Wellington Brandão – Evidentemente labora em engano o 

nobre deputado Dolor de Andrade. O que se deu em Minas e supo-
nho que em todo o Brasil foi que, no regime do Decreto-lei nº 167, 
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de 1938, obra do Estado revolucionário e não da ditadura, os índices 
de criminalidade caíram de 90%, em todo o território nacional, gra-
ças à limitação dessa soberania irracional, preconizada por espíritos 
brilhantes como o de V.Exa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado a V.Exa.
O Sr. Gustavo Capanema – Quero aproveitar a brilhante oração de 

V.Exa. para fazer a seguinte ponderação: não é o espírito da Constituição 
de 46 um espírito liberal?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Vou responder a V.Exa.
O Sr. Gustavo Capanema – A Constituição de 1946, sob o aspecto 

político, não é liberal, não vai ao encontro dos direitos do homem na-
quilo que ele tem de mais tradicionalmente sagrado?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Aceito, até certo ponto.
O Sr. Gustavo Capanema – V.Exa. bem sabe que esse princípio deve 

inspirar a interpretação do texto referente ao Júri. Adotada a doutrina que 
V.Exa. defende, de que o veredito do Júri é soberano, de tal forma que de 
suas decisões não se possa recorrer, acolhida esta interpretação, aceitamos 
uma interrupção antiliberal, porque, pelo princípio do Senado, é possível 
a apelação para sujeitar o réu a um novo Júri. É um princípio que nasceu 
da observação de que o Júri, nos primeiros momentos da paixão, logo 
depois do crime, pode cometer graves injustiças contra o réu.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. não tem razão e permita-me 
prosseguir minha oração, porque o tempo de que disponho é pouco.

Em primeiro lugar, não concordo com V.Exa., porque o julgamento 
não se processa imediatamente depois do crime. As normas processuais 
propriamente permitem o abrandamento dos primeiros julgamentos e 
só quando o espírito sereno intervém e baixou sobre o caso é que o acu-
sado se submete ao julgamento do Júri.

Neste momento a paixão, não. Todo o período de formação de culpa e 
toda a fase processual anterior ao julgamento provam que V.Exa. não tem 
razão e que a interpretação da lei não pode ser ponto de demonstrações 
acadêmicas de liberalismo, como V.Exa. está fazendo com tanto brilho.

O Sr. Gustavo Capanema – Não tenho no caso qualquer paixão.
O SR. ERNANI SÁTYRO – E que tivesse! V.Exa. poderia ter paixão, 

convencido de que estava certo.
O Sr. Gustavo Capanema – Não tenho a paixão da vaidade de quem 

houvesse elaborado um preceito a defender. Aceitei o princípio do 
Senado assentado por uma comissão da qual fez parte o senador Aluísio 
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de Carvalho, que é o autor da emenda referente à soberania do Júri. 
Portanto, o preceito veio de onde? Veio justamente de quem é o pai do 
texto constitucional em debate.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Disponho de poucos minutos e, por 
isso, peço a V.Exa. não mais me interromper.

Com esta interpretação errada do liberalismo, desrespeitamos, fla-
grantemente, os dispositivos constitucionais.

Nem se diga que não existe qualquer recurso das deliberações do Júri...
O Sr. Presidente – Advirto o nobre orador que o tempo de que dis-

punha está esgotado.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Vou concluir Sr. Presidente.
...porque quando houver nulidade ou ofensa à lei, então o recurso 

será perfeitamente cabível. Esse ponto não está atingido pelas nossas 
emendas. Mas baseado em apreciação da prova dos autos, com o funda-
mento de que extorquiria a soberania dos veredictos – porque se sabe 
que a decisão do Júri é sobre os fatos –, não podemos, de modo algum, 
aprovar o substitutivo do Senado, defendido com tanto ardor pelo ilus-
tre deputado, Sr. Gustavo Capanema.

O Sr. Dolor de Andrade – Acompanhando o ponto de vista de V.Exa., 
não tenho qualquer paixão, senão o desejo de respeitar a Constituição.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Nunca vi tanto fetichismo pelos juízes 
togados, nem conceito tão amplo e absoluto da sua intangibilidade e 
infalibilidade; mas, infelizmente, eles são feitos da mesma massa, têm 
o mesmo sangue, os mesmos nervos dos demais homens e, portanto, 
com juízes de fato ou com juízes togados, nunca chegaremos ao ideal da 
justiça perfeita. E se não chegarmos a esse ideal, salvemos, pelo menos, 
a já tantas vezes ferida Constituição da República.

Emenda Raul Pilla, pelo Parlamentarismo
sessão de 16 de novembro de 195943

Todos sabem no Brasil quem foi o deputado Raul Pilla, o grande 
apóstolo do Parlamentarismo, que lutou denodadamente pela ado-
ção desse sistema de governo na organização republicana do Brasil. 
O deputado Ernani Sátyro esclarece, aqui, porque, tendo subscrito 

43 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 17 de novembro de 1959.



329PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

a emenda parlamentarista do representante gaúcho, tomou posição 
contrária à proposta, no decorrer de sua discussão e votação. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente e Srs. Deputados, fui 
daqueles que subscreveram a emenda parlamentarista do nosso emi-
nente colega e grande idealista, digno por todos os títulos do respeito 
da nação – o deputado Raul Pilla. S.Exa. é testemunha de que sem-
pre me enfileirara entre aqueles que defendiam o regime presiden-
cial. Quando da Assembleia Nacional Constituinte, de que fui um dos 
membros, neguei-me a participar da companhia daqueles que já então 
defendiam o Parlamentarismo.

Posteriormente, depois da longa pregação do deputado Raul Pilla 
e depois de examinar certas e grandes inconveniências do regime pre-
sidencial no Brasil, cheguei a aceitar a ideia parlamentarista, sem me 
tornar, no entanto – honestamente devo confessar que jamais o fui –, 
um crente no milagre que se espera do novo regime.

Mas, quando dei o meu apoio para a tramitação da emenda parla-
mentarista, não cheguei a ser um seu partidário. Sempre considerei, em 
que pesem os argumentos entusiásticos e contrários dos seus adeptos, a 
questão secundária e de superfície, porque entendo que todos os nossos 
defeitos de formação e de educação política não poderiam ser sanados 
com a simples mudança do presidencialismo para o Parlamentarismo.

Posteriormente, o meu partido inscreveu no seu programa a ideia 
parlamentarista, e todos nós ficamos, de certo modo, obrigados, em tese e 
em princípio, a apoiá-la, mas não sem o exame de determinados detalhes, 
de certas particularidades que só uma emenda concreta poderia real-
mente disciplinar e acolher.

Assim, Sr. Presidente, sem assumir agora uma atitude que implique 
uma negação completa do Parlamentarismo, sem assumir uma posição 
que importe na minha negativa formal e definitiva à adoção desse re-
gime, infelizmente terei de negar, no momento, em face dos termos em 
que está redigida a emenda e da conjuntura política em que nos encon-
tramos, o meu voto à sua aprovação.

Perguntar-se-á: por ventura não assinou a emenda? Assinei-a, sim, 
e o confessei francamente, no início do meu discurso. Não vou dizer 
que a assinei levianamente; não vou dizer que a assinei sem ler; não vou 
dizer que a assinei precipitadamente. Mas há determinados detalhes, 



2ª Parte – DiScurSoS330

Sr. Presidente, que só são realmente esclarecidos de modo suficiente, 
pelo debate, pela discussão, pela própria controvérsia.

O projeto como aqui se encontra tem, realmente, algumas incon-
veniências, que reputo da maior gravidade. Uma delas é a do artigo 4º, 
quando exige como únicos requisitos para o candidato à Presidência da 
República ser brasileiro nato, estar no exercício dos direitos políticos e 
ser maior de 35 anos. Sr. Presidente, conhecemos o Brasil e podemos 
falar, porque somos brasileiros. Não tenhamos dúvida de que, se for 
votada esta emenda como aqui se encontra, revogando, como revoga, 
o capítulo das inelegibilidades inscritas na Constituição Federal, não 
faltaria quem defendesse, pela imprensa, no Congresso ou na própria 
Justiça, que o atual presidente da República era elegível para o mandato 
do próximo quatriênio.

Sr. Presidente, só esta razão, de natureza altamente política, me faria 
recuar de votar esta emenda, nos termos em que está redigida. Sabemos, 
através da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, através de to-
dos os comentários da Constituição e das leis eleitorais, que nenhuma 
outra inelegibilidade pôde até hoje ser consignada em lei ordinária, 
porque se interpretou, de modo rigoroso e taxativo, que apenas aquelas 
expressas pelo legislador constituinte eram as exigidas no atual sistema 
jurídico brasileiro. Mas, se vem uma emenda constitucional, um dispo-
sitivo que, de modo expresso, para o presidente da República consigna 
apenas três requisitos – ser brasileiro nato, estar no exercício dos direi-
tos políticos e ter mais de 35 anos de idade –, já então não haveria quem 
pudesse sustentar que o atual presidente da República era inelegível 
para o próximo mandato.

Sr. Presidente, embora sem querer, como não quero, desviar-me 
da discussão jurídica e doutrinária do problema para assunto de natu-
reza propriamente partidária ou política, no seu sentido mais estrito, 
não posso deixar de reconhecer e proclamar, não posso, antes de tudo, 
deixar de alarmar-me ante o perigo de vermos, mesmo no regime par-
lamentar, o senhor Juscelino Kubitschek novamente na Presidência da 
República, pois mostrou, ao longo do seu governo, além de outros defei-
tos fundamentais, a falta de sensibilidade para com a situação crítica em 
que se encontra este país, não só no domínio político como no domínio 
econômico e financeiro.
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O Sr. Raul Pilla – Sei que não é permitido pelo regimento apartear 
agora, mas o que V.Exa. acaba de afirmar é de tal gravidade que acho 
terei a indulgência do Sr. Presidente desta Casa para esclarecer o assun-
to. V.Exa. leu as condições que a emenda estabelece para a eleição do 
presidente da República. Ora, essas condições são exatamente as mes-
mas da atual Constituição; são sua reprodução exata. Assim, no artigo 
correspondente da atual Constituição não se considera a elegibilidade 
do presidente. Esta matéria é tratada no art. 139 da Constituição: “São 
também inelegíveis para presidente e vice-presidente da República os 
presidentes que tenham exercido cargo etc. etc.”

Estas disposições permanecem intactas na Constituição, uma vez 
adotada a emenda parlamentarista. V.Exa. está inteiramente equivocado. 
E afirmo isto com tanto maior autoridade quanto esta questão de se 
permitir ou não a reeleição do presidente da República foi discutida pe-
los redatores da emenda. O princípio verdadeiro seria este: no sistema 
parlamentar não há nenhum impedimento à reeleição do presidente da 
República, porque ele é apenas um magistrado; mas nós, os redatores 
da emenda, considerando os vícios estabelecidos na nossa vida pública 
pelo presidencialismo, achamos que era de boa prudência manter a não 
reeleição do presidente da República. O artigo 139 permanece intacto, 
aprovada a emenda.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Se V.Exa. tivesse ouvido com atenção 
as minhas primeiras palavras, haveria de perceber a minha declaração: 
nós que conhecemos o Brasil, que conhecemos a paixão com que se re-
solvem determinados problemas, mesmo problemas jurídicos da maior 
transcendência, quando ligados a questões políticas, não teríamos dúvida 
de que, com a mesma fúria, com o mesmo desrespeito aos princípios ju-
rídicos com que aqui se decretou duas vezes o impedimento de um pre-
sidente da República, com o mesmo desespero e a mesma paixão com 
que se procurou processar um deputado que era inviolável no exercício 
de seu direito de denunciar fatos de qualquer natureza, não teríamos 
dúvida, repito, de que este Congresso, através de uma eleição indireta, 
poderia muito bem, como votou aquele impedimento, como se procu-
rou que ele atentasse contra o princípio da inviolabilidade do congres-
sista, também reeleger o presidente da República, quaisquer que fossem 
as sutilezas, qualquer que fosse a valentia, qualquer que fosse o denodo 
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com que V.Exa. viesse para aqui defender, como sempre defende, a boa 
doutrina e os bons princípios.

O Sr. Raul Pilla – Vou aproveitar-me da distração do presidente da 
Casa para um outro aparte.

O SR. ERNANI SÁTYRO – E da minha boa vontade, porque para 
ouvir V.Exa. não hesito em violar o próprio regimento, desde que a Mesa 
esteja distraída. (Riso).

O Sr. Presidente (Ranieri Mazzilli) – A Mesa nunca está distraída, 
nobres deputados (Riso). Ela muitas vezes deve fazer o jogo legítimo do 
esclarecimento. Mas solicita que não sejam dados apartes em encami-
nhamento de votação, porque sabe o nobre Sr. Deputado Raul Pilla que 
não são consentidos.

O Sr. Raul Pilla – Já me penitenciei antecipadamente.
O SR. ERNANI SÁTYRO – A distração da Mesa foi por ação, não 

por omissão, porque o esclarecimento era realmente importante.
Pediria a V.Exa., Sr. Presidente, permitisse ao nobre deputado Raul 

Pilla concluir seu aparte, uma vez que foi iniciado, porque não seria 
justo fosse tolhido na sua parte essencial.

O Sr. Raul Pilla – A argumentação expedida por V.Exa. é argumen-
tação contra toda e qualquer constituição que tenhamos no Brasil.

O Sr. Presidente (Raniere Mazzilli) – Uma vez que o nobre orador 
já foi interrompido, aproveito o ensejo para tirar também o partido da 
Mesa, anunciando uma sessão extraordinária para hoje, às 21h30, a fim 
de tratar somente de matéria orçamentária, que será anunciada no fim 
desta sessão.

Acha-se sobre a Mesa um requerimento de prorrogação da sessão 
por quinze minutos para falar em explicação pessoal o nobre deputado 
Campos Vergal.

Em votação. 
Aprovado.
Continua com a palavra o nobre deputado Ernani Sátyro, que ainda 

dispõe de cinco minutos.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, não se diga que, por es-

tarem escolhidos os candidatos a presidente da República, não haverá 
uma surpresa no momento de se votar o regime parlamentar. Não fala-
rei, Sr. Presidente e senhores deputados, propriamente, de um impedi-
mento jurídico. Não sustentaria a heresia – sem rimar – de que, tendo 
lançado, como lançaram outros, inclusive o meu partido, candidato à 
suprema magistratura da nação, estivéssemos do ponto de vista legal 
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proibidos de mudar, neste momento, do regime presidencial para o re-
gime parlamentar. Mas, Sr. Presidente, inegavelmente, do ponto de vista 
da ética política, do ponto de vista dos próprios compromissos públicos, 
assumidos com o povo, tenho a impressão – e esta interpretação é minha, 
não da liderança do meu partido, que não se pronunciou formalmente 
sobre ela – de que, havendo o nosso partido lançado, numa convocação 
democrática memorável, candidatos à Presidência e à Vice-Presidência 
da República dentro do regime presidencial, candidatos cujo registro pro-
moveu ou está promovendo, cometeríamos uma incongruência e um pe-
cado de ética política se viéssemos, a esta altura, revogar a nossa própria 
atitude, decepcionando o povo que já em todas as camadas exige a mu-
dança de situação que aí se encontra, sejam os nossos adeptos, sejam os 
partidários das outras correntes políticas antagonistas a nós. Não se diga, 
Sr. Presidente – e neste ponto eu pediria desculpas ao eminente deputado 
Raul Pilla, pela maneira incisiva com que quero frisar este argumento –, 
que nós estamos recuando da nossa posição e de nosso cumprimento, 
porque S.Exa. também teve muito tempo para, de acordo com a Mesa, co-
locar esta emenda na Ordem do Dia antes que pronunciamentos públicos 
e solenes de partidos políticos viessem criar para nós a impossibilidade de 
modificar as regras do jogo de que nós próprios já participamos.

Sr. Presidente, sei que certas palavras e certas declarações já não po-
dem ter repercussão no espírito desta figura extraordinária e apostolar da 
Câmara dos Deputados, que é o eminente colega senhor Raul Pilla. De mi-
nha parte, poderei dizer, com a sinceridade de sempre, que, em outras con-
dições, em outras circunstâncias e quando já não estejamos com o pleito à 
frente, a respeito do qual, através dos partidos, o povo de certo modo já se 
manifestou, poderei, pelo menos no que me toca, reexaminar este problema 
com o patriotismo de sempre, com o civismo de sempre e com a preocupa-
ção de legislar servindo ao povo que para aqui me mandou.

No momento, lamento profundamente não possa dar meu apoio a 
esta emenda, porque, de acordo com todas as condições políticas, finan-
ceiras e econômicas do país, o que necessitamos é, ainda desta vez, den-
tro do presidencialismo, acabar com esta situação de irresponsabilidade, 
de crime e de miséria que pesa sobre o povo brasileiro.

O Sr. Oswaldo Lima Filho – Será pior no governo que se instalar.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não será pior porque, desta vez, o povo 

vai escolher melhor.
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Pena de Morte
sessão de 16 de fevereiro de 196244

Em breve pronunciamento, o representante paraibano fez a 
defesa da vida, manifestando-se frontalmente contrário à pena 
de morte – que alguns parlamentares propuseram nessa sessão –, o 
que expressou não só por sentimentos cristão, mas também porque 
ela nunca atendeu a qualquer eficácia científica. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, nesta sessão, em que al-
gumas vozes se levantaram para preconizar a pena de morte, creio tra-
duzir os sentimentos e as ideias de grande parte dos componentes da 
Câmara ao trazer minha palavra de franca repulsa à instituição dessa 
medida no Brasil. Repulsa não apenas por princípios de direito consti-
tucional. Não poderia sequer tramitar um projeto de lei que tão fron-
talmente fere a Constituição da República. Sou contra a pena de morte 
não só por sentimentos cristãos e humanitários, mas porque a própria 
ciência criminológica tem demonstrado, em todos os países do mundo 
onde é vigente a pena de morte, que ela nunca atendeu às finalidades de 
intimidação, de correção ou de qualquer eficácia científica.

Venho, por conseguinte, traduzindo, repito, o pensamento de gran-
de parte de membros desta Casa, nestas rápidas palavras, já que não te-
nho mais tempo, protestar enérgica e veementemente contra a implan-
tação no país desta medida. Não seria por um crime bárbaro a mais – até 
parece que somos nação de ignorantes – que se pudessem rever ideias, 
conceitos, fundamentos, em matéria de ciência criminal.

Dentro daqueles mesmos sentimentos humanitários do Marquês de 
Beccaria, dentro dos princípios modernos que vigoram em matéria pe-
nitenciária, dentro do maior critério cristão, em respeito à Constituição 
do Brasil, em respeito aos nossos sentimentos mais profundos, somos 
contra a pena de morte.

o cóDiGo ciVil

Embora seja a discussão do projeto do código civil questão eminen-
temente jurídica, deve ser mencionada em capítulo especial, pois, sem 

44 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 17 de fevereiro de 1962.
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dúvida, ela representa um dos momentos mais elevados da atuação par-
lamentar de Ernani Sátyro, que foi, na Câmara dos Deputados, o relator 
da matéria. O seu minucioso exame a respeito do projeto está contido 
no relatório por ele redigido, para o que contou com a ajuda dos seus 
elaboradores, assim como dos relatores-parciais. Mas a sua participação 
não se restringiu à apresentação do relatório. Em diferentes pronuncia-
mentos, o deputado paraibano teve ocasião de se referir ao projeto de 
código civil, em discussão na Câmara dos Deputados. Em fins de 1983, 
por exemplo (Diário do Congresso Nacional, edição de 2 de dezembro 
de 1983), ele se declarou inteiramente contrário à proposta da OAB, no 
sentido de se adiar a discussão do novo código. Em 9 de maio, congra-
tulou-se com a Casa pelo clima de entendimento em meio ao qual se ia 
desenvolvendo a discussão e a votação da matéria. No dia seguinte, já 
aprovado o projeto e mesmo considerando a questão matéria vencida, 
Ernani Sátyro se preocupou em esclarecer alguns aspectos do novo 
Código Civil, aprovado na sessão anterior. Meses depois, tendo sido o 
projeto alvo de críticas por parte do senador Nelson Carneiro, não he-
sitou Ernani Sátyro em fazer, em 6 de setembro de 1984, substanciosa 
defesa do trabalho da Câmara dos Deputados por meio de pronun-
ciamento durante o qual recebeu apartes de apoio dos deputados Celso 
Barros, Oswaldo Lima Filho e Tarcísio Buriti. (NO)

A oAB e o código civil
sessão de 1º de dezembro de 198345

Designado pelo líder Cantídio Sampaio para relator do projeto 
de código civil, em tramitação na Câmara dos Deputados, Ernani 
Sátyro entregou-se com afinco àquela tarefa, conseguindo, em pou-
co tempo, concluir o seu relatório, para encaminhamento à dis-
cussão e votação. Às vésperas da votação da matéria, o relator e a 
Casa foram surpreendidos com requerimento da OAB, em que o 
importante órgão de representação profissional dos advogados ma-
nifestava o desejo de que fossem examinadas as emendas por ele 
oferecidas. Contra isso insurgiu-se o relator, entendendo que a ma-
téria já estava pronta para discussão e votação, não se justificando o 

45 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 2 de dezembro de 1983.
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atraso que a pretensão da OAB iria ocasionar na marcha do projeto, 
se fosse ela atendida. Entendia mais o relator que, indo a matéria 
ao Senado, a essa Casa do Congresso poderiam ser apresentadas as 
propostas do órgão representativo dos advogados, sem causar qual-
quer transtorno à tramitação na Câmara dos Deputados. Devido 
ao encerramento da sessão legislativa daquele ano, a matéria termi-
nou sendo adiada para o exercício seguinte, e neste concordaram 
todos os líderes com o posicionamento do relator, no sentido de 
não admitir as emendas da OAB, que poderiam ser apresentadas 
ao Senado. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, em minha já longa vida 
parlamentar, e com o conhecimento que tenho do que até hoje vem 
acontecendo no Congresso Nacional, nunca me havia deparado com a 
obstrução de um projeto de código. É o que está havendo em relação ao 
projeto do código civil enviado a esta Casa em 1975. Já não falo da falta 
de quórum, da ausência de deputados, porque disso ninguém é culpado, 
a não ser os próprios ausentes.

Mas, Sr. Presidente, surgiu na sessão passada um documento es-
tranho, da OAB, pleiteando, em primeiro lugar, que se adiasse para o 
próximo ano a discussão e a votação do referido projeto; em segundo, 
que ele fosse votado em partes separadas, ou seja, antes, a parte geral e 
posteriormente, a parte especial. Tudo isso, Sr. Presidente, é contrário ao 
regimento de nossa Casa. Não há absolutamente nada em qualquer dos 
dispositivos que regulam o capítulo especial da votação de projeto de 
código, nem no resto do regimento, no sentido de dividir-se um projeto 
de código em duas ou três partes, para se votar uma e, depois, outra.

A OAB pede também, no documento aqui lido pela líder em exercí-
cio do PT, que a discussão e a votação só se façam depois de um parecer 
que a OAB estaria elaborando, em uma comissão criada para tanto. Isso 
também é contrário ao que está no regimento, às praxes, aos usos e cos-
tumes da vida parlamentar brasileira.

Minha reclamação é extensa, e vou pedir a V.Exa. que a envie à pu-
blicação em sua íntegra, como permite o regimento, porque não que-
ro tomar o tempo dos Srs. Parlamentares com uma longa explanação. 
Ninguém deseja entrar em luta contra a OAB, mas ela já teve todas as 
oportunidades. Todos os órgãos culturais do Brasil, na fase de elabo-
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ração do projeto, foram convidados a opinar. E opinaram. A OAB do 
Rio Grande do Sul prestou-nos larga contribuição. Da Associação dos 
Magistrados do Rio de Janeiro, inúmeros professores e juristas vieram 
aqui, perante a comissão especial, emprestar suas luzes, trazer esclareci-
mentos. Então não posso conformar-me com esta intervenção indébita da 
OAB, pedindo que se interrompa a tramitação de um projeto de código 
até que ela remeta, no ano que entra, seu parecer sobre a matéria.

Esse parecer, mesmo que venha, será um corpo estranho. O regi-
mento diz quais são os documentos que devem figurar no avulso de 
qualquer projeto de lei. Qualquer documento que não tenha passado 
pela comissão, que não tenha sido juntado pela comissão, não pode, 
absolutamente, figurar no processo do projeto como sendo intrinseca-
mente ligado a ele. Repito: será um corpo estranho.

Pedi a palavra, na qualidade de relator do projeto, porque, depois do 
esforço de tantos colegas, de tantos juristas e do meu próprio esforço, 
não posso concordar com essa procrastinação, que é, afinal de contas, 
uma obstrução.

Remeteu-nos a OAB nada menos de 102 destaques de emendas, so-
mente sobre a parte geral do projeto. Sabido que esse projeto se compõe 
de 2.099 artigos, e que a parte geral compreende apenas 230 artigos, bem 
se pode calcular a quantos destaques ascenderá a iniciativa da OAB.

O mais curioso, no entanto, não é isto. Há um aspecto alarmante no 
requerimento da OAB, apresentado ao Plenário por uma representante 
do PT. É que o rol de destaques constitui um amontoado incongruen-
te de emendas, pegadas ao acaso, como quem lança uma rede ao mar, 
como a dizer: o que vier é peixe.

É sabido que a finalidade do destaque é proporcionar a oportuni-
dade de o Plenário examinar a emenda. Se esta teve parecer contrário, 
o que se pretende é a sua aprovação, contra o parecer da comissão. Se 
a emenda teve parecer favorável, o que pleiteia o autor do destaque é a 
sua rejeição. Não há como fugir disso, que constitui prática imemorial. 
E não podia ser de outro modo.

Pois bem, Sr. Presidente, a relação de destaques da OAB, via PT, é 
uma verdadeira salada doida, com os mais estranhos e contraditórios in-
gredientes. Não há como fugir deste raciocínio: quem faz destaque plei-
teia aprovação ou rejeição. Se fossem atendidos os destaques da OAB, 
teríamos, na parte geral do código civil, uma verdadeira monstruosidade 
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jurídica, um fenômeno a que o talento de Rui Barbosa chamou de terato-
lógico. O código seria um monstrengo.

Dirão os defensores dos destaques que o que se pretendeu foi uma 
reabertura do debate, um novo estudo da matéria. Se é isto, está contra 
todas as normas regimentais, contra toda a tradição parlamentar, contra 
a razão e o bom senso mais elementares. 

Nesta altura, é indispensável uma análise do estranho ofício da 
OAB, dirigido às lideranças partidárias.

Vamos transcrevê-lo, para depois comentá-lo. 
Eis a curiosa peça:

Ofício nº 916-GP/83
Em 21 de novembro de 1983.
Sr. Deputado,
Tenho a honra de encaminhar a V.Exa., por determinação da ses-

são plenária do Conselho Federal da OAB, a seguinte lista das emen-
das referentes à parte geral do código civil, que merecem destaque;

1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 22 – 24 
– 25 – 26 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 37 – 40 – 43 – 44 – 51 – 54 
– 56 – 59 – 60 – 63 – 65 – 70 – 74 – 78 – 81 – 83 – 87 – 90 – 92 – 95 
– 98 – 99 – 105 – 117 – 118 – 119 – (substitutivo Brígido Tinoco) 
– 128 – 136 – 139 – 140 – 141 – 150 – 151 – 154 – 156 – 164 – 165 
– 167 – 168 – 176 – 186 – 190 – 191 – 193 – 202 – 205 – 214 – 216 
– 217 – 218 – 230 – 236 – 240 – 242 – 248 – 249 – 250 – 251 – 256 – 
257 – 259 – 260 – 265 – 268 – 269 – 273 – 276 – 279 – (substitutivo 
Brígido Tinoco) – 285 – 287 – 288 – 291 – (substitutivo Brígido 
Tinoco) – 292 – 298 – 299 – 300 – 301 – 302 – 303.

Por outro lado, pondero, de conformidade com o conselho, que 
as necessidades de sistematização e coerência não permitem delibe-
ração sobre os livros da parte especial do código sem que tenha sido 
precisamente definida a redação final da parte geral, pelas repercus-
sões que esta poderá ter em relação às demais disposições do projeto.

Acresce considerar que este conselho destacou várias emendas que 
suscitam soluções alternativas para um mesmo problema legislativo.

Pelo exposto e considerando a dificuldade de uma solução glo-
bal, em alguns dias, de um diploma com mais de dois mil artigos 
que representa a estrutura legal da sociedade civil, substituindo o 
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atual código, que regeu o país por mais de sessenta anos, a classe dos 
advogados sugere que a parte geral seja objeto de deliberação pré-
via, pela Câmara dos Deputados, ficando os livros da parte especial 
para apreciação posterior.

Sabe o conselho que esta proposta poderá esbarrar em possível óbi-
ce regimental. Por isso mesmo, o conselho assume o compromisso de 
apresentar um parecer concludente sobre todo o projeto e as emen-
das até a data do início dos trabalhos ordinários do Congresso no ano 
de 1984. Neste sentido, já designei comissão especial constituída dos 
professores titulares de direito civil, Arnoldo Wald, da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, e José Lamartine Correia de Oliveira, da 
Universidade Federal do Paraná, que se encontra trabalhando. A lista 
acima de destaques já é trabalho dessa comissão.

Em tal parecer, a comissão, inclusive quanto aos destaques já su-
geridos, oferecerá a opinião da OAB quanto às soluções a serem ado-
tadas no caso dos destaques alternativos. Na hipótese do óbice aqui 
mencionado, sugere o conselho que a Câmara só efetue o destaque de 
emendas e votação do projeto em 1984. A perda de quatro meses é 
irrelevante em matéria de tal gravidade.

Queira receber, Sr. Deputado, as expressões da minha mais alta 
estima e consideração.

Mário Sérgio Duarte Garcia, presidente.

A primeira observação a fazer é sobre a intervenção indébita da 
OAB num processo de elaboração legislativa que já se encontra na sua 
fase final. Todos os prazos de consulta a órgãos daquela natureza já es-
tão desde muito vencidos, e só não opinou quem não quis. De agora 
em diante, qualquer tentativa de intervenção constitui um desapreço 
à Câmara dos Deputados e, consequentemente, ao Poder Legislativo, 
principalmente nos termos em que está formulada. 

O documento diz, pura e simplesmente, que comunica a lista de 
emendas que merecem destaque. Logo a seguir, modera um pouco 
a linguagem, para ponderar que “as necessidades de sistematização e 
coerência não permitem deliberação sobre os livros da parte especial 
do código sem que tenha sido precisamente definida a redação final 
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da parte geral, pelas repercussões que esta poderá ter em relação às 
demais disposições do projeto”.

Quer dizer, pretende a OAB que se faça um código aos pedaços, 
contrariamente ao que se tem feito no Brasil, a começar pelo Código 
de 1916, e em desacordo com as normas regimentais que disciplinam a 
matéria, em capítulo especial de nossa lei interna (arts. 215 a 233).

Vejamos outro trecho: “Acresce considerar que este conselho desta-
cou várias emendas que suscitam soluções alternativas para um mesmo 
problema legislativo.” Quer isto dizer que, ao formular os mais diversos 
e contraditórios destaques, o conselho ainda não sabe o que quer. Joga 
em cima do Plenário uma centena de destaques e depois irá dizer quais 
as “soluções alternativas” que tem para elas. Mas dizer quando e como? 
No pequeno espaço de cinco minutos do encaminhamento do destaque, 
em que somente poderão falar a ilustre líder do PT e o relator-geral? 
Sim, porque ninguém mais, senão estes, poderá encaminhar a votação, 
nos termos expressos do regimento (art. 221, §4º). Ou supõe a ilustre 
e respeitável OAB que o projeto vai voltar a uma nova gestação, com a 
repetição de tudo quanto foi feito até agora? 

Apesar de toda a inegável competência de seus integrantes, o con-
selho da Ordem mostra que não está familiarizado com o direito par-
lamentar. Mais estranho, no entanto, é haver quem, dentro da Câmara, 
possa acolher distorções dessa natureza.

Prossigamos no exame do requerimento. Agora diz:

Pelo exposto, e considerando a dificuldade de uma solução glo-
bal, em poucos dias, de um diploma com mais de dois mil artigos 
que representa a estrutura legal da sociedade civil, substituindo o 
atual código que regeu o país por mais de sessenta anos, a classe 
dos advogados sugere que a parte geral seja objeto de deliberação 
prévia, pela Câmara dos Deputados, ficando a parte especial para 
apreciação posterior.

Só se acredita nisto porque está escrito. Pois, de um projeto que tra-
mita na Câmara – só na Câmara – há oito anos, se vem dizer que se trata 
de uma solução global de poucos dias? Se a ilustre OAB durante todo 
esse longo tempo não tomou conhecimento da matéria que despertou 
a mais ampla discussão no país, a culpa não é da Câmara. A solução 
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final poderia vir numa única sessão, numa hora, em poucos minutos, 
se acaso ninguém ocupasse a tribuna para discutir a matéria. Só mesmo 
quem não tem a mais leve noção do mecanismo parlamentar pode fazer 
afirmações dessa ordem.

Antes de concluir este comentário ao ofício da OAB, recapitulemos 
algo do que foi feito, na longa elaboração do projeto e na sua posterior 
tramitação, na Câmara dos Deputados.

Comecemos pela palavra do prof. Miguel Reale, supervisor da 
Comissão Elaboradora e Revisora do Código Civil. Diz ele, na sua expo-
sição de motivos ao ministro da Justiça de então, Dr. Armando Falcão:

Cabe repetir que, no trabalho inicial, valemo-nos todos não só 
dos anteprojetos anteriores, como já foi lembrado, mas também do 
material recebido do Ministério da Justiça, contendo sugestões pro-
venientes de entidades oficiais e particulares, de professores e advo-
gados, sem se olvidar o pronunciamento do homem comum, interes-
sado na elaboração de uma lei que, acima de todas, lhe diz respeito. 
Friso a importância dessas contribuições anônimas, que trouxeram à 
comissão material do mais alto significado para juristas empenhados 
na mais declarada das tarefas, qual seja a de encontrar modelos ade-
quados à multifária e surpreendente condição humana.

Depois de outras considerações, prossegue o mestre:

Sobretudo no que se refere à redação, adotou-se o critério de 
rever o texto toda vez que das manifestações recebidas se pudesse 
inferir a existência de lacuna ou obscuridade.

 Lembro tais fatos para demonstrar com que isenção procuramos 
proceder, dando ao primeiro anteprojeto o “valor de uma hipótese 
de trabalho”, para seguirmos a sábia lição metodológica traçada por 
Claude Bernard.

Para confirmar ainda mais o caráter “experiencial” da obra le-
gislativa em curso, foi o texto, devidamente revisto, republicado 
em julho de 1974, para nova manifestação dos círculos culturais do 
país, o que promoveu o aparecimento de livros, artigos em revistas 
especializadas e jornais, bem como a realização, em todo país, de 
ciclos de conferências, dos quais participaram, com entusiasmo, os 
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membros da comissão. Nem faltaram lisonjeiros pronunciamentos 
no exterior, não só quanto à estrutura do projeto como no concer-
nente a várias de suas inovações.

Novas sugestões e emendas; novo trabalho de paciente reexame, 
elaboradas que foram cerca de trezentas emendas, de fundo ou de 
forma, com as quais a comissão dá por concluída a sua tarefa, com 
a apresentação a V.Exa. do anteprojeto de código civil anexo, o qual, 
repito, transcende a pessoa de seus autores, tão significativa foi a 
colaboração dos meios sociais, científicos e econômicos, que nos 
honraram com as suas ponderações e críticas construtivas.

Perante a comissão especial depuseram alguns dos mais eminentes 
civilistas brasileiros, alguns deles autores de parte do projeto, outros con-
vidados a trazer as suas luzes à discussão e estudo da matéria. Essas pa-
lestras, entrecortadas de interpelações de deputados, podem constituir, 
como já tivemos oportunidade de mencionar, precioso manancial para o 
estudo mais aprofundado dos diversos aspectos da codificação civil.

Foram eles os juristas Miguel Reale, Moreira Alves, Clóvis do Couto 
e Silva, Torquato Castro, Rubens Requião, Haroldo Valadão, Caio Mário 
da Silva Pereira, Erbert Chamoun, Sylvio Marcondes, Agostinho de 
Arruda Alvim.

Ao lado desses, não é demais citar o trabalho dos relatores-par-
ciais: Brígido Tinoco, Raimundo Diniz, Geraldo Guedes, Lauro Leitão, 
Cléverson Teixeira e Celso Barros.

Por sua vez, a OAB do Rio Grande do Sul mandou valiosa contri-
buição, o mesmo acontecendo com a Associação dos Magistrados do 
Rio de Janeiro.

Houve consultas a diversas pessoas e categorias sociais, a corporações 
jurídicas e, como já foi salientado, até a pessoas do povo. Os trabalhos de 
elaboração do projeto começaram em 1969, e a sua remessa à Câmara 
ocorreu em 1975. Por aí se vê quanto se estudou. Pois é depois de tudo 
isso que a OAB se arvora em dona da verdade, invade a Câmara dos 
Deputados, onde não foi chamada, para querer fazer um novo projeto de 
código civil, quando todas essas etapas já estão vencidas, e não mais cabe 
a apresentação de qualquer parecer, por mais abalizado que seja!
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Todo o projeto obedece a uma sistemática. Impossível é isolar a par-
te especial, ao sabor da OAB, para, depois de feita a redação final desta, 
se passar ao exame dos demais livros.

Chama-se a isto, Sr. Presidente – e não é demasiado insistir – uma 
intervenção indébita que assume o caráter de uma obstrução. Fato iné-
dito e inusitado na existência já longa do Congresso Nacional.

Com apoio em que dispositivo regimental, em nome de que tradi-
ção parlamentar iríamos agora tumultuar e subverter o processo legis-
lativo para ficar aguardando um parecer que a Câmara não solicitou, 
de que não está necessitando, somente para retardar a fase final da 
tramitação do projeto?

Insistimos ainda na afirmação de que a aprovação do parecer do 
relator-geral foi unânime na comissão, depois de examinadas as últi-
mas sugestões, liberalmente admitidas, quando já não havia mais pra-
zo para emendas.

Ainda bem que a OAB reconhece as dificuldades regimentais 
de acolhimento de sua estranha proposta. Mesmo assim, traz outra 
solução insólita:

Por isso mesmo, o conselho assume o compromisso de apresentar 
um parecer concludente sobre todo o projeto e as emendas até a data 
do início dos trabalhos ordinários do Congresso no ano de 1984.

Quem está pedindo esse parecer? Onde ele vai ficar, corpo estranho que é?
Se a Câmara se submetesse a essa humilhação, melhor fora propor 

uma emenda à Constituição, deferindo à OAB a atribuição de deliberar 
sobre códigos. A Câmara já tem seus pareceres proferidos por juristas 
os mais eminentes – os relatores-parciais – e pelo modesto relator-geral, 
que bebeu os ensinamentos desses relatores e de eminentes elaborado-
res do projeto. Tudo está feito, Sr. Presidente. Só nos falta discutir, se 
alguém o quiser, e votar. Nada mais falta. A Câmara não pode submeter-
se a essa exótica, incabível e ofensiva invasão de suas atribuições.

O resto da peça não merece comentários. É a repetição do desapreço 
e da irreverência contra o Poder Legislativo. É este poder que estamos 
defendendo com a veemência de nossas palavras.

A Câmara, agora, é o juíz desse debate. Ela dirá se acha ou não que 
merece continuar existindo. E os responsáveis por essa obstrução irão 
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responder perante a sociedade pelo retardamento de um código voltado 
para as inspirações sociais que informaram as normas disciplinares da 
propriedade, da posse, dos direitos da mulher na sua completa igualda-
de com o homem.

Respondam perante a história, se é que na história lembrança destas 
coisas se consente.

Encaminhamento da votação do projeto de código civil
sessão de 9 de maio de 198446

Afastada a questão das emendas sugeridas, extemporanea-
mente, pela OAB, na sessão legislativa anterior, cuja apreciação 
foi deixada à outra Casa do Congresso, se lá apresentadas fossem, 
passou-se, em maio de 1984, à discussão e votação do projeto de 
código civil. Com o pequeno pronunciamento abaixo reproduzi-
do, o relator procedeu ao encaminhamento da votação, tendo sido 
a matéria aprovada. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, congra-
tulo-me com esta Casa, a começar por V.Exa. e todas as lideranças par-
tidárias, pelo clima de entendimento em que se está desenrolando esta 
sessão, com a preocupação única de darmos ao Brasil um novo código 
civil à altura de sua cultura jurídica.

Recebi do líder Cantídio Sampaio a incumbência de ser o relator-ge-
ral desta matéria, em razão do falecimento do deputado Djalma Marinho, 
que, com o seu talento, com a sua cultura e devotamento, por motivo de 
saúde não teve a oportunidade de sequer iniciar seu exame, que seria, 
sem dúvida nenhuma, um grande trabalho, como tudo aquilo que S.Exa. 
produzia. O certo é que o relatório geral não tinha sido começado.

Assumi essa responsabilidade em 4 de março de 1982 e, apesar de se 
tratar de um ano de eleições, já em 1º de setembro entregava meu traba-
lho. Para sua consecução, vali-me dos trabalhos de todos os relatores-par-
ciais que funcionaram nessa comissão e também da assessoria de alguns 
dos eminentes autores do projeto, a começar pelo eminente e dedicado 

46 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 15 de maio de 1984.
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presidente da comissão elaboradora e revisora, prof. Miguel Reale. Os ou-
tros foram os professores Moreira Alves e Clovis do Couto e Silva.

Quero trazer minhas congratulações a todos os membros da comissão 
especial que se encarregou da matéria; inicialmente, ao nobre deputado 
Pimenta da Veiga, com quem, como disse ele no seu discurso, me en-
tendi perfeitamente, sem outra preocupação senão a de servir à cultura 
jurídica do Brasil e aos interesses da elaboração de um bom projeto de 
código civil. Quero também proclamar a colaboração de todas as lide-
ranças partidárias, que terminaram chegando a um entendimento para 
a aprovação da matéria.

Entre outros, o problema do índio está perfeitamente resolvido 
através da Emenda nº 13, de autoria do saudoso deputado Cantídio 
Sampaio. Todas as questões relativas à mulher estão tratadas no contex-
to do trabalho. A mulher foi em tudo igualada ao homem.

Finalmente, não posso deixar de reconhecer que a OAB, em outro 
momento por mim combatida, embora com respeito, quando conseguiu 
a interrupção dos trabalhos, em fins de 1983, colaborou nesta última 
fase, através dos deputados que apresentaram os destaques por ela su-
geridos, no sentido de serem retirados tais destaques. Agradeço a cola-
boração dos funcionários da comissão, principalmente a do Sr. Antônio 
Fernandes Borges Manzam e a de Dra. Stella Prata da Silva Lopes.

Agora, vamos partir para a votação, na qual representará nosso 
partido, o PDS, o nobre deputado Jorge Arbage, já que o líder Nelson 
Marchezan, em aparte ao deputado Pimenta da Veiga, deu, há poucos 
instantes, seu pleno apoio àquilo que vamos votar. Saliento a colabora-
ção da Mesa da Câmara, especialmente ao presidente Flávio Marcílio, 
do seu auxiliar, o nosso amigo Paulo Afonso Martins de Oliveira, por-
que, sem a ajuda de todos esses – da comissão, dos membros da comis-
são, das lideranças, da OAB –, sem esse entendimento geral, não pode-
ríamos ultimar o projeto que vamos votar nesse momento.

Fica, assim, feito rapidamente o encaminhamento da matéria, 
porque o tempo dessa está-se esgotando, em virtude da sessão que o 
Congresso Nacional realizará, dentro de alguns minutos, neste mesmo 
plenário. Vamos, pois, todos unidos, votar o Projeto de Lei nº 634-
A, de 1975, o qual, depois de aprovado pela Câmara, será enviado ao 
Senado Federal.
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congratulações pela aprovação do código civil
sessão de 10 de maio de 198447

No pronunciamento aqui transcrito, o deputado Ernani Sátyro, 
embora a matéria fosse já vencida, teceu comentários e observações 
em torno do projeto aprovado, impedido que esteve de fazê-lo na 
sessão anterior em face da exiguidade do tempo de que dispunha. 
As palavras do relator gravadas neste discurso são da maior impor-
tância para elucidar alguns aspectos do novo código que passaria a 
reger as relações privadas no Brasil. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, como 
sabe a Câmara, foi votado ontem o projeto de lei que estabelece o novo 
código civil brasileiro. Não pude na sessão de ontem fazer as considera-
ções que considero pelo menos úteis, pois só me restavam poucos minu-
tos no momento do encaminhamento da votação.

Embora se trate de matéria já vencida, não quero perder a oportuni-
dade de, neste momento em que ocupo a tribuna no Grande Expediente, 
deixar registrados alguns aspectos mais salientes, mais importantes da 
nova lei civil que vamos ter, depois de apreciada pelo Senado, de voltar à 
Câmara e ser sancionada pelo Sr. Presidente da República.

Começarei por registrar que está havendo uma grande confusão, 
direi mesmo até uma distorção, a respeito da marcha desse projeto na 
Câmara dos Deputados, surgindo, de vez em quando, afirmações de que 
ele está aqui há mais de treze anos, arrastando-se, sem que tenha sido, 
até agora, apreciado por esta Casa.

O projeto, Sr. Presidente, como se sabe, é de 1975 e foi enviado à 
Casa através de mensagem do Poder Executivo. Houve uma longa ges-
tação, um longo estudo da matéria pela comissão elaboradora e revisora 
do projeto, como houvera vários outros projetos, alguns dos quais, reti-
rados, não tiveram curso no Congresso Nacional. Quando do primeiro 
código civil brasileiro – o vigente – também ocorreu uma longa demora. 
Tivemos vários projetos, o genial esboço de Teixeira de Freitas, o de 
Felício dos Santos, o de Coelho Rodrigues, o de Nabuco de Araújo, além 
de outras tentativas de consolidação geral das leis civis.

47 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 15 de maio de 1984.
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Vindo o projeto Bevilacqua para o Congresso Nacional, aqui também 
passou por longas discussões, tendo-se tornado mais famosa aquela em 
que interveio principalmente Rui Barbosa, preocupado mais com a pure-
za da linguagem, com o aspecto do vernáculo, do que propriamente com 
a parte jurídica, à qual o grande Rui praticamente pouco se dedicou.

O projeto atual, de 1975, e que foi ontem votado pela Câmara, pas-
sou também por amplos debates. Grande número de juristas foi ouvido 
perante a comissão especial. Os diversos relatores-parciais proferiram 
seus pareceres de acordo com a incumbência atribuída a cada um de-
les, a cujos nomes, por uma questão de justiça, passo a referir-me ra-
pidamente. Da parte geral, foi relator o deputado Brígido Tinoco; da 
parte de obrigações, o deputado Raimundo Diniz; da parte de direito 
de empresa, inicialmente denominada atividade negocial, o deputado 
Geraldo Guedes; do direito das coisas, deputado Lauro Leitão; do direi-
to de família, deputado Cleverson Teixeira; e do direito das sucessões, 
deputado Celso Barros, que, por sinal, está ocupando a liderança do 
nosso partido neste momento.

Concedo o aparte ao deputado Celso Barros.
O Sr. Celso Barros – Nobre deputado Ernani Sátyro, a referência que 

faz V.Exa. ao período em que Rui Barbosa atuou na elaboração do có-
digo civil, voltando-se mais atentamente para os aspectos formais da 
linguagem, mostra que, àquela época, interessava mais aos elaboradores 
do código civil mostrar as excelências do pensamento nacional do que 
as contradições da sociedade brasileira. Santiago Dantas, em trabalho 
notável sobre Rui Barbosa e o código civil, salientou esse aspecto, bem 
como o de que, no início de sua elaboração, o Brasil estava despontando 
para uma fase eminentemente rica em sua florescência espiritual, mas 
passava por um período de grande debilidade econômica. Na elaboração 
do código civil, o código da sociedade brasileira, visava-se justamente a 
realçar os aspectos culturais e intelectuais, nos quais avultava sobretu-
do o cultivo da linguagem, através de escritores do momento, um dos 
quais foi Machado de Assis, que, naquela época, justamente publicava 
seu livro Dom Casmurro. Eduardo Prado também escrevera seu grande 
livro, bem como Castro Alves e outros poetas. Isso mostra a florescên-
cia da intelectualidade brasileira, à qual o código veio corresponder na 
sua grande dimensão cultural. Nem me quero alongar nesta parte, mas 
apenas consignar, particularmente, o trabalho excelente de V.Exa. na 
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conclusão da elaboração do projeto do código civil, ontem felizmente 
votado nesta Casa, para glória nossa. Estamos certos de que, votando o 
código civil, demos à nação uma contribuição valiosa, na expectativa de 
que este código abrirá certamente novas perspectivas no panorama da 
sociedade brasileira para engrandecê-la através das grandes construções 
legais de que ela foi, realmente, grande propulsora.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço o aparte do nobre líder, que, 
como acabo de dizer, foi um dos mais eficientes relatores-parciais desta 
obra, ontem votada. Minha preocupação, no momento, é principalmen-
te fazer uma espécie de histórico, para deixar registrados aqui alguns 
aspectos importantes do projeto.

O novo código civil contém 2.099 artigos, enquanto o código atual, 
o chamado Código Bevilacqua, tem 1.807 artigos. Foram apresentados 
ao projeto 1.063 emendas, e aprovadas 84. Houve 39 subemendas dos 
relatores-parciais; 36 do relator-geral; emendas rejeitadas, 763; emen-
das prejudicadas, 137; emendas rejeitadas pelos autores, 5; emendas dos 
relatores-parciais, 33.

Na distribuição da matéria, o código é inovador, desprezando a 
orientação anterior dos livros para dividi-lo da seguinte maneira: parte 
geral, parte especial, começando pelo direito das obrigações, direito da 
empresa – no projeto inicial, era atividade negocial, o que foi modifi-
cado por nós –, direito das coisas, direito da família, direito das suces-
sões, e o livro especial de disposições finais e transitórias.

As modificações do novo código são muitas, e, para salientar as 
principais, basta falar na incorporação da parte primeira do código co-
mercial ao código civil, como ficou esclarecido nos vários documentos 
que informa a elaboração desta matéria. Não se cogitou de uma unifica-
ção global do direito privado, essa é uma questão doutrinária que existe 
entre os cultores do direito do mundo inteiro – Teixeira de Freitas, que foi 
um gênio, teve soluções realmente extraordinárias nesse sentido. Mas nós 
apenas aproveitamos do código comercial a primeira parte, como uma 
espécie de prolongamento da parte de obrigações do nosso código.

Outro ponto que tem sido salientado no Brasil inteiro, e ao qual não 
podemos deixar de fazer uma referência, é a situação da mulher, já con-
sideravelmente melhorada no projeto de código enviado pelo governo 
ao Congresso Nacional, e que foi ainda mais aperfeiçoada através de 
emendas de inúmeros Srs. Deputados, de subemendas de relatores e, 
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inclusive, do relator-geral, que ocupa esta tribuna. Pode-se dizer que a 
igualdade da mulher em relação ao homem está completa – a não ser 
que nos tenha escapado um ou outro ponto –, a começar pela organi-
zação da sociedade conjugal através do casamento. Não existe mais a 
figura do chefe da sociedade conjugal, em matéria de tutela, de cura-
tela, de escolha de inventariante, em todos esses desdobramentos da 
matéria do código civil, a mulher figura em igualdade de condições 
com o homem, cabendo ao juiz, em cada caso, decidir e escolher qual 
a mais capaz, não como privilégio de sexo, e sim no interesse da socie-
dade conjugal, no interesse do tutelado, do curatelado, do menor, do 
inventário, e assim por diante.

O Sr. Alcides Lima – Ilustríssimo deputado Ernani Sátyro, aparteá-lo, 
para mim, é uma honra muito grande, principalmente neste assunto de 
magna importância para as relações na sociedade civil brasileira. O traba-
lho realizado por V.Exa. como relator do código civil é, sem dúvida, uma 
das contribuições mais significativas para o futuro deste país. Gostaria 
de ouvir de V.Exa. no momento que lhe convier, ao longo do pronun-
ciamento que faz, por que ainda permanece no código civil essa redação 
já caduca, ultrapassada, que apresenta uma construção indireta das fra-
ses, dificultando a vida dos profissionais, dos advogados, dos estudantes 
de direito, no que concerne à interpretação que está no código. Gostaria 
de ouvir de V.Exa. profundo conhecedor desta matéria, se já não está 
em tempo de revermos a redação do código, além dessas modificações 
oportunas, providenciais, já feitas. Agradeço a sua atenção e gostaria 
imensamente de ouvir a opinião de V.Exa. no momento que lhe convier.

O SR. ERNANI SÁTYRO –Agradeço a V.Exa., deputado Alcides 
Lima, o aparte, que é muito oportuno.

O problema de linguagem é um dos mistérios, um dos segredos da 
arte ou da ciência de legislar. Não existe o legislador perfeito, nem na 
busca jurídica das soluções, nem da enunciação do seu pensamento. 
Esse problema da linguagem foi muito bem examinado pelos elabora-
dores e revisores do projeto do código civil ontem votado nesta Casa, 
com a afirmação de que grande parte da redação do código civil de 1916 
foi mantida na proposição, e somente quando se trouxe uma solução 
nova é que houve modificação na linguagem.

De maneira que, embora agradecendo a contribuição valiosa do no-
bre colega, não concordo com essa opinião. O projeto está redigido, o 
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quanto possível, numa linguagem escorreita e clara. Existem expressões 
nas quais não podemos fugir à técnica. Temos de ser claros, temos de ser 
preciosos. Mas existem expressões, não apenas palavras, mas expressões 
completas – por exemplo, sociedade conjugal – que não podemos fazer 
constar de outro modo; e, como essa, muitas outras, que seria fastidio-
so exemplificar aqui e agora. Considero, por conseguinte, embora com 
falhas inevitáveis, que é boa a linguagem do projeto ontem votado nesta 
Casa. Não há preciosismo de qualquer espécie.

Ouço o nobre colega e peço apenas que seja breve.
O Sr. Celso Barros – Em aditamento à brilhante explicação de V.Exa., 

desejo apenas dizer aos nobres colegas que o que mais se salienta na 
redação do código civil é a síntese das suas expressões e a correição da 
linguagem. O código civil não tem uma linguagem quinhentista, nem 
seiscentista, nem setecentista; tem uma linguagem compatível com o 
espírito de correição gramatical que influencia a época em que foi escri-
to e, hoje, ainda domina os compêndios do país. O que ocorreu, nobre 
deputado, é que a linguagem atualmente usada em determinados meios 
está deformada, não ajustada às conveniências do raciocínio e, muitas 
vezes, não depurada perfeitamente. Não podemos dar ao código civil 
uma linguagem de caráter meramente popular; há de ser uma lingua-
gem atualizada, mas escorreita, e que traduza perfeitamente a intenção 
do legislador. Embora a indagação do nobre colega Alcides Lima seja 
procedente, queremos dizer que o código civil, nos termos do projeto, 
tem uma linguagem ajustada aos padrões linguísticos normais e univer-
sais, dentro do campo ou da língua portuguesa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado, nobre deputado Celso 
Barros. Deputado Alcides Lima, tenha paciência. Agora, preciso de 
prosseguir nas minhas considerações. O tempo de que disponho é mui-
to pouco. Já tive a honra de ouvi-lo. Se me for possível, concederei novo 
aparte a V.Exa.

Vamos, pois, a outros aspectos e soluções do projeto. No que diz 
respeito, por exemplo, à propriedade, Sr. Presidente, várias cartas cons-
titucionais no Brasil consagravam o princípio da sua subordinação ao 
interesse social. Pois bem, isso era letra morta na Constituição. Nossa le-
gislação civil não dava providência no sentido de realmente condicionar 
o uso da propriedade ao interesse social. Não se trata aqui de socialismo, 
que é outra coisa. Trata-se de finalidade social, de respeito ao interesse 
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social, mas dentro da concepção da ideologia que adotamos, porque, 
dentro do socialismo, até a propriedade desapareceria, ou seria profun-
damente golpeada. É aquilo a que hoje se chama a socialidade da lei.

No que diz respeito, por exemplo, à poluição, à devastação das ma-
tas, às relações de vizinhança, há um mundo de considerações que fo-
ram objeto de soluções acertadas nesse novo projeto do código civil, no 
qual se teve uma preocupação, a que seus elaboradores chamam, como 
já disse, socialidade, para que não haja confusão com socialismo pro-
priamente dito.

Nesse quadro estão o problema ecológico e o das relações com a 
vizinhança – a fauna e a flora.

Quanto ao problema do índio, do silvícola, que é a expressão técnica – 
e eis outra expressão da qual não se pode fugir, dentro da técnica jurídi-
ca, pois ali não se fala no índio, mas no silvícola – quanto a este, a solu-
ção inicial não tinha sido feliz, porque se considerava o silvícola absolu-
tamente incapaz. A inspiração era boa, como está no relatório parcial do 
deputado Brígido Tinoco. O que se pretendia era defender ao máximo 
o silvícola, o índio. Mas a solução não foi bem aceita. Realmente, não 
foi feliz, embora sua inspiração fosse outra. Então, terminamos aceitando, 
ontem – e o destaque foi meu e do deputado Edígio Ferreira Lima –, uma 
emenda do saudoso deputado Cantídio Sampaio, em que se liberta o 
índio desta condição de incapaz. Não ficou nem como incapaz absolu-
to, nem relativo. O que se fez constar no projeto ontem votado é que a 
situação do silvícola seria tratada em lei especial, o que vale dizer, nos 
termos convenientes. Afinal de contas, nossa finalidade é trazer o ín-
dio para o nosso convívio, para a nossa civilização, num processo de 
aculturação inevitável, e que é até uma exigência humana. Pois bem, 
consertamos esse defeito, ontem, através dos dois destaques oferecidos.

Outra situação importante é que o código, embora trazendo a pri-
meira parte do código comercial para o código civil, deixou de parte 
algumas leis especiais, aquelas que, na linguagem técnica, se chamam 
leis extravagantes. A palavra extravagante é usada no sentido de que não 
pertencem ao código, são leis aditivas, mas que completam, por assim 
dizer, o organismo, o arcabouço de toda uma construção do código.

Muitas das ideias contidas no projeto apresentado em 1975 já foram 
aproveitadas na Lei do Divórcio, em relação, por exemplo, às causas da 
anulação de casamento e de separação judicial. Muitas dessas matérias 
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de direito da família já foram aproveitadas, repito, pela Lei do Divórcio, 
de maneira que não procedem as críticas feitas à proposição, porque, 
sendo o projeto anterior à Lei do Divórcio, a Constituição não permitia, 
até então, a instituição do divórcio. Portanto, o projeto não podia cuidar 
disso, mas já se fez a devida adaptação.

Sr. Presidente, o projeto de lei ontem votado só obteve esse bom 
resultado em virtude da harmonia que se verificou entre as várias lide-
ranças partidárias. Devem estar lembrados os Srs. Deputados de que, 
no ano passado, quando já findava a sessão legislativa, não pudemos 
votar a matéria, por ter havido uma longa série de destaques sugeridos 
pela Ordem dos Advogados do Brasil, através de lideranças, e também 
pela falta de quórum para a votação. Mas essa foi transposta. Tudo se 
conciliou, sem ressentimentos. É que ontem houve um entendimento 
geral. Estamos dispostos a examinar com isenção o que porventura vier 
emendado do Senado, seja de acordo com as sugestões da OAB, seja por 
outras inspirações, porque nossa preocupação é acertar, não elaborando 
um código perfeito, mas o melhor código que for possível, em benefício 
da cultura jurídica e dos interesses sociais de nossa pátria.

Estas considerações constituem uma pequena contribuição ao co-
nhecimento de quanto fizemos, todos nós que participamos dessa obra, 
desde os seus eminentes e competentes autores, até os relatores-parciais 
e, finalmente, o relator-geral. Por isso mesmo desejo consignar mais al-
guns aspectos da construção realizada até agora. O Senado Federal, sem 
nenhuma dúvida, contribuirá com suas luzes para o aperfeiçoamento 
do nosso trabalho.

Assim, destaco ainda a preocupação de se evitar, quanto possível, 
a adoção de normas processuais, que têm seu lugar próprio no código 
específico. Só mesmo quando o preceito adjetivo é parte integrante do 
ato que se vai regular, exigindo, por assim dizer, a sua solenidade, como 
no caso do casamento, é que se justifica a adoção da norma processual.

Temos ainda o problema da prescrição e da decadência, cuja confu-
são já vinha sendo esclarecida pela doutrina e pela jurisprudência cons-
trutiva, e agora passa a ter sua configuração nítida. Faltou, é certo, uma 
definição da decadência, porque o projeto obedeceu a uma preocupação 
mais operacional do que conceitual, mas o modo como foi tratada a ma-
téria não permite mais dúvida. Prescrição é tudo quanto figura no título, 
capítulo e seção competentes (artigos 167 a 204), e decadência, traçadas 
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as suas normas gerais também no capítulo próprio (artigos 205 a 209), 
constitui tudo aquilo que, fora da prescrição, esteja previsto, ao longo do 
código, no problema dos prazos, a respeito de cada situação. O aplicador 
da lei não terá mais dificuldade na aplicação da lei civil.

Outro ponto a assinalar é a preocupação constante, no espírito dos 
elaboradores do projeto, de superar os pressupostos individuais que ca-
racterizam o código vigente. Tratava-se, quando da elaboração do projeto 
Bevilacqua, de uma sociedade, em sua grande maioria, agrária, com pre-
ponderância de habitação no campo, onde predominava o patriarcalis-
mo. Hoje, temos uma população preponderantemente urbana, na qual as 
inspirações de caráter social e coletivo sobrepujam aqueles pressupostos 
anteriores, de fins do século passado e começos do século presente.

Dentro dessa nova orientação, podem ser destacadas várias ino-
vações. Uma delas é, por exemplo, a posse-trabalho. A numeração de 
artigos será um pouco alterada na redação final, em virtude, mesmo, 
das emendas aceitas, ora aditivas, ora supressivas. Mas, no projeto, o 
preceito da posse-trabalho está contido no art. 1266, § 4º. O que ali se 
determina é que:

O proprietário também pode ser privado da coisa, se o imóvel 
reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de 
boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, 
e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, 
obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econô-
mico relevantes.

Nesse caso, o juiz fixará a justa indenização ao proprietário; 
paga, valerá a sentença como título para a transcrição do imóvel em 
nome dos possuidores.

Ao destacar esse dispositivo, convém advertir que aqui não se trata 
do usucapião especial, disciplinado na Lei nº 6.969, de 10 de dezembro de 
1981. Nesta, trata-se de área rural contínua, não excedente de vinte e cinco 
hectares, cultivado pelo possuidor que nela tiver sua morada. É necessário 
fazer esta distinção para evitar interpretações incabíveis. Não é necessário, 
no entanto, entrar em detalhes dessa ação de usucapião especial.

Com esses, muitos outros institutos receberam sopro renovador. 
Diminuíram-se os prazos do usucapião, independentemente desse  
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especial, previsto em lei; extinguiu-se a enfiteuse, determinando-se como 
terminarão as existentes, matéria, aliás, já prevista, facultativamente, na 
Lei nº 5.827, de 23 de novembro de 1972, que cogita de seu resgate em dez 
anos; exigiu-se que a cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade de 
bens, porventura contida no testamento, indique a devida justificação; es-
tabeleceu-se que a adoção pode ser simples ou plena determinando-se a 
forma pela qual deve ser feita uma ou outra; cuidou-se – vale repetir – da 
função social do contrato, que já não constitui lei absoluta entre as partes, 
mas deve subordinar-se ao princípio da socialidade do direito.

Finalmente, o livro especial, o último do projeto, cuida das disposi-
ções finais e transitórias. Contém matéria para mais longas meditações, 
não deixando de trazer problemas de cautelosa interpretação, pois ali 
se cogita, em grande parte, de direito intertemporal. Por isso mesmo, 
foi mantido o critério do Código Bevilacqua, mediante o qual, uma vez 
publicado o código, somente entrará em vigor decorrido um ano dessa 
publicação. Esse prazo foi considerado insuficiente por alguns juristas, 
e até existem emendas estendendo a dois anos, mas preferimos adotar o 
critério da comissão elaboradora, por nos parecer o mais acertado.

Apresentados, deste modo, em termos gerais, e quanto possível nos 
limites de tempo de que disponho, os aspectos principais do projeto, va-
mos encerrar esta exposição com duas ou três conotações, que se cons-
tituíram no objeto de maior comentário, na opinião pública.

Uma delas, já ligeiramente anotada, no início desta oração, é o tem-
po que levou o projeto na sua tramitação nesta Casa. Confunde-se o 
tempo dos trabalhos da comissão elaboradora e revisora com o tempo 
gasto pela comissão especial. De minha parte, pessoalmente, não gastei 
mais do que seis meses. É que trabalhei sobre o vasto material dos elabo-
radores e dos relatores-parciais. Depois, em um ano de campanha polí-
tica, como foi o de 1982, ficamos todos bastante cheios de problemas, o 
que acarretou, por outro lado, o esvaziamento do Congresso Nacional, 
por diversos, embora intercalados, períodos. Mesmo assim, levando-
se em conta tudo isso, vale insistir em que o projeto chegou à Câmara 
em 10 de junho de 1975. Vão completar-se, pois, nove anos. Os prazos 
regimentais, previstos em capítulo especial de nossa lei interna, não pu-
deram ser respeitados.

Outro problema de intensa e constante repercussão na opinião pú-
blica foi a situação da mulher. Essa matéria, pode-se afirmar, sensibilizou 
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a todos quantos tiveram participação na feitura do projeto, na comissão 
elaboradora e revisora, na comissão especial e no Plenário da Câmara, 
através de numerosas emendas. As associações femininas, as ilustres re-
presentações do povo, nesta Casa, a imprensa, as universidades, órgãos 
representativos da classe dos magistrados e dos advogados – ninguém 
ficou indiferente à sorte da mulher, nem mesmo as vozes discordantes, 
poucas, aliás, e cautelosas. Finalmente, de minha parte, atendi, quanto 
pude e era necessário, às reivindicações feitas.

Devo salientar a participação da deputada Cristina Tavares, na co-
missão, e da deputada Irma Passoni, no Plenário. Também é justo assi-
nalar o interesse da deputada Lúcia Viveiros, que, em oportunidades di-
versas, teve a iniciativa de proposições destinadas a melhorar a situação 
da mulher, como sejam o Projeto de Lei nº 3.733, de 1980, e o Projeto 
nº 93, de 1983. É verdade que esses projetos se destinavam a modificar 
o código vigente e sua Lei de Introdução, uma vez que não havia mais 
possibilidade de emenda ao Projeto nº 634, de 1975. Mas as iniciativas 
valem como contribuição ao debate da questão.

Quero terminar essas palavras congratulando-me com toda a 
Câmara dos Deputados pelo feliz resultado a que chegamos, graças ao 
esforço de tantos abnegados, a começar pelos autores do projeto; pela ini-
ciativa do Poder Executivo; pelo trabalho dos relatores-parciais; pela aju-
da de funcionários; pelo apoio do ministro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel; 
pela receptividade da imprensa e, finalmente, pela simpatia e confiança 
com que o povo brasileiro, de modo geral, e as entidades de classe, de 
modo particular, estimularam a execução de tão árdua e relevante tarefa.

Esperamos todos, agora, com a mais inabalável confiança, a partici-
pação do Senado Federal, que corrigirá os inevitáveis erros e aprimorará 
o produto do nosso devotamento e patriotismo.

sobre o projeto do código civil brasileiro
sessão de 6 de setembro de 198448

Quatro meses após a aprovação do projeto de código civil na 
Câmara, o seu relator nessa Casa voltou a se pronunciar da tribu-
na sobre a matéria, desta feita para refutar declarações do senador 

48 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 21 de setembro de 1984.
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Nelson Carneiro, presidente da comissão especial para análise do 
projeto na Alta Casa do Congresso, que disse estar o projeto já supe-
rado. No seu pronunciamento, subsidiado pelos apartes do deputado 
Celso Barros, um dos relatores-parciais, demonstra o depu tado pa-
raibano não ter razão o senador Nelson Carneiro ao atribuir a pecha 
de retrógrado ao projeto aprovado pela Câmara. (NO) 

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, no meio 
de toda essa efervescência política de nossos dias, em que só se fala em 
emenda constitucional das diretas, em Parlamentarismo, em sucessão 
presidencial, em colégio eleitoral, no meio de tudo isso poderá até pare-
cer estranho que eu venha tratar de um assunto que, embora de interes-
se nacional, não está ligado a toda esta movimentação.

Como sabe a Câmara, fui o relator-geral do projeto do código civil 
brasileiro, que desde 1975 tramita nesta Casa. Trata-se de uma longa e 
demorada elaboração, depois de várias outras tentativas, como, aliás, 
tem acontecido na história do direito civil brasileiro. Todos nós esta-
mos lembrados de que, antes da escolha de Clóvis Bevilacqua para re-
digir o projeto do código civil, que depois se transformaria em lei, inú-
meras outras tentativas tinham sido feitas, não apenas na Monarquia, 
como na própria República: Projeto Nabuco de Araújo, Projeto Coelho 
Rodrigues, Projeto de Ribas e do grande Teixeira de Freitas, o famoso 
esboço que se seguiu à Consolidação das Leis Civis, matéria toda essa 
versada aqui por mim e por vários outros colegas que até agora intervie-
ram no debate desta matéria.

Também recentemente tivemos várias outras tentativas do maior va-
lor, podendo citar-se, para não citar muitas, o caso do Projeto Orlando 
Gomes, que chegou a ser discutido por uma comissão especial, da qual 
fui integrante como relator do direito das coisas, e que posteriormente, 
sendo de origem do Poder Executivo, por este foi retirado. Até que foi 
elaborado o projeto já aprovado por esta Câmara e atualmente trami-
tando no Senado Federal, da comissão elaboradora e posteriormente re-
visora, composta de insignes juristas brasileiros, presidida pela também 
eminente figura do professor Miguel Reale. Esse projeto foi longamente 
estudado e debatido na comissão especial. Foram convidados inúme-
ros juristas brasileiros, que fizeram prelações, conferências, debates. E 
a matéria, que recebeu, salvo engano, 1.063 emendas, foi distribuída 
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a cinco relatores-parciais, que estudaram o assunto demorada e meti-
culosamente. Aqui mesmo, em nosso plenário, encontra-se um desses 
relatores-parciais, o eminente representante do Piauí, deputado Celso 
Barros, que está no momento na vice-liderança do PDS. Apresentadas 
essas emendas, foram elas examinadas por cada um dos relatores-par-
ciais, sendo o trabalho depois remetido para mim, que na qualidade de 
relator-geral proferi, também, dentro de alguns meses a partir de minha 
designação, o relatório geral, que foi aprovado pelo Plenário desta Casa, 
depois de passar, mais uma vez, pelo exame dos integrantes daquela co-
missão especial e depois de se abrir, numa espécie de liberalidade, novo 
prazo para que fossem apresentadas sugestões, já que a fase de apre-
sentação de emendas se exaurira. Várias dessas sugestões foram aceitas 
pela comissão e transformaram-se em emendas do relator-geral. Votado 
neste plenário depois de algumas dificuldades, inclusive com vários 
destaques sugeridos pela Ordem dos Advogados do Brasil e adotadas 
por ilustres representantes desta Casa, o projeto foi afinal aprovado. 
Inúmeras das emendas apresentadas foram aceitas. Houve subemendas, 
emendas dos relatores-parciais, emendas do relator-geral e, afinal, hoje 
o projeto se encontra no Senado Federal.

O Sr. Celso Barros – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com muita satisfação.
O Sr. Celso Barros – Nobre deputado Ernani Sátyro, quando verifica-

mos que este Plenário, de certo tempo a esta parte, vem-se preocupando 
quase que exclusivamente com temas circunstanciais relacionados com 
a sucessão presidencial, é-nos grato ouvir V.Exa. sobre a importante 
matéria do código civil brasileiro, cujo projeto, recentemente aprovado 
nesta Câmara, teve V.Exa. como um dos mais importantes colaborado-
res. Desde 1975 para cá vimos acompanhando a tramitação do projeto 
do código civil, e como relator do 5º livro – direito das sucessões – com-
preendemos o esforço de quantos se dedicaram ao exame profundo das 
questões que abrangiam o projeto para, ao final, entregarmos à votação 
da Câmara uma matéria realmente depurada de muitos dos vícios apon-
tados no projeto original. Como sabemos, é difícil a elaboração de um 
código civil, o que ficou demonstrado pela tramitação do código civil 
vigente, que V.Exa. muito bem focalizou, relembrando a contribuição 
de Teixeira de Freitas, que, inicialmente, recebera do governo a incum-
bência de elaborar a Consolidação das Leis Civis, a que se entregara 
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com afinco, esmero, dedicação e inteligência, a ponto de merecer da 
comissão examinadora, da qual participara Nabuco de Araújo, os maio-
res encômios pela seriedade com que se houvera. Depois, Teixeira de 
Freitas fora incumbido de elaborar o projeto do código civil, e chegou 
a escrever mais de quatro mil artigos, mas a teoria, as ideias de Teixeira 
de Freitas não foram aceitas pelo governo, pelo fato de ele conceber, já 
àquela época, a unificação do direito privado, de que resultaria ser assi-
milado, no corpo do código civil, o próprio direito comercial, já vigente 
desde 1855. Sabemos que a Constituição de 1824 determinara que se 
fizesse, o quanto antes, de acordo com as leis da boa razão, o projeto do 
código civil e o projeto do código penal. O projeto do código comercial 
surgiu em 1855; o do código penal fora elaborado, restando o do código 
civil, que encontrou sérios obstáculos, precisamente nas próprias rea-
ções da sociedade brasileira, que se contentava, para preservar os seus 
privilégios, com o acervo da legislação portuguesa, através de tudo aqui-
lo que havia nesta tumultuada legislação. E veio, então, o trabalho im-
portantíssimo de Clóvis Bevilacqua, que recebera do governo Campos 
Sales a incumbência de elaborar o projeto do código civil e também, não 
direi a orientação, mas o aconselhamento de que se baseasse no projeto 
anteriormente apresentado e frustrado de Coelho Rodrigues, o grande 
piauiense a quem muito deve a legislação positiva e civil brasileira no to-
cante aos projetos apresentados. Mas Clóvis Bevilacqua, afastando-se da 
doutrina e ao mesmo tempo da técnica adotada por Coelho Rodrigues, 
em vez de seguir as pegadas do código civil francês, preferiu o código ci-
vil alemão, sobretudo na parte da distribuição da matéria, que hoje ain-
da prevalece na orientação doutrinária que inspirou o próprio coorde-
nador da comissão elaboradora, o professor Miguel Reale, a que V.Exa. 
se referiu, e que é o responsável pelo grandioso trabalho de codificação 
na atual fase. Assim, V.Exa., com esse pronunciamento, vem mais uma 
vez emprestar a contribuição da sua inteligência, da sua dedicação, pelo 
fato de, na condição de relator-geral do código civil, ter exaurido toda 
a matéria, contribuição que só podemos louvar no momento, porque 
realmente honra os anais desta Câmara. Parabéns, portanto, não darei a 
V.Exa., mas à Câmara dos Deputados, que, na palavra de V.Exa., se dedi-
ca no momento ao exame de matéria que deve merecer de todos nós não 
apenas a melhor atenção, mas, sobretudo, o melhor louvor.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado a V.Exa.
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Sr. Presidente, votado por nós, o projeto seguiu para o Senado 
Federal. De acordo com as exigências regimentais, foi ali também cons-
tituída uma comissão especial, cuja presidência coube ao eminente se-
nhor Nelson Carneiro, sendo relator o não menos eminente senador 
Murilo Badaró. Afastado agora para um ministério de Estado, deverá 
S.Exa. ter o seu substituto. No Senado, ainda de acordo com o regimento 
daquela Casa, abriu-se prazo para apresentação de emendas – vinte ses-
sões –, o qual foi recentemente prorrogado por mais quarenta sessões. 
Vale dizer que levará cerca de três meses para se exaurir.

Não nos cabe absolutamente intervir na marcha do projeto naquela 
Casa do Congresso Nacional. Pelo contrário, incumbe-nos manifestar 
a nossa confiança de que, com o mesmo zelo que tivemos aqui, com a 
mesma dedicação e, certamente, até com maior competência, venha a 
desincumbir-se da sua missão. Há porém, alguns pontos a respeito dos 
quais não podemos deixar de tecer alguns comentários. Há poucos dias, 
o eminente senador Nelson Carneiro dizia, em programa de televisão, 
que o projeto aprovado pela Câmara era já em parte superado, não aten-
dia à realidade do direito civil. Dizia S.Exa., por exemplo, que, ao tratar 
de filiação, o projeto não cuidou da matéria referente ao nascimento 
resultante de certos processos ainda em experimentação, de processos 
que não são os naturais da procriação.

Ora, por maior respeito que nos merece aquele eminente senador, 
um projeto do código civil, ao dispor sobre a filiação, não poderia tratar 
da filiação resultante de inseminação artificial, ainda em fase de expe-
riência. De acordo com a marcha dos próprios acontecimentos, com a 
evolução da própria ciência, a matéria poderá ser tratada no momento 
oportuno. Todavia, no entender da comissão elaboradora, da comissão 
revisora, dos relatores-parciais e do relator-geral, não poderíamos cui-
dar de indagações dessa natureza. Por conseguinte, embora respeitando 
o pleno direito de o Senado Federal poder e dever discutir na sua ampli-
tude esta importante matéria, não podemos aceitar essa crítica, porque 
ela não nos parece de justiça.

O novo projeto do código civil não é retrógrado. Apresenta grandes 
inovações. Inclusive cogita de matéria que, embora doutrinariamente an-
tiga, é nova em termos de proposição legislativa: a incorporação da pri-
meira parte do código comercial ao código civil. O projeto não teve a 
preocupação de fazer a unificação do direito privado, a exemplo do que 
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tentara Teixeira de Freitas, a exemplo do que vários doutrinadores defen-
diam. Não procedeu senão a uma incorporação parcial, ou seja, a parte 
obrigacional do código comercial ao código civil. Eis aí uma inovação.

No que diz respeito, por exemplo, à propriedade, sabemos que há 
muito tempo as constituições brasileiras trazem inscrito o princípio de 
que a propriedade é subordinada ao interesse social, mas isto – digamos 
a verdade – era expressão vaga que nunca teve uma aplicação concreta. 
Pois o projeto de código votado pela Câmara deu especial atenção ao 
usucapião especial, à chamada posse-trabalho, que se transforma em 
propriedade-trabalho. Essas ideias constam, em parte, na legislação 
existente, proposta pelo Sr. Presidente da República, mas já estavam 
também no nosso projeto de código civil.

O projeto não cogitava do divórcio, porque a Constituição, na época 
em que foi elaborado, não o permitia. Mas logo a seguir tratamos de 
adaptar toda a matéria à situação constitucional existente. Grande parte 
da Lei do Divórcio, por exemplo, que é uma lei progressista, porque não 
trata apenas do divórcio, mas de diversas outras matérias referentes ao 
direito da família, ao direito das sucessões, já estava no nosso projeto. 
Por conseguinte, ele não é retrógrado.

Aceito com prazer o novo aparte do nobre deputado e eminente co-
laborador do meu trabalho.

O Sr. Celso Barros – Nobre deputado, a pecha de que o código atu-
al já está ultrapassado foi também aplicada, no passado, em relação ao 
código civil alemão, ao código civil francês e ao próprio código civil 
brasileiro. Quando Clóvis Bevilacqua entregou o seu projeto à comissão 
revisora e, depois, quando ele foi discutido na Câmara, já se lhe aponta-
vam defeitos, entre os quais aquele de que não atendia, naquela época, à 
realidade social. E o que sabemos é que o código está muito adiantado 
para a estrutura da sociedade. Ele se filiara a doutrinas que, embora 
já ultrapassadas na Europa, estavam, entre nós, apenas começando a 
impressionar os grandes estudiosos da época. Portanto, esta parte abso-
lutamente não merece críticas. Quanto à questão propriamente dita, de 
ser inovador o projeto, um dos pontos mais importantes, a par daqueles 
a que V.Exa. se referiu, é o que diz respeito ao direito empresarial, em 
relação ao qual o código se posicionou no sentido de unificar parte do 
direito das obrigações e do direito comercial, inserindo no texto um 
livro correspondente ao direito empresarial, tendo em vista a realidade 
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brasileira, o complexo das relações de trabalho, das relações de permuta 
e de troca e em relação à própria matéria concernente ao direito das 
obrigações. O código será examinado no Senado, e espero que a Ordem 
dos Advogados do Brasil, que não deu uma contribuição importante 
na comissão da Câmara dos Deputados, venha fazê-lo agora, para que 
depois não se diga que o código foi simplesmente votado na Câmara 
e não discutido. Em verdade, a oportunidade de discutir o código, de 
se travarem batalhas em torno de seu texto, é na comissão especial e 
não no plenário da Câmara, onde ele deve ser simplesmente votado. 
Se abríssemos no plenário a discussão em torno dos mais de dois mil 
artigos que compõem o projeto, não terminaríamos nunca. Ademais, 
a Câmara não é absolutamente constituída de homens especialistas em 
direito civil, a especialidade está cometida à comissão, e aqui apenas são 
corrigidas algumas falhas porventura existentes.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço a V.Exa. mais essa interven-
ção. V.Exa. disse muito bem, inclusive na parte em que V.Exa. foi relator, 
o código é progressista. É a parte de sucessões, elaborada pelo grande 
jurista brasileiro, o professor pernambucano Torquato Castro. O seu 
trabalho é digno não apenas de grande jurista que ele é, mas de um 
homem atualizado com o que há de mais moderno no direito civil do 
mundo. Nesta parte que V.Exa. tão bem relatou encontra-se, em termos 
avançados, a preocupação dos autores do código civil de fazer um tra-
balho compatível com as exigências do nosso tempo.

Com prazer, recebo o aparte do nobre deputado Oswaldo Lima Filho.
O Sr. Oswaldo Lima Filho – Nobre deputado Ernani Sátyro, evidente-

mente não participei da elaboração do código civil, que se processou basi-
camente na legislatura passada. Em chegando ao Congresso, todavia, tive 
conhecimento do texto do projeto da comissão, do qual V.Exa. foi relator-
geral. Lembro-me de ter anotado no referido projeto algumas inovações 
merecedoras do maior aplauso. Por exemplo, a instituição do direito de 
superfície, que constituía uma velha aspiração das massas trabalhadoras 
deste país, que era reclamado pela doutrina jurídica civilista e até então 
sem disciplina legal. Houve muitas outras inovações, como aquela, que 
V.Exa. salientou, de uma disciplina única para as obrigações comerciais 
e civis. Não me recordo – e V.Exa. talvez possa esclarecer, já que está de-
batendo a matéria, e como relator-geral que foi – da disciplina que esse 
projeto deu a alguns assuntos que se constituem na vexata quaestio do 
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direito moderno, do direito das empresas – do contrato de adesão, por 
exemplo, que tem sido um instrumento de espoliação dos consumidores 
no mundo capitalista. E também a questão da disciplina final da enfiteuse, 
que se pretende extinguir a longo prazo no Brasil e que permanece como 
reminiscência feudal. São pontos que eu me permito lançar à considera-
ção de V.Exa. para o debate.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Essa matéria toda foi realmente cogi-
tada no código, sendo que inicialmente esse direito de empresa teve a 
denominação de “atividade negocial”, expressão impugnada como, diga-
mos, um neologismo desnecessário e substituída por “direito de empre-
sa”. A matéria foi realmente tratada, como o foi também o problema da 
enfiteuse – que foi suprimida no projeto por mim relatado – dando-se 
apenas o prazo para que se extingam as situações existentes, que pode-
rão ir sendo resgatadas. Aliás, já existe legislação a esse respeito, já existe 
uma lei especial do resgate de enfiteuse. Mas a enfiteuse realmente foi 
extinta pelo novo projeto, e há uma disposição transitória que manda 
proceder a esse resgate. De maneira que todas essas matérias tiveram, 
com maior ou menor avanço, o cuidado não só dos elaboradores, como 
dos relatores do projeto do código civil.

O Sr. Oswaldo Lima Filho – Então V.Exa. reconhece que as enfi-
teuses existentes ainda construirão, em favor do enfiteuta, um direito 
a receber o resgate.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Meu nobre colega, tenho a impressão 
de que isso envolve uma questão constitucional também muito séria de 
direito adquirido. Mediante a fórmula adotada, não se criarão novas en-
fiteuses, em hipótese nenhuma, mas as existentes têm que ser resgatadas 
dentro do prazo previsto.

Concedo primeiramente o aparte ao professor Tarcísio Buriti, e logo 
depois o nobre colega relator do direito das sucessões poderá nos hon-
rar com a sua intervenção.

O Sr. Tarcísio Buriti – Nobre deputado Ernani Sátyro, minha pre-
sença aqui prende-se apenas ao desejo meu de parabenizar V.Exa. pelo 
excelente trabalho como relator-geral do código civil, que V.Exa. tão 
bem expõe hoje nos seus pontos essenciais. Esse momento fantástico da 
realidade e da literatura jurídica brasileira, que é o código civil, nós sa-
bemos o quanto de peso e de importância ele sempre exerceu em nossa 
vida social, hoje recebendo esta reforma profunda e que teve no plano 
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nacional uma comissão do mais alto nível, presidida por este luminar da 
ciência jurídica, professor Miguel Reale, e aqui no Congresso Nacional, 
de maneira especial na Câmara, teve V.Exa. como relator-geral. Desejo 
parabenizá-lo não só em meu nome, mas, tenho certeza, no de todos os 
juristas brasileiros, em especial no do paraibano, que vê em V.Exa., sem 
dúvida nenhuma, um homem da alta categoria intelectual que, seja na 
vida pública, política, seja na vida estritamente científica do direito, tem 
demonstrado o fulgor da sua inteligência e de sua cultura.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado, meu nobre conterrâ-
neo. Mais uma vez ouviremos o nobre deputado Celso Barros.

O Sr. Celso Barros – Nobre deputado, eu quero apenas responder 
à indagação do deputado Oswaldo Lima Filho, a quem V.Exa. não deu 
resposta, naturalmente porque logo em seguida lhe foi solicitado outro 
aparte. Com relação ao contrato de adesão, o código manifesta uma pre-
ocupação especial.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a atenção do deputado Oswaldo 
de Lima Filho, meu nobre colega, para um aparte que não tive tempo de 
responder e a que o deputado Celso Barros está dando resposta.

O Sr. Celso Barros – O contrato de adesão mereceu uma atenção 
especial do projeto do código civil. Não descendo a peculiaridades e a 
particularidades que só podem ser consubstanciadas num texto de lei 
especial, encontramos no projeto do código civil princípios gerais que 
informam o instituto a que se referiu o nobre deputado Oswaldo Lima 
Filho, que é o contrato de adesão, hoje indispensável no texto de um 
código civil, porque realmente estamos a cada dia obrigados a atender 
a essa necessidade que nos impõe a própria vida social, ou seja, somos 
impelidos a aderir a obrigações sem que sejamos levados a discuti-las 
em termos contratuais. Muito obrigado a V.Exa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, feitas estas considerações 
e agradecendo as oportunas intervenções aos deputados Celso Barros, 
Oswaldo Lima Filho e Tarcísio Buriti, o que nos cabe agora é esperar 
que o Senado, com a sua competência e o seu patriotismo, corrija os 
nossos erros, melhore o código, mas faça justiça ao trabalho que tive-
mos aqui com a mesma dedicação, com o mesmo patriotismo e com a 
mesma visão moderna do direito civil brasileiro.
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PolíTicA nAcionAl

Personagem atuante da política nacional, durante quarenta anos dos cin-
quenta que compreenderam a sua vida pública, as questões políticas have-
riam de povoar a atividade parlamentar de Ernani Sátyro, fosse no plenário da 
Câmara, fosse no âmbito de suas comissões permanentes ou especiais. Daí ser 
maior, nesta seleção, o número de discursos que versam sobre temas políticos, 
muitas vezes polêmicos, mas a respeito dos quais o parlamentar paraibano 
não deixou de se manifestar, defendendo com ardor o seu pensamento, as 
suas ideias, as suas opiniões. Afinal, ele próprio afirmou:

Já disse muitas vezes que tudo quanto faço é com todo o meu ser: 
com a inteligência, com o coração, com os nervos, com o sangue, 
com o temperamento, com as minhas possíveis virtudes, as minhas 
deficiências e as minhas falhas.

Dentre os pronunciamentos de caráter político escolhidos para esta 
coletânea, destacamos aqui alguns, ressalvando que isso não implica 
decréscimo de valor para os que não foram ressaltados. No primeiro 
deles, feito em 8 de março de 1954, dissertou Ernani Sátyro sobre a crise 
política havida em princípios daquele ano, a qual culminou com a exo-
neração do ministro da Guerra, general Ciro do Espírito Santo Cardoso, 
e do ministro do Trabalho, João Goulart; a agressão sofrida pelo jorna-
lista Nestor Moreira mereceu de Ernani Sátyro o protesto feito em 17 de 
maio de 1954; em importante discurso, na sessão de 1º de dezembro de 
1955, teceu críticas ao presidente da Câmara dos Deputados por ter sido 
ele autor exclusivo das informações remetidas ao STF, no mandado de 
segurança impetrado pelo presidente Café Filho, entendendo o orador 
que tais informações deveriam ter sido elaboradas pela Mesa Diretora 
da Casa; veemente repulsa recebeu da parte do deputado da UDN o 
atentado praticado contra o matutino Diário de Notícias, por meio de 
discurso de 28 de dezembro de 1955. Duas manifestações foram feitas 
por Ernani Sátyro sobre o estado de sítio: a primeira, em 16 de janei-
ro de 1956, contrariamente à sua decretação, conforme proposto pelo 
presidente da República, Nereu Ramos; a outra, em 3 de fevereiro de 
1965, pugnando por sua revogação, logo em seguida à posse do presi-
dente Juscelino Kubitscheck. A concessão de anistia aos revoltosos de 
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Jacareacanga foi defendida em 17 de maio de 1956; fatos envolvendo a 
União Nacional dos Estudantes (UNE) mereceram destaque na fala de 
4 de junho de 1956; o Diário do Congresso Nacional de 27 de julho de 
1956 divulgou pronunciamento do deputado udenista protestando con-
tra a homenagem que se queria prestar, e foi prestada, ao general Odílio 
Denys; em 5 de maio de 1960, ocupou a tribuna para fazer a defesa das 
prerrogativas do Parlamento; a votação da emenda parlamentarista, 
proposta como solução conciliatória ao impasse surgido com o veto mi-
litar à posse do vice-presidente João Goulart, foi tratada na sessão de 1º 
de maio de 1962; na reunião de 4 de dezembro de 1962, usou da palavra 
para debater a realização do plebiscito para decidir sobre a manutenção 
ou revogação do regime parlamentarista; a desnecessidade de alteração 
da Constituição para implantação da reforma agrária foi enfatizada em 
15 de maio de 1963; tendo os ministros militares divulgado uma nota 
a respeito de entrevista concedida pelo governador Carlos Lacerda a 
um jornal de Los Angeles, Ernani Sátyro comentou essa nota no dis-
curso de 1º de outubro; a situação política nacional, que se ia agravando 
já em fins do ano de 1963, foi comentada em discurso pronunciado em 
21 de novembro daquele ano, com apartes, notadamente, dos deputados 
Ari Pitombo e Sérgio Magalhães; a 27 de fevereiro, partindo da análise de 
um discurso do presidente João Goulart, Ernani Sátyro fez uma ampla 
avaliação da conjuntura política nacional em discurso durante o qual foi 
aparteado por vários colegas, entre os quais o deputado Tancredo Neves; 
a participação do presidente da República no célebre comício do dia 13 
de março de 1964 foi criticada em incisivo pronunciamento na sessão do 
dia 17 do mesmo mês; a grave situação por que passava o país nos dias 31 
de março e 1º de abril de 1964 foi apreciada na sessão deste último dia.

Durante o governo Costa e Silva, Ernani Sátyro, como foi dito an-
tes, ocupou a sua liderança na Câmara dos Deputados, em cujo exercício 
bem demonstrou as suas qualidades de parlamentar experiente e brilhan-
te, ocupando em inúmeras ocasiões a tribuna daquela Casa, debatendo 
sobretudo com o líder da oposição, deputado Mário Covas, importantes 
e graves questões levadas ao seio do Congresso. Não poucas vezes viu-se 
o parlamentar arenista verdadeiramente acossado por atuantes e comba-
tivos deputados do MDB, dando mostras, sempre, de suas habilidades de 
orador e debatedor, fossem quais fossem os temas abordados. Exemplos 
bem expressivos disso estão nos discursos reproduzidos nos anais da 
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Câmara dos Deputados, alguns dos quais adiante transcritos. Coincidiu 
a sua liderança com uma das fases mais agitadas do Congresso Nacional, 
em cujo decorrer veio a ser Ernani Sátyro acometido de enfarte que o 
afastou da liderança do governo. Em sua ausência deu-se o episódio que 
envolveu o deputado Márcio Moreira Alves, culminando com a edição 
do Ato Institucional n° 5. Em análise feita para o jornal Folha de S.Paulo, 
o ex-ministro Jarbas Passarinho comentou, há algum tempo atrás, que se 
Ernani Sátyro não estivesse retirado da cena política, em virtude da en-
fermidade que o acometeu, provavelmente a história do Brasil seria outra, 
pois, com sua capacidade de negociação, com certeza teria ele afastado 
a intransigência governamental que insistiu e levou adiante o pedido de 
cassação do deputado, afinal rejeitado pela Câmara.

Os discursos seguintes são da segunda fase em que Ernani Sátyro in-
tegrou a Câmara dos Deputados, nos dois mandatos obtidos após ocu-
par o governo do estado da Paraíba. O primeiro, publicado no Diário 
do Congresso Nacional de 22 de agosto de 1979, é a defesa oral que fez 
Ernani Sátyro de seu parecer ao projeto de anistia, enviado pelo presi-
dente João Figueiredo. Ao final do ano legislativo de 1979, Ernani Sátyro, 
ao ensejo do término dos trabalhos da Câmara, articulou, em discurso 
publicado no Diário do Congresso Nacional de 27 de novembro de 1979, 
um balanço do ano findo, no que tange às atividades parlamentares e à 
situação política do país e do mundo, discurso a que ele próprio deu o 
título de “O perigo comunista no Brasil e no mundo”. Nos dois últimos 
pronunciamentos veio à baila o tema da convocação de uma assembleia 
nacional constituinte, de que não chegaria a participar, e em face da qual 
alertava para o perigo de estabelecerem-se expectativas ilusórias em tor-
no dos resultados dessa assembleia. (NO)

considerações sobre a crise político-militar decorrente 
do Manifesto dos coronéis
sessão de 8 de março de 195449

Nos anos 50, em pleno governo Vargas, e não muito distante da 
crise do Galeão, ganhou relevo no Congresso, na imprensa e na 
opinião pública nacional o chamado Manifesto ou Memorial dos 
Coronéis, documento firmado por vários oficiais do Exército, mais 

49 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 9 de março de 1954.
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detalhadamente 42 coronéis e 39 tenentes-coronéis, expressando 
seu descontentamento em face da política governista chefiada pelo 
presidente Getúlio Vargas, relacionada, sobretudo, com os parcos 
recursos destinados ao Exército e à pretendida elevação do salário 
mínimo em 100% do seu valor de então. Entre seus signatários incluí-
am-se os coronéis Amauri Kruel, Jurandir Bizarria Mamede, Antônio 
Carlos Murici, Alfredo Souto Malan, Orlando Ramagem, Ademar de 
Queiroz, Adalberto Pereira dos Santos, e os tenentes-coronéis Sílvio 
Coelho da Frota, Ednardo Dávila Melo, Euler Bentes Monteiro, 
Golberi do Couto e Silva, Geraldo de Menezes Cortes. Como era de 
esperar, o manifesto, objeto do discurso abaixo, desencadeou uma 
grave crise político-militar que redundou no afastamento do minis-
tro da Guerra, general Ciro do Espírito Santos Cardoso, e do ministro 
do Trabalho, João Goulart, com seus desdobramentos. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, não po-
dia deixar de trazer à Câmara e ao povo brasileiro, no fim deste período 
de convocação extraordinária, a palavra do meu partido a propósito da 
crise político-militar que prendera a atenção do país.

Foi estranhado, com maior ou menor intensidade, que a UDN não 
houvesse falado naqueles dias em que a crise atingiu o seu clímax.

Confesso, Sr. Presidente, que não existe propriamente um segredo, 
uma razão misteriosa que houvesse motivado o nosso silêncio. A ver-
dade é que os primeiros momentos foram de natural confusão e não 
tínhamos certamente os elementos indispensáveis para falar à nação em 
nome de um partido. Logo a seguir, através dos contatos dos homens 
mais responsáveis do país e das fontes de informações de que dispo-
mos e a nação ignora, verificou-se que as instituições já não estavam 
em perigo e que aquele movimento teria, como teve, um desfecho e um 
resultado favorável à democracia. De modo que o nosso silêncio, de que 
poderei pessoalmente assumir, e assumo, inteira responsabilidade, não 
ocasionou qualquer prejuízo, não deu margem a que as instituições li-
vres pudessem porventura naufragar, e tudo, pelo menos nesta etapa 
do episódio, tudo se processou de modo a que o regime saísse inegavel-
mente fortalecido e engrandecido.

Medo? Medo de quê? Medo por quê, se naquele momento era preci-
samente o presidente da República quem estava encurralado, premido,  
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praticamente intimado a desistir de suas ações contra o regime e da 
longa série de atos inegavelmente preparatórios contra as instituições 
democráticas? Medo de quê, se sempre nos opusemos a este desvirtu-
amento do regime através do sindicato, como sucedâneo e substituto 
do partido político? Medo de quê, se desde as primeiras falas presiden-
ciais – quando o presidente da República procurava atirar o Congresso 
contra o povo –, se desde as primeiras falas presidenciais em que tudo 
era, por assim dizer, azedume contra o próprio regime, contra a própria 
democracia que lhe permitiu voltar ao poder, a nossa atitude foi firme, 
sobranceira, retilínea e de acordo com a chama que vem, desde 1945, 
com Eduardo Gomes e que nunca se apagaria nas minhas mãos?

É realmente enorme a soma de fatos que temos a alegar contra o 
senhor Getúlio Vargas. Ninguém pode negar que a insuflação das gre-
ves passou a ter o quartel-general no Ministério do Trabalho. Ninguém 
pode negar que a instituição do sindicato, que, de acordo com os inte-
resses da justiça social e de acordo com a legislação do trabalho, consti-
tui realmente uma segurança para as reivindicações justas das respecti-
vas classes, que vem sendo desvirtuada, está se transformando em foco 
de agitação e subversão, está sendo praticamente jogada contra o povo 
e jogada contra o regime! Cada discurso do Sr. Presidente da República 
ou é um avanço contra nós do Congresso e, praticamente, contra o re-
gime ou é uma tomada nova de posição para uma investida mais peri-
gosa, como sempre é de seu estilo. Isso para já não falar nos escândalos 
administrativos; isso para já não falar nas malversações dos dinheiros 
públicos; isso para já não falar na falta de administração, porque o pró-
prio governo, depois de um período de três anos, veio declarar à nação 
que ainda não tinha programa porque a publicidade de um programa 
seria contrária à própria execução! Mas, então, isto não seria uma de-
mocracia, senhores, não seria um regime livre, senhores, não seria um 
regime publicitário, senhores!

O Sr. Nelson Carneiro – V.Exa. passou muito depressa por um aspec-
to grave da realidade brasileira. É o que diz respeito ao incitamento para 
greves. Sabe V.Exa. que não aplaudo esse incitamento. Já o reprovei da 
tribuna. Mas é preciso ver que atrás desse incitamento prejudicial e con-
denável há, realmente, uma reivindicação a satisfazer, e o que se deve 
temer é que a euforia democrática, com a saída do Sr. João Goulart do 
Ministério do Trabalho possa evitar a consumação ou a realização dessa 
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reivindicação. O que eu temo, Sr. Deputado, como V.Exa. certamente 
temerá, é que a pretexto de ter saído o Sr. João Goulart do Ministério do 
Trabalho a reivindicação justíssima do aumento do salário mínimo seja 
retardada de tal forma que se crie, no país, a mística de que só com o Sr. 
João Goulart voltando ao Ministério do Trabalho terão os trabalhadores 
assegurado esse direito. Gostaria que V.Exa., falando em nome da UDN, 
com a responsabilidade de líder, fizesse, mais uma vez, a declaração de 
que também os partidos do centro, os partidos democráticos estão deci-
didos a colaborar para que se dê ao trabalhador brasileiro salário justo, 
tal como agora acaba de reclamar a própria Associação Comercial de 
São Paulo.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não poderia ser contra o direito de gre-
ve que está inscrito na nossa Constituição. Não poderia ser contra o 
direito de greve que, quando realmente é movido para defender inte-
resses de classe, merece o meu apoio, o meu entusiasmo. Aquilo contra 
o que me volto é o seu desvirtuamento, é o estabelecimento de focos de 
subversão através dessas greves. E o nosso partido, se viesse dizer hoje 
que é a favor das pretensões dos operários, se viesse dizer hoje que lhes 
reconhece o direito de greve, o direito de pleitear suas reivindicações 
em cada circunstância propícia, estaria repetindo uma velharia, porque 
outra não tem sido, nesta Casa, nossa posição.

Mas, no que diz particularmente ao ex-ministro João Goulart, a que 
o nobre deputado Nelson Carneiro acaba de referir-se, devo declarar, 
com toda a franqueza, que, apesar do vigor com que S.Exa. executou 
as determinações do Sr. Getúlio Vargas, considero a sua passagem pelo 
Ministério do Trabalho apenas um acidente, apenas um detalhe, porque 
a responsabilidade de tudo é e continua a ser do Sr. Getúlio Vargas.

O Sr. Ari Pitombo – V.Exa. para ser justo e sincero, teria de dizer que 
este clima de intranquilidade por que passou o Brasil se deve exclusi-
vamente a elementos da UDN e à imprensa, ligados ao mesmo partido 
reacionário, que tudo fez para levar o país à desordem. Isso mesmo tive 
ocasião de dizer há cinco meses desta tribuna, citando fatos que não 
foram contestados.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Essas alegações de reacionarismos, essas 
alegações de imprensa responsável por movimentos desta ou daquela 
natureza, essas alegações desacompanhadas de fatos já não impressio-
nam ninguém! Contra a longa série de atos desacertados deste governo, 
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atentatórios ao regime ou de ineficiência administrativa, contra as mal-
versações dos dinheiros públicos, contra tudo o que há de errado neste 
país – vem essa frágil, essa pálida, essa simples, essa única alegação de 
que é reacionária uma imprensa independente, que defende realmente 
os interesses da democracia e do regime!

O Sr. Ari Pitombo – É uma imprensa que está a soldo de elementos 
suspeitos, e a UDN vem-lhe prestando toda a solidariedade.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Registro o aparte de V.Exa., que já res-
pondi, e peço que me deixe prosseguir.

O Sr. Herbert Levy – Em 1937, com medidas e preparativos de sub-
versão da legalidade constitucional muito menos evidente do que aque-
les que se desdobram aos olhos da nação nas últimas semanas, as adver-
tências então feitas também pelos homens que hoje integram a União 
Democrática Nacional foram classificadas de alarmistas e improceden-
tes. Basta a invocação desse antecedente para dar a resposta cabal que é 
devida ao aparte dado a V.Exa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Poderia alegar ainda, para não ficar in-
completo o quadro que comecei a traçar aqui, a tentativa do governo 
de sufocar a imprensa falada através da revivescência de um decreto-lei 
da ditadura que tapava a boca das estações de rádio, ato contra o qual 
protestei num programa da UDN, por intermédio da Rádio Tamoio, e 
no boletim do nosso partido; ato contra o qual se voltaram aqui vários 
deputados e a imprensa livre do país, até que o governo foi forçado a 
recolher-se à sua posição anterior e a permitir que, através das estações 
de rádio livres, o povo, os seus representantes continuassem a profligar 
erros e desmandos.

O Sr. Ari Pitombo – Veja V.Exa. a incoerência do seu partido! Esse 
decreto das estações de rádio é projeto nitidamente udenista. Foi as-
sinado pelo Sr. José Linhares, referendado pelo Sr. Ministro Maurício 
Joppert e ministro Sampaio Dória, líder udenista em São Paulo. É, repi-
to, um decreto nitidamente da UDN.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Em primeiro lugar, o Sr. José Linhares 
não é da UDN. Veio com o golpe de 29 de outubro, por ser presidente 
do Supremo. Em segundo, se porventura chegou a lavrar esse ato, não 
o executou. Quem procurou pô-lo em prática foi o Sr. Getúlio Vargas 
como caminho preparatório para nova ditadura.



371PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

O Sr. Ari Pitombo – Contesta V.Exa. que os Srs. Sampaio Dória e 
Maurício Joppert, que referendaram o decreto, sejam da UDN?

O Sr. Maurício Joppert – Quero lembrar que quando referendei o 
decreto não pertencia a partido político algum. Já expliquei qual a mi-
nha participação nesse decreto. De modo que a insistência do nobre 
deputado não se justifica.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Se já não bastasse isso tudo, se não bas-
tasse toda essa série de atos que venho aqui expondo, seria sobremodo 
eloquente aquela farsa da alegação de um ministério de experiência, 
como se os destinos de uma nação pudessem ser comparados a cobaias, 
como se os destinos de uma nação pudessem ser objeto de desprezo, ou 
de brincadeira, e como se esse ministério não fosse também capaz de 
levar, pelos seus possíveis erros, o país aos maiores sacrifícios.

Sr. Presidente, todos esses antecedentes, que apenas mencionei em 
resumo, todos esses erros e desacertos é que constituíram, por assim 
dizer, causas mediatas, causas mais remotas dessa explosão, dessa crise, 
desse movimento ou que outro nome tenha, desse memorial chamado 
Memorial dos Coronéis. Memorial dos coronéis que é, hoje, um docu-
mento histórico; memorial dos coronéis, que merece a gratidão do país 
pelo serviço que prestou à causa da democracia; memorial dos coronéis, 
que já não pode hoje ser interpretado com o critério estreito e mes-
quinho da indisciplina, uma vez que se voltou contra uma indisciplina 
maior e mais alta; memorial dos coronéis, de que se pode, porventura, 
discordar em alguns de seus tópicos, mas que foi mensagem de fé, de 
coragem, de desassombro. Numa hora destas, em que os lógicos cedem 
lugar aos crentes, neste momento em que a vã dialética tem de ceder sua 
posição à fé – é sobretudo como ato de fé, de restauração, de bravura; 
é sobretudo como serviço à causa da democracia, que o memorial dos 
coronéis merece a admiração do povo brasileiro!

O Sr. João Cabanas – Gostaria de saber quem assinou esse memorial.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não estou aqui para dar informações 

sobre detalhes. V.Exa. leia os jornais, que a lista está lá.
O Sr. João Cabanas – Mas a questão é muito delicada.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Já respondi a V.Exa.; não estou aqui para 

discutir detalhes de assinatura. Estou falando no sentido amplo do mo-
vimento; estou falando sobre a crise que abalou a nação; estou falando 
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sobre o memorial que, de certo modo, salvou as instituições! Não vimos 
catar filigranas de assinatura, que V.Exa. pode obter por outros meios.

O Sr. João Cabanas – Já se disse, nesta Casa, que o ministro da Guerra 
daquela ocasião preferiu ser punido a revelar nomes dos coronéis. Esse 
memorial não pode ser disciplinar.

O Sr. Frota Aguiar – O nobre orador permite um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com prazer.
O Sr. Frota Aguiar – O memorial dos coronéis, como V.Exa. acaba de 

afirmar, é um documento cívico, que já tem o reconhecimento da nação. 
O próprio governo assim entende, pois acaba de promover a general um 
dos signatários do memorial, o coronel Amauri Kruel.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Registro o aparte de V.Exa.
Mas, Sr. Presidente, o que é preciso, agora, é manter o espírito do 

memorial, é manter aquele mesmo clima, é manter aquela mesma vi-
gilância. E eu tenho bastante isenção para assim dizer, porque não 
sou pessoalmente um prevenido ou um revoltado contra o Sr. Getúlio 
Vargas; o que é preciso é ter cuidado e vigilância porque ninguém sabe 
de que lado o Sr. Getúlio Vargas vai atacar. Não é que S.Exa. seja inven-
cível – não lhe reconheço essa mística da invencibilidade – não é que as 
instituições não tenham meios de defesa, porque estas os têm. Se esti-
vermos vigilantes, vigilantes com o espírito desse memorial, vigilantes 
com o espírito desta imprensa livre que todo dia está a alertar a nação, 
vigilantes com esta tribuna livre, poderemos evitar que novos golpes 
contra o regime se consumam.

Somos sensíveis aos justos apelos das classes armadas e, por conse-
guinte, a todas as sugestões que ao Congresso se façam em termos de 
apelos e, naturalmente, respeitosos. E nenhuma outra atitude se pode 
esperar das classes armadas, porque, contrariamente ao que se procura 
alardear nos bastidores mais ligados ao governo, não existe essa con-
tradição entre o discurso do senhor ministro da Guerra e o Congresso, 
porque, se, porventura, alguma expressão possa dar margem a interpre-
tações de outra natureza, logo a seguir se vê que o senhor ministro da 
Guerra reconheceu que o Congresso é como o pulmão por onde respira 
a liberdade. Nem seria concebível que viesse do Exército, num momen-
to daqueles, uma palavra diferente. Do mesmo modo o Congresso, por 
sua vez, não estaria disposto a legislar debaixo do medo ou da coação. 
Por conseguinte, só ao governo poderia interessar a intriga; não a nós, 
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democratas, que dela não tomamos conhecimento e reafirmamos, aqui, 
a nossa confiança nas classes armadas, em todos aqueles que são res-
ponsáveis, constitucionalmente e de fato, pela segurança do regime.

O Sr. Ari Pitombo – Não foi o governo que mandou publicar aquele 
memorial das classes armadas com o intuito de jogar o Exército contra 
as instituições.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Nem nós. A imprensa, que fez a publi-
cação, assuma a responsabilidade do seu ato.

O Sr. Heitor Beltrão – Desejava, Sr. Deputado, regozijar-me com a 
nação pela atitude que V.Exa. está assumindo. Esse o verdadeiro pensa-
mento da UDN, que, representando o sentimento do povo, está farta de 
golpes, de deslizes, de corrupções e de todas as vergonheiras que vêm do 
atual governo da República; e é preciso a coragem de afirmar que nem 
o Sr. João Goulart, nem outro qualquer ministro tem culpa essencial 
em tudo isso. Precisamos acusar de frente o Sr. Getúlio Vargas, único 
culpado das desgraças atuais do Brasil.

O Sr. Ari Pitombo – É o meio de tirar os elementos udenistas do governo.
O SR. ERNANI SÁTYRO – O Congresso tem cumprido seu dever. 

Pode um jornal mais forte na sua campanha, pode um jornalista mais 
arrebatado no seu temperamento entender que a nossa atitude não tem 
estado à altura da gravidade da situação. Mas se verificarmos – e bastaria 
um fato – o que foi, na sessão legislativa do ano passado, a ação das 
comissões parlamentares de inquérito, o que foi a ação da comissão de 
tomada de contas, o que foi a ação de inúmeros deputados dos vários 
partidos – façamos justiça –, não tenhamos dúvida de que o Congresso 
brasileiro, se teve, no início do governo, seus momentos de hesitação, 
na sessão legislativa do ano passado se reconciliou, inteiramente, com 
os mais nobres, elevados e generosos anseios da nação. Passei realmente 
com certa brevidade sobre os atos do governo que considerei responsá-
veis pelo ambiente criado e pela crise deflagrada. Mas, a quem quiser 
ver, de modo mais particular, a que ponto desceram certos atos e certas 
ações, basta ler o manifesto da UDN paulista e reler o discurso que ain-
da há poucos dias pronunciou aqui o nosso ilustre e eminente colega 
deputado Herbert Levy, pronunciamentos estes a respeito dos quais o 
presidente do meu partido o deputado Arthur Santos, trouxe publica-
mente, pelas colunas do O Globo, a palavra de apoio e de aplauso da 
União Democrática Nacional.
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A linha do nosso partido, traçado na convenção, foi uma linha 
oposicionista. Ocupando esta tribuna agora e nos termos em que eu 
o faço, estou rigorosamente dentro das determinações da convenção, 
estou rigorosamente cumprindo o meu dever como foi tantas vezes aqui 
cumprido pelos outros líderes. Por Soares Filho, quando a primeira fala 
presidencial deste novo período era uma ofensa ao Congresso; pelo 
depu tado Afonso Arinos, quando o Sr. Ministro da Justiça nos chamou 
a campo. A União Democrática Nacional pôde reafirmar que é, real-
mente, um partido de substância, inclusive de substância oposicionista.

As oposições de hoje, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não podem 
ser interpretadas à luz daqueles mesmos critérios que informavam as 
oposições anteriores a 1930. Não havia partidos nacionais. Quando 
surgia deputado oposicionista era por força de circunstâncias políticas 
locais, de desentendimentos pessoais, de prevenções individuais. Hoje, 
com o partido nacional, a oposição tem que se moldar numa elevada 
prova de educação política, sem prejuízo da força, da veemência e da 
energia com que profliga os atos que considere, porventura, errados. 
Ao contrário do que se tem por aí apregoado – inclusive homens da 
maior responsabilidade política fazem esta afirmação –, não considero 
que nós, os atuais homens públicos brasileiros, constituamos uma gera-
ção fracassada; considero, isto sim, se é possível englobar como uma só 
geração todas estas gerações que se agitam no país, que somos, isto sim, 
uma geração que se tentou, várias vezes, esmagar, mas que tem sobre-
vivido e sobreviverá com o direito, com a liberdade, com o respeito da 
dignidade da pessoa humana, que se procurou atirar, com essa geração, 
no mesmo aniquilamento, numa destruição sem remédio.

O Sr. Ari Pitombo – Permita V.Exa. Essa argumentação ainda é da 
UDN, é do Sr. Gabriel Passos.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Pode ser do Sr. Gabriel Passos. Eu tam-
bém costumo dar nome às coisas e costumo enfrentar os problemas. Foi 
o Sr. Gabriel Passos que, numa entrevista, disse que somos uma geração 
fracassada. Discordo do Sr. Gabriel Passos. É um conceito pessoal, den-
tro de uma entrevista que foi quase um ensaio, uma divagação de natu-
reza intelectual, e por isso prendeu minha atenção, porque, realmente, 
pela feição do meu espírito, dentro dos fenômenos políticos os que mais 
me tocam são os que atingem os limites da inteligência.
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O Sr. Ari Pitombo – Realmente, o Sr. Gabriel Passos fez aquela afir-
mativa com exceções, isto é, menos os elementos da UDN.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Lamento, meu nobre colega, declarar 
que os apartes de V.Exa. não têm estado no mesmo plano em que procu-
ro colocar o meu discurso, no plano da exposição, da argumentação, da 
apreciação dos fatos. Mas é um direito de V.Exa. E, ainda quando por-
ventura V.Exa. saia daquele limite que deveria trilhar, não haverá abor-
recimento de minha parte, pela grande simpatia que dedico a V.Exa..

O Sr. Ari Pitombo – Muito obrigado a V.Exa., mas apenas quero di-
zer que tudo que se faz de mal cai a culpa em cima do governo.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Dentro do presidencialismo, dentro do 
quase caudilhismo em que vivemos, realmente a maior responsabilida-
de é quase sempre do governo.

O Sr. Ari Pitombo – A UDN faz parte do governo.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Esse é argumento gasto, velho e revelho. 

Sabemos que a UDN nunca indicou elementos para figurarem neste go-
verno. Se fazem parte dele dois ilustres e dignos brasileiros, isto aconte-
ce por conta própria e porque o governo entendeu que não poderia levar 
adiante suas realizações sem aqueles elementos dignos e operosos; mas 
a UDN não tem participação oficial neste governo, já o disse quatro ou 
cinco vezes desta tribuna. Em que pese o meu apreço pelo Sr. Osvaldo 
Aranha e a minha amizade cordial com o Sr. João Cleofas, declaro estão 
eles lá por conta própria, com a responsabilidade dos seus nomes. E 
nem precisa repetir verdade tão cediça.

O Sr. Ari Pitombo – São dois homens dignos.
O SR. ERNANI SÁTYRO – São homens dignos, mas estão lá por 

conta própria e a UDN nada tem com isso.
O Sr. Ari Pitombo – Mas a União Democrática Nacional tem partici-

pação do governo, é o que eu quero dizer.
O Sr. Leopoldo Maciel – Meu caro líder, V.Exa. se referiu, em res-

posta ao nosso nobre colega Ari Pitombo, à pessoa do Dr. Gabriel 
Passos dizendo que naturalmente se tratava de uma divagação literária 
de S.Exa. Eu, entretanto, posso esclarecer à Câmara que as palavras da 
entrevista concedida pelo presidente da seção mineira, o Dr. Gabriel 
Passos, não foram precisamente aquelas de que deram notícia jornais 
desta capital e que vêm servindo para interpretações diversas e malé-
volas. V.Exa. sabe, como a Câmara, que o Dr. Gabriel Passos é uma das 
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figuras mais dignas, mais corretas e de maior coragem, das que temos 
no cenário da política nacional.

O SR. ERNANI SÁTYRO – É realmente, e eu perfilho as expressões 
de V.Exa. quando falo, dentro de um pronunciamento político, numa 
divagação literária, não tenho qualquer intuito de desprezo, porque res-
peito e amo a literatura. E toda a nação brasileira, todos os homens que 
conhecem a história de nossas letras e da nossa política sabem que de 
Joaquim Nabuco já se disse que sua vida política era apenas um pretexto 
literário. A literatura é coisa muito séria, diz profundamente com a na-
tureza humana, com todos aqueles surtos criadores que têm engrande-
cido a humanidade. E se há uma restrição que faço a Rui Barbosa, se há 
uma falha que não perdoo em Rui, é que se penitenciava contritamente, 
contestava arrependido quando se dizia que era um homem de letras. O 
maior do nosso tempo, Churchill, para engrandecimento de seu gênio 
político, é também um artista da palavra. E ninguém jamais consegue 
dominar inteiramente, plasticamente, a palavra, sem a literatura.

Perfilho, portanto, os justos conceitos de V.Exa., relativos ao nosso 
valoroso companheiro Gabriel Passos, e aceito ainda a retificação que 
V.Exa. faz de que suas expressões não foram propriamente aquelas. Eu 
desejaria, entretanto, e me sentiria feliz, se pelo menos a parte literária lá 
ficasse como prova de bom gosto, por conseguinte, de maior capacidade 
para debates políticos.

O Sr. Leopoldo Maciel – Acabam de esclarecer colegas nossos que 
leram declarações do Dr. Gabriel Passos, segundo as quais as suas 
expressões não foram aquelas; S.Exa. não disse o que consta das folhas 
daqui do Rio.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Vamos então restabelecer o debate. 
Referi-me à alegação feita de que éramos uma geração fracassada.

O deputado Ari Pitombo citou o nome do Sr. Gabriel Passos. Como 
li a declaração no O Globo, confirmei. Mas o episódio está esclarecido: 
tanto não somos uma geração fracassada, que o regime se vai salvando, 
se vai salvar, e poderemos dormir tranquilos neste país.

E por falar em dormir tranquilo neste país, eu desejaria que o se-
nhor Getúlio Vargas, ao volver os olhos para os capítulos negativos de 
seu governo, relesse – S.Exa. que é homem de letras, membro da acade-
mia respectiva –, pudesse ler e repetir aquelas expressões de Montaigne 
em seus Ensaios, quando dizia que, nada tendo realizado, pelo menos 
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poderia orgulhar-se de, durante sua gestão como maire de Bordéus, 
seus concidadãos dormirem em paz, dormirem sossegados. Porque nin-
guém, em nosso país, dorme em paz. Todas as noites pensamos em qual 
o golpe que se vai articular no dia seguinte, e todas as manhãs damos 
graças a Deus por mais um golpe ter sido evitado.

O Sr. Hugo Carneiro – Creio não passou a oportunidade de meu 
aparte. O juízo externado pelo nobre deputado Leopoldo Maciel, a 
respeito do Sr. Gabriel Passos, não é apenas de S.Exa., mas de toda a 
Câmara, pois que o Sr. Gabriel Passos, como parlamentar e como jurista 
é uma das grandes expressões da República.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não estamos interessados em golpes 
do Sr. Getúlio Vargas ou contra o senhor Getúlio Vargas. Não quere-
mos nem poderíamos pleitear a limitação de qualquer das prerrogativas 
constitucionais do Sr. Getúlio Vargas, porque lhe foram delegadas pelo 
povo; não estamos aqui para fazer intrigas nem para criar situações de-
sagradáveis entre o governo e as classes armadas. Não temos culpa de 
que jornais digam e repitam que o Sr. Getúlio Vargas está ou passará a 
ser prisioneiro das forças de terra e mar. Esta não seria linguagem de 
um partido político, embora licitamente a possa usar a imprensa. Nós 
dizemos, isto sim, que o Sr. Getúlio Vargas tem que ser um prisioneiro 
da Constituição, enquanto durar esta noite de agonia, esta longa noite 
de agonia, que é a sua permanência no governo.

Protesto contra a agressão ao jornalista nestor Moreira
sessão de 17 de maio de 195450

Na fria madrugada de 12 de maio de 1954, um pequeno inci-
dente entre o jornalista Nestor Moreira, do vespertino A Noite, e 
um motorista de táxi levou os dois protagonistas à Delegacia do 
2º Distrito do Rio de Janeiro. Longe estava o jornalista carioca de 
prever o espancamento que ali sofreria, sem qualquer justificativa, 
perpetrado por um policial conhecido pelo sugestivo codinome 
“Coice de Mula”. O fato veio contribuir para que o ano de 1954 
fosse proclamado como um dos mais conturbados da história re-
publicana do Brasil. Isto porque a ocorrência assumiu conotação 
política, com acusações ao governo Vargas, que naquele ano esteve  

50 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 18 de maio de 1954.
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às voltas com fatos que abalaram a sua estabilidade, tais como o 
Manifesto dos Coronéis e, em decorrência deste, a substituição do 
ministro da Guerra e a exoneração do ministro do Trabalho, João 
Goulart; a acusação da existência de um acordo secreto entre os 
governos de Perón e de Vargas; como consequência dessa acusa-
ção, o oferecimento do pedido de impeachment contra o presiden-
te Vargas, cuja abertura foi negada pela Câmara dos Deputados, 
até desaguar tudo isso na crise fatal, que culminou com o 24 de 
agosto. O caso do jornalista Nestor Moreira atingiu o ápice com o 
seu falecimento, onze dias após a aplicação dos socos e pontapés 
na Delegacia do 2º Distrito. Daí em diante, grande foi a assuada 
da oposição, acusando o governo Vargas. O discurso aqui repro-
duzido foi proferido cinco dias após o atentado e contou com o 
apoio de todos os aparteantes, unânimes em condenar os procedi-
mentos da polícia do Rio de Janeiro. Há pouco tempo veio a lume 
livro do jornalista Roberto Sander, intitulado O crime que abalou 
a República. Curiosamente, não há nesta obra uma só referência 
ao discurso do deputado Ernani Sátyro, malgrado a repercussão 
que ele teve na imprensa carioca. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, não posso deixar de tra-
zer à Câmara e à nação o meu protesto contra o bárbaro espancamento 
de que foi vítima, pela polícia, o repórter Nestor Moreira.

Em companhia do deputado Luís Garcia, meu companheiro de vi-
ce-liderança, estive no Hospital Miguel Couto, onde fui levar a palavra 
de solidariedade da Minoria e da UDN àquele profissional da imprensa, 
vítima de tão estúpida cena de barbaria.

Ainda ontem, Rubem Braga, um dos mais brilhantes cronistas des-
te país, assinalava que o que havia de mais grave no espancamento de 
Nestor Moreira não era o fato de ser ele jornalista e, por conseguinte, o 
acontecimento ter tido repercussão tão profunda em todas as camadas 
sociais e políticas; o que há de mais grave, acrescentava, é que aquilo 
constitui rotina, é que aquilo já se constituiu um hábito, e a polícia desa-
prendeu ou nunca aprendeu a cumprir suas funções, a não ser atentando 
contra a integridade humana, espancando e, tantas vezes, até matando.

O Sr. Armando Falcão – V.Exa. permite um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com muito prazer.
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O Sr. Armando Falcão – O pronunciamento de V.Exa., com a sua 
autoridade de deputado e de líder em exercício da Minoria, é da maior 
oportunidade. De fato, Sr. Deputado Ernani Sátyro, na marcha em que 
as coisas vão, daqui a pouco o Brasil estará reduzido a uma cubata afri-
cana, em que as questões de ordem serão resolvidas através de panca-
das da polícia. Ainda hoje o jornalista Aristeu Aquiles, que integra a 
bancada da imprensa nesta Casa, só não foi barbaramente espancado 
por agentes da Delegacia de Ordem Política e Social, porque teve a ne-
cessária coragem de espírito para evitar que se consumasse contra a sua 
pessoa agressão semelhante àquela de que foi vítima o jornalista a que 
V.Exa. se refere no seu brilhante discurso.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço a contribuição de V.Exa. e 
já notara a tentativa de agressão contra o senhor Aristeu Aquiles, cuja 
senhora foi obrigada também a empenhar-se em luta com a polícia para 
que o seu lar não fosse invadido, com a agravante de que não se trata de 
nenhuma pessoa suspeita da prática de crime, e sim de uma testemunha 
intimada para depor num processo.

O Sr. Aliomar Baleeiro – Tanto mais grave é o fato ocorrido com o 
senhor Nestor Moreira quanto, desde 1951, a Câmara dos Deputados 
vem exercendo pressão enérgica sobre o Ministério da Justiça para 
que coíba todos os abusos da polícia. Tenho em mãos, à disposição de 
V.Exa., quatro processos de informação de casos horrorosos ocorridos 
nesta cidade depois do governo do senhor Getúlio Vargas. Estão aqui as 
notas todas fornecidas pelo Ministério da Justiça acerca do massacre de 
“Carne Crua”, por Generoso de tal e outros; do caso do Tupan Bento; do 
caso dos esbordoamentos, violências sexuais, corrupções etc. etc. veri-
ficados na Colônia de Ilha Grande, de que era acusado, dentre outros, 
o próprio diretor, o qual, segundo depoimento dos presos, às vezes era 
carregado bêbado! Pois bem, houve uma representação ao procurador 
da República a respeito desses casos da Ilha Grande. Foi uma comissão 
colher depoimentos de vários presos, dentre os quais o senhor Túlio 
Regis do Nascimento, e não foi feito corpo de delito nos presos que te-
riam sido seviciados. E mais, conservou-se no cargo o próprio diretor 
acusado desses crimes todos, o qual, portanto, poderia tirar vindita dos 
presos. Por tudo isso, fizemos, desde 1952, um convite ao senhor minis-
tro da Justiça para que, de uma vez por todas, tome medidas efetivas que 
ponham ordem, respeito à lei e moralidade nas repartições da polícia.



2ª Parte – DiScurSoS380

O SR. ERNANI SÁTYRO – Incorporo os esclarecimentos de V.Exa. 
ao meu discurso como contribuição indispensável a que cesse tão anô-
malo estado das coisas.

O Sr. Vieira Lins – Estou de acordo com o que diz V.Exa. no tocante 
a esse combate à violência, combate que endosso, assim como o meu 
partido. Entretanto, não quero ter a precipitação de julgar, em absoluto, 
o governo antes das medidas e da ação que está desenvolvendo o senhor 
ministro da Justiça, no caso em apreço. Confio em que S.Exa. não há de 
decepcionar a Câmara nem o povo do Distrito Federal e o povo brasi-
leiro, porque, culto e moço, S.Exa., que também pertence a esta Casa 
como nós, deve ter o mesmo amor à liberdade e à decência que temos 
nós. Estou de acordo com V.Exa. e daqui também faço o meu apelo para 
que o senhor ministro da Justiça apresse as medidas e as tome para mo-
ralização da polícia do Distrito Federal.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Lamento não manifestar a mesma con-
vicção de V.Exa., porque, a todas as declarações públicas de providências 
de parte do senhor ministro da Justiça, a polícia responde com violên-
cias novas, não só da natureza dessa, que acaba de ser relatada pelo se-
nhor Armando Falcão, como daquela outra, a que se referem os jornais, 
de tentativas de intimidação contra aquele motorista que prestou tão 
relevantes serviços à sociedade e à Justiça, depondo corajosamente so-
bre a verdade a propósito de tão lamentável acontecimento. E as primei-
ras providências exigidas pela opinião pública de afastamento daqueles 
funcionários da polícia implicados no espancamento de Nestor Moreira 
só foram tomadas depois que a imprensa em peso exigiu naquele mo-
mento, em nome da própria nação, que aqueles espancadores bárbaros 
e cruéis não continuassem à frente das diligências policiais, que visavam 
esclarecer seus próprios crimes.

O Sr. Roberto Morena – O vice-líder da Maioria e líder do Partido 
Trabalhista Brasileiro ainda nos pede, nesta altura, que não nos preci-
pitemos, que esperemos confiantes a ação do ministro da Justiça! É la-
mentável! Sei que o espírito do senhor Vieira Lins está sempre disposto 
a defender a liberdade e atacar tudo que se faça contra a democracia, 
mas é lamentável venha S.Exa. a pedir que não nos precipitemos, nesta 
altura em que a nação já assistiu ao debate na mesa redonda no qual o 
governo se desculpava desses crimes, quando a notícia que temos é que 
o jornalista está mesmo agonizante.
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Mas, Sr. Deputado Ernani Sátyro, é muito louvável a atitude que se 
está tomando nesta Casa em condenar o atentado contra o jornalista 
Nestor Moreira. É necessário que isso se avolume de tal forma que se ve-
jam todos os crimes que se praticam no Brasil. Denunciei desta tribuna 
muitas vezes crimes contra trabalhadores, contra grevistas. Ainda outro 
dia, um operário foi espancado desde a porta da fábrica Leandro Martins 
Sociedade Anônima, à Rua Senador Pompeu, até a porta do sindicato, 
à Rua Marechal Floriano! Todos assistiram a essa cena e viram como os 
grevistas da indústria de móveis são espancados diariamente. São crimes 
idênticos a esse que se praticou contra o jornalista Nestor Moreira que 
reclamam providências de todos nós e uma condenação formal.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Outro aspecto do problema que não 
pode também ficar esquecido, Sr. Presidente e senhores deputados, é 
que a polícia, quase sempre incapaz ou desidiosa no cumprimento do 
seu dever, quando se trata de descobrir crimes, procura suprir as suas 
deficiências espancando, martirizando e arrancando confissões à força.

O Sr. Nelson Carneiro – Velha testemunha dos desmandos policiais, 
sentindo mais do que todos que têm protestado a extensão da covardia 
que representa o espancamento de alguma pessoa e que constitui para 
muitos democratas o seu melhor título de orgulho, eu, Sr. Deputado 
Ernani Sátyro, penso que V.Exa. deve aproveitar a oportunidade para 
exaltar o regime democrático, porque só ele permite que, através dessa 
tribuna, se tenha avolumado para a nação essa onda de protestos contra 
a selvageria praticada na pessoa de Nestor Moreira. Outras violências 
anteriores, no regime discricionário, sucederam-se, e nenhuma encon-
trou o eco desta, que marca a brutal reação contra a brutal violência 
sofrida pelo jornalista Nestor Moreira. V.Exa. deve aproveitar o ensejo 
para, em seu discurso, como líder de um partido democrático, que tem 
grandes responsabilidades na redemocratização do país, acentuar a ne-
cessidade de manter aberta esta Casa, exatamente quando algumas vo-
zes se erguem, esconsas e fugidias, contra a estabilidade das instituições. 
É um serviço que V.Exa. prestará à nação brasileira, porque advertirá a 
todos aqueles que não creem no Congresso de que, se nenhum serviço 
ele houvesse prestado ao Brasil, teria, pelo menos este, de ser a grande 
tribuna através da qual se levanta toda a nação, revoltada contra crimes 
que oprimem, hoje, o coração de todos os brasileiros.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Perfilho a exaltação de V.Exa. e estou 
certo de que a repercussão que este fato vem tendo na opinião pública 
brasileira, de que os protestos que surgem – não somente desta, mas de 
todas as tribunas livres da nação –, de que tudo isso contribuirá não 
apenas para que o governo seja mais vigilante em coibir erros dessa na-
tureza, mas, também, para que nos proponha com os dados técnicos 
que tem ao seu alcance, modificação completa e radical nessa organi-
zação, a começar pelo expurgo dos maus elementos, sem o que tornará 
infrutífera qualquer campanha dos representantes do povo brasileiro.

O Sr. Heitor Beltrão – Meu caro líder, venho corroborar as palavras 
do nosso eminente colega da Bahia e, também, apoiar, entusiasticamen-
te, o que V.Exa. está dizendo dessa tribuna. Já por três vezes, sobre essa 
violência praticada contra o representante de A Noite, falei na Câmara e 
quero trazer a V.Exa. meu testemunho de que, no tocante ao nosso cole-
ga de imprensa Aquiles, é outra perversidade, outra perseguição, outra 
indignidade feita pela polícia contra um jornalista perfeito no cumpri-
mento do seu dever.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço a contribuição do ilustre cole-
ga de liderança, e já juntei ao meu discurso essa nova violência praticada 
contra o jornalista Aristeu Aquiles.

O Sr. Félix Valois – Meu nobre colega, quero associar-me a quaisquer 
manifestações contra o arbítrio, contra a violência, contra todas as mo-
dalidades de falta de respeito às liberdades e ao ente humano. Parece-me 
que só há similar nos acontecimentos em certo período da Monarquia, 
em transição para a República. Havia aqui um verdadeiro terror – os 
capoeiras, que traziam em pânico toda a cidade. Só foi possível termi-
nar com eles, parece-me, no governo de Campos Salles, graças à atua-
ção de Sampaio Ferraz, que não teve dúvida, inclusive, em mandar as 
figuras, por mais prestigiosas, para a Ilha de Fernando de Noronha. É 
mister que a imprensa, representantes do povo e todos os homens de 
responsabilidade concorram não só para legislar, como, também, para 
afastar da polícia e de todos os setores aqueles elementos, do mais alto 
ao mais baixo, que não cumprem seu dever, que não respeitam a pessoa 
humana. Hoje está num leito de dor o jornalista Nestor Moreira. Outros 
cidadãos são ameaçados a tal ponto que ninguém quer ser testemunha, 
nem prestar depoimento na polícia, aterrorizados ante o que lhes possa 
acontecer. É uma situação que não pode perdurar. Estou solidário com 
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todos quantos, oradores e aparteantes, têm condenado essas práticas, 
especialmente por já ter ocupado cargo idêntico ao de policial, em esta-
do da Federação.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado a V.Exa.
Sr. Presidente, tenho experiência profissional suficiente, como ad-

vogado, para saber que quase todas essas provas de crime, feitas através 
de violência, são provas precárias, na maior parte das vezes distanciadas 
da verdade.

Pois bem. Na polícia do Distrito Federal, para não dizer em 
grande parte do território brasileiro, a norma geral de se apurar 
crime é a violência, é o espancamento, o supliciamento de criaturas 
indefesas que, no trágico dilema de morrer ou confessar, preferem, 
como é claro, fazer confissões absurdas contra os seus próprios di-
reitos de liberdade.

Os erros se acumularam nas crônicas policiais e judiciárias, e isto já 
seria bastante para que o governo, não só este, mas todos os governos 
anteriores, tivessem tomado providências enérgicas e eficazes, a fim de 
que, no ato de punir e reprimir os crimes, os homens da lei não se tor-
nassem mais bárbaros e criminosos do que os próprios criminosos.

O senhor ministro da Justiça, juntamente com o chefe de polícia, 
compareceu, ontem, a um desses interessantes programas radiofônicos 
em que se debatem problemas de cunho político. Foi uma coisa triste, 
Sr. Presidente, a posição em que ficou o chefe de polícia, sem elementos 
para responder às arguições que repontavam de toda parte e de vários 
dos componentes daquele programa, e até de telefonemas de pessoas es-
tranhas. E também a situação em que se colocou o próprio ministro da 
Justiça, que, apesar dos seus talentos, apesar da vivacidade com que se 
empenha nas discussões, não tem fatos, não tem argumentos, não teve 
uma expressão decisiva e tranquilizadora que permitisse aos ouvintes 
e, por conseguinte, ao povo alimentar a confiança de que, realmente, 
naquele momento descansava nas palavras de S.Exa. a garantia de vida 
de todos os cidadãos.

Há uma circunstância salientada pela imprensa, e que não pode 
deixar de ter também seu relevo, pelo que representa de anarquia, de 
subversão, de imoralidade: a presença de profissionais da polícia nessa 
triste e ridícula função de leões de chácara.

O Sr. Heitor Beltrão – E até de cobradores.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Isso constitui uma afronta, uma anoma-
lia que precisa ser corrigida pela lei, pelos regulamentos, pela própria 
ação pessoal e moralizadora dos responsáveis pelos serviços policiais.

O Sr. Ari Pitombo – Hoje mesmo apresentei à Mesa projeto proibin-
do que os funcionários policiais prestem serviços em boates, cabarés, 
bares etc. No entanto, como V.Exa. sabe, os projetos demoram muito a 
se transformar em leis. Faria, portanto, agora, apelo ao senhor minis-
tro da Justiça para que, desde já, proíba terminantemente que o policial 
preste serviços remunerados ou não a essas casas. Assim, aqui fica o 
apelo, antes mesmo que venha a lei que regulará o assunto.

O Sr. Frota Aguiar – Estou de acordo com o projeto do nobre depu-
tado Ari Pitombo. Quando em exercício, como autoridade processante, 
jamais admiti na minha jurisdição policiais em tais funções. É, pois, jus-
to e oportuno o projeto. Mas, para que os policiais não prestem serviços 
em casas de diversões, não se torna necessário o projeto nem recomen-
dações do senhor ministro da Justiça. Basta, simplesmente, uma porta-
ria do senhor chefe de polícia.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muitos desses policiais não traba-
lham somente como leões de chácara e cobradores. Muitos e muitos 
deles são motoristas, são donos de táxis, por sinal os mais arrogan-
tes, os mais desrespeitadores de todas as leis e regulamentos que de-
veriam ser obedecidos.

Por conseguinte, Sr. Presidente, o que há é anarquia geral, desmora-
lização geral, subversão geral. Eu não chegaria a sustentar – porque seria 
uma generalização injusta – que não existam na polícia, como em todas 
as classes, como em todas as corporações, elementos dignos e decentes; 
existem, sim, e eu tenho a felicidade de conhecer alguns. No entanto, 
eles terminam por transformar-se em vozes sem eco, acabam naquele 
ambiente irreparável, impossibilitados de prestar à sociedade os servi-
ços para que são convocados, pelo desestímulo da parte dos superiores, 
pela onda geral de descrédito que está jogando na lama a nossa polícia 
civil.

O Sr. Breno da Silveira – Permita V.Exa. um aparte. Queria apro-
veitar o discurso de V.Exa. para lembrar que por diversas vezes, nes-
tes três anos, trouxemos ao conhecimento da Câmara e da nação vio-
lências, não só da polícia civil, como também violências sofridas por 
cidadãos nos presídios da capital da República. Chegamos mesmo a 
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conseguir a constituição de uma comissão de inquérito para apurar as 
graves irregularidades constatadas por mim e pelos senhores depu tados 
Heitor Beltrão, Coelho de Souza e Lopo Coelho, não só no presídio da 
Marinha, como também na Ilha Grande e outros da capital do país. 
Quero lembrar a V.Exa. que de há muito o senhor general que tem a 
responsabilidade da chefia de polícia não deveria ser o dirigente desse 
setor tão importante, porque das denúncias apresentadas, não só des-
sa tribuna, como também por intermédio de cartas e telegramas so-
bre violências policiais na zona rural e espancamentos diversos, S.Sa. 
não tomou qualquer providência no sentido de punir os agressores 
apontados com as provas mais positivas. Assim, quero dizer a V.Exa. 
que a providência imediata para tranquilidade de toda a população da 
capital da República, inclusive como reparo urgente, seria a demissão 
incontinênti do atual chefe de polícia.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Outra deficiência enorme que se veri-
fica na atuação da polícia, não só do Rio de Janeiro, como também, de 
um modo geral, de todo o país, é a desídia com que todos procedem 
em relação a várias espécies de crimes constantemente praticados, como 
assaltos, roubos, furtos etc. De modo geral, Sr. Presidente, que faz a polí-
cia? Espanca os gatunos e joga-os fora da cidade. O que a polícia deveria 
fazer, por mais trabalhoso que fosse, seria não dispensar um só processo 
criminal; seria mandar para a Justiça todos os autores desses crimes, 
que passariam a ser então condenados, punidos e por conseguinte não 
ficariam soltos no meio da população e mais revoltados ainda pelos es-
pancamentos sofridos. Mesmo com todas as deficiências de nosso siste-
ma penitenciário, o recurso legal, o recurso moral, o recurso certo que 
ainda nos resta é processar e punir os criminosos, porque só assim a 
sociedade se defende com probabilidades de êxito das investidas dessas 
ações criminosas.

O Sr. Frota Aguiar – Permite um aparte? É desnecessário dizer à 
Câmara que odeio qualquer violência. V.Exa., Sr. Deputado Ernani 
Sátyro, poderá avaliar o estado de constrangimento daqueles que 
cumprem o dever na polícia diante de certos erros e de falhas con-
denadas pela opinião pública. Vejo como responsável maior de toda 
essa confusão o poder político da polícia. Infelizmente, observamos 
que, em todas as organizações e em todos os aglomerados huma-
nos, quando o mau exemplo vem de cima, a maioria infelizmente o  
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segue. É a lei da imitação. O que vemos atualmente em nosso regi-
me político é a irresponsabilidade que deve ser causticada por aque-
les que têm uma parcela de mando em nosso país. Nestas condições, 
focalizo o maior culpado por esse estado de irresponsabilidade: o  
Sr. Presidente da República, que não dá o exemplo necessário para que 
os seus subordinados, de um modo geral, possam seguir uma linha 
reta e digna.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Ainda hoje eu trocava impressões com 
o presidente do meu partido, nosso prezado companheiro, senhor Artur 
Santos. Um dos pontos de todo esse episódio que mais chamou a nossa 
atenção foi precisamente a quota de responsabilidade que cabe ao go-
verno e, portanto, ao Sr. Presidente da República.

O Sr. Fernando Ferrari – Permite um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Permita V.Exa. que esclareça meu pensa-

mento. Não é que S.Exa. mande espancar os presos, não é que S.Exa. tenha 
mandado espancar o jornalista, mas é que, dentro dessa outra subversão 
da ordem constitucional, a cada momento tentada, a polícia vai por sua 
vez se antecipando e praticando o que lhe cabe para a desordem geral que 
aí estaria se não fora a nossa vigilância, a vigilância do Congresso e das 
classes armadas.

O Sr. Fernando Ferrari – Ninguém poderia, Sr. Deputado, em sã 
consciência deixar de condenar com veemência mesmo essas brutalida-
des policiais. Toda a Câmara e os democratas conscientes se levantam e 
estão ao lado de V.Exa. quando condena essas barbaridades próprias da 
Idade Média, já tão esquecida no tempo. Todavia, Sr. Deputado, culpar o 
Sr. Presidente da República pelo espancamento de indefesos cidadãos...

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. não ouviu minhas palavras e quer 
dar-lhes outro sentido.

O Sr. Fernando Ferrari – Estou respondendo ao aparte do nobre 
depu tado Frota Aguiar. Culpar o Sr. Presidente da República...

O Sr. Frota Aguiar – S.Exa. é o culpado indireto pelo mal exemplo 
que dá.

O Sr. Fernando Ferrari – ...é tão injusto quanto culpar o ilustre ma-
rechal Eurico Gaspar Dutra quando aquele esbirro policial chamado 
Procopinho atirou numa pobre senhora num comício no Rio de Janeiro. 
O Sr. Presidente da República nada tem que ver com isso. Devemos to-
mar nossas providências, criticar, usar dos meios legais de que dispomos 
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e procurar sinceramente punir os esbirros, que só deprimem a polícia 
da capital e a honorabilidade da própria polícia brasileira.

O Sr. Frota Aguiar – V.Exa. me dá licença para um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Um momento.
Tudo isso, por conseguinte, Sr. Presidente, vem como que integrar 

um sistema de ameaças gerais à ordem constitucional. São as emissões 
ilegais; são os empréstimos aos vários estados da Federação sem o crité-
rio legal e constitucional previsto; é a legislação sobre o câmbio; são os 
aumentos compulsórios, feitos não através do Poder Legislativo, o úni-
co competente para concedê-los, mas mediante solicitação do próprio 
Executivo. É tudo isso, Sr. Presidente, que estimula a polícia à prática 
de crimes, é tudo isso que incentiva e encoraja os policiais para as suas 
cenas de barbaria. Mas, contra tudo isso, aqui estou e aqui estaremos 
cumprindo o nosso dever de protestar, cumprindo o nosso dever de 
alertar a nação, com a força de que dispomos, que é a força da palavra, 
no exercício de nosso mandato, que nos conferiu o povo, de defensores 
da liberdade e da ordem constitucional.

O Sr. Nelson Carneiro – Quero lembrar a V.Exa. que, na legislatura 
passada, esta Câmara aprovou projeto de minha autoria, regulamentan-
do dispositivo constitucional que determinava comunicasse a polícia, 
imediatamente, à autoridade judiciária a prisão de qualquer indivíduo. 
Era um meio de cercear o arbítrio da polícia. Infelizmente, esse proje-
to, que mereceu a aprovação da Câmara dos Deputados, foi rejeitado 
no Senado Federal. E continuou a polícia com o arbítrio de prender 
indiscriminadamente o cidadão sem se sentir no dever de comunicar à 
autoridade judiciária, dentro de determinado prazo, a violência pratica-
da. Daí resultam esses atentados sucessivos que têm marcado até hoje o 
curso da polícia carioca no Brasil.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Obrigado a V.Exa.
O Sr. Frota Aguiar – Em resposta ao aparte do nobre deputado pelo 

Rio Grande do Sul, senhor Fernando Ferrari, apresento outro exemplo 
no terreno administrativo. Pergunto: por que se repetem os peculatos, 
as negociatas neste país? Pela simples razão, Sr. Deputado, de ser impo-
tente o Sr. Presidente da República para reprimi-los ou mandar reprimi-
los. Esta Câmara é testemunha de todos esses fatos que escandalizam a 
moral administrativa.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – O Congresso não se conformará em fi-
car numa posição de mero espectador nestas tentativas constantes de golpe 
branco – porque golpe não é somente a dissolução dos outros órgãos do 
poder público. Se vivemos constitucionalmente dentro de um regime de 
harmonia e independência de poderes, cabe ao Congresso o direito e o de-
ver de legislar. Não permitimos que em nosso lugar ninguém legisle, porque 
isto nem representa a vontade do povo nem é preceito da Constituição.

O Sr. Roberto Morena – Ninguém melhor do que o deputado Frota 
Aguiar pode dar testemunho das violências da polícia do Rio de Janeiro. 
Por muito tempo, creio eu, foi S.Exa. membro da polícia; deve, portanto, 
conhecer os métodos empregados em todos os terrenos, principalmente 
no político e no social. S.Exa., por conseguinte, pode confirmar quantas 
vítimas têm passado pela vergasta da polícia, quantas pessoas foram inu-
tilizadas para sempre, quantas ali morreram sem que de nada soubés-
semos. Nestor Moreira não morreu, porque se tivesse morrido teriam 
arranjado para ele uma morte na Avenida Brasil... Mas ele está vivo 
para acusar, para fazer reportagem do que tem sido a polícia do Rio de 
Janeiro. Estou de acordo com V.Exa. quando diz que o Congresso não 
pode assistir passivamente a esses acontecimentos. Oxalá que V.Exa., 
em nome da Minoria, possa tomar uma atitude – porque todo dia se 
focaliza este problema –, reunindo-se à Maioria da Câmara para to-
mar medidas! Esperamos que o deputado Gustavo Capanema congre-
gue seus elementos para explicar, em nome do governo, as violências 
praticadas contra a população carioca.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Constantemente, estão ocupando a tri-
buna representantes de meu partido para protestar contra desmandos 
e qualquer espécie de desvirtuamento da ordem legal em que vivemos.

O Sr. Frota Aguiar – Quando na função policial, sempre cumpri 
meu dever dentro da lei, às vezes com rigor, quando se me deparavam 
delinquentes protegidos, mas nunca assisti, pessoalmente, a violências, 
porque protestaria imediatamente.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Ninguém duvida disto.
O Sr. Frota Aguiar – Portanto, Srs. Deputados, tenho ainda a decla-

rar que dois são os motivos de esses funcionários se alugarem, por assim 
dizer, a certas boates: primeiro, os que se sentem bem naqueles meios – os 
maus elementos; segundo, aqueles que são levados por dificuldades eco-
nômicas. Daí a necessidade de o poder público ter a iniciativa imediata 
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de aumentar os vencimentos desses funcionários, a fim de que, mais 
tarde, não possam alegar essa condição econômica.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Mas aumentá-los através do Congresso. 
Propor as medidas que, por nós, serão debatidas e votadas, e não decre-
tar medidas ilegalmente.

O Sr. Ari Pitombo – Estou inteiramente de acordo com V.Exa. 
Apenas desejava que estas considerações, partidas do líder da UDN, 
fossem ouvidas pelo governador de Alagoas, que é também udenista e 
pratica os maiores absurdos, por intermédio de sua polícia. Ainda no 
dia 1º de maio, a polícia udenista do Sr. Arnon de Melo prendeu po-
bres operários pelo simples fato de andarem pregando cartazes come-
morativos daquela data, com a efígie do Sr. Presidente da República, 
esse mesmo presidente a quem, ao chegar ao Rio, vem bajular para 
conseguir favores. Peço a V.Exa., como líder da UDN – e estou de 
acordo com seu pensamento –, que transmita este apelo ao Sr. Arnon 
de Melo, para que S.Exa. não mais faça as violências que vem fazendo 
contra pobres trabalhadores.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Embora não concorde com o julgamen-
to de V.Exa. a respeito do governador Arnon de Melo, entretanto, mes-
mo haja equívoco da parte de V.Exa., transmitirei dentro da concepção 
democrática, que todos nós temos do exercício da vida pública, o apelo 
que acaba de formular.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, são estas palavras a minha contri-
buição e a contribuição de meu partido para que a polícia, policiada de 
agora em diante, cumpra seu dever dentro da lei e da dignidade. Que o 
sangue de Nestor Moreira sirva para evitar continue a ser derramado o 
sangue de tantos outros cidadãos, desgraçados e infelizes, por esta bár-
bara polícia da cidade do Rio de Janeiro!

sobre o mandado de segurança do presidente café filho
sessão de 1º de dezembro de 195551

Este pronunciamento, feito sob o estado de sítio vigente, trata do 
mandado de segurança impetrado pelo presidente Café Filho no 
Supremo Tribunal Federal, após a quartelada de 11 de novembro 
de 1955, que o depôs juntamente com o deputado Carlos Luz, pre-
sidente da Câmara dos Deputados. Este assumira, interinamente, 
a chefia do Poder Executivo, por força da licença tirada pelo presi-
dente Café Filho, por motivos de saúde. O deputado udenista, em 
sua oração, centra suas observações na questão da remessa de in-
formações da Câmara ao Supremo Tribunal Federal, entendendo 
ele e seus correligionários que estas deveriam ter sido redigidas e 
encaminhadas à Suprema Corte por ato da Mesa Diretora e não 
somente do presidente da Casa. Apesar desse foco particularis-
ta, através do discurso abaixo – pelas argumentações expendidas 
pelo orador, pelos apartes a ele feitos por parlamentares da oposi-
ção e da situação – é possível ter uma noção da ambiência política 
por que passava o Brasil naqueles dias. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, a situação 
de estado de sítio em que nos encontramos, com a consequente censura da 
imprensa aos pronunciamentos dos políticos ora em oposição ao governo 

51 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 2 de dezembro de 1955.
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vigente, nos obriga a ocupar de agora em diante, com constância maior, 
a tribuna parlamentar, para não deixar sem réplica enérgica e oportu-
na as acusações formuladas através de jornais, da radiodifusão ou de 
quaisquer outros meios de divulgação, para evitar que o nosso silêncio 
possa levar a opinião pública brasileira a nos julgar erradamente, nesta 
hora grave da República, em que todos os pronunciamentos da União 
Democrática Nacional, todas as suas atitudes têm sido pautadas dentro 
de uma linha de coerência, de patriotismo e de dignidade.

Ainda agora, a imprensa brasileira, as estações de rádio – todos os 
meios de comunicação existentes no país – dão notícia da resposta for-
mulada pela Mesa da Câmara ao pedido de informações do Supremo 
Tribunal Federal nos autos do mandado de segurança requerido em fa-
vor do presidente deposto, Sr. Café Filho. Além do mais, o vespertino 
líder da campanha de imprensa que sempre se fez no país contra nós 
publica entrevista do Sr. Deputado Vieira de Melo, que destoa daqueles 
termos elevados que S.Exa. procura imprimir à sua participação nos de-
bates desta Casa, com a agravante de, pelo órgão oficioso de seu partido, 
dizer, nas palavras que precedem as declarações, que “vai falar o autor 
das informações prestadas ao Supremo Tribunal Federal”.

O Sr. Adauto Cardoso – V.Exa. permite um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com prazer.
O Sr. Adauto Cardoso – Desde que V.Exa. se refere a agravante, bom 

será que não se esqueça de uma. Esses ataques à UDN e aos presiden-
tes depostos pela sedição de novembro correm justamente no momento 
em que o nosso partido e os jornais que atendem a nossa inspiração se 
acham postos sob a mais rigorosa censura, retirando-nos por completo 
a possibilidade de responder à covardia e ao desprimor das agressões.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado. Registro a contri-
buição de V.Exa.

Sr. Presidente, o que há de mais grave neste episódio é que um órgão 
oficioso, faccioso, vem declarar que um deputado tirado da Maioria e, 
por conseguinte, do fogo das paixões, foi indicado pela deferência de seus 
colegas da Maioria para redigir a resposta solicitada pela Justiça. É como 
se estivesse num grêmio cívico e literário, em que uma peça de tal impor-
tância para os destinos da própria nação fosse transformada em instru-
mento de mera consideração pessoal, de mera deferência, ou de simples 
literatura, quando, na verdade, a responsabilidade pela informação, a sua 
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argumentação, o seu arrazoado, a dedução de suas razões, tudo isso de-
veria ser da responsabilidade da Mesa, coletiva e impessoalmente, e não, 
como um derivativo reprovável e criminoso dessas atribuições constitu-
cionais e legítimas, ser entregue a um cidadão que vem reproduzir, de 
certo modo, num documento oficial, toda aquela arenga, todo aquele 
arrazoado, todo aquele conjunto de paixões já expresso em discurso re-
cente proferido desta tribuna.

Perde, assim, esta informação, logo de início, a sua autoridade, a sua 
seriedade, porque ali não aparece a Mesa da Câmara como represen-
tante deste órgão do Congresso Nacional, nem aquilo é uma expressão 
da Maioria, porque a Mesa de uma Casa do Congresso está acima da 
Maioria, desde que intérprete de um corpo legislativo. De modo geral, 
ela perde a sua autoridade, digamos, moral e jurídica. Em lugar de uma 
contribuição, de uma informação oficial, o pronunciamento assume o 
caráter puro e simples de arrazoado da parte contrária, de um litigante, 
de um interessado direto no pleito que se vai decidir.

O Sr. Armando Falcão – Como o Sr. Deputado Vieira de Melo não 
está presente e confesso a V.Exa. que não acompanhei o desenrolar 
dos fatos de que resultou a exposição feita pela Câmara ao Supremo 
Tribunal Federal, queria ponderar a V.Exa., valendo-me deste aparte, 
que as informações solicitadas pelo tribunal, ao se dirigir à Câmara, fo-
ram endereçadas ao seu presidente e este usou – desculpe-me discordar 
de sua opinião – de um direito que lhe assiste, qual o de chamar os 
deputa dos tais ou quais para prepararem as informações. S.Exa. prestou 
as informações na qualidade de presidente da Mesa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não é exatamente esta a situação. As 
informações não são do presidente, mas sim da Mesa, em caráter 
coletivo, como se pode ver da própria deliberação publicada hoje no 
Diário do Congresso, em que se diz que aquelas informações elabora-
das foram unanimemente aprovadas pelos membros da Mesa. Logo, 
Sr. Presidente, não se trata de um simples assessor do presidente da 
Câmara dos Deputados, mas de um deputado que ou se arvorou em 
redator do documento ou foi chamado para isso, reproduzindo em 
muitos dos seus aspectos aqueles mesmos argumentos tendenciosos 
e apaixonados já manifestados em discursos anteriores, quando se 
debateu aqui aquela matéria e na sua entrevista concedida a um ves-
pertino desta capital.
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O Sr. Mário Martins – V.Exa. aludiu a uma publicação no sentido de 
que a decisão da Mesa fora tomada por unanimidade?

O SR. ERNANI SÁTYRO – É o que se lê no Diário do Congresso 
Nacional de hoje.

O Sr. José Guimarães – Pela unanimidade dos presentes.
O Sr. Mário Martins – É o caso de se perguntar se houve convocação 

total da Mesa. Posso garantir que o deputado Rui Santos jamais empres-
taria seu nome a uma monstruosidade dessa ordem.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço a antecipação de V.Exa., mas 
ia, precisamente, comentar este aspecto da declaração existente no 
Diário do Congresso de hoje.

O Sr. José Guimarães – O deputado Rui Santos não foi presente, 
apesar de convocado e convidado, mas os que lá estavam apoiaram por 
unanimidade as considerações do presidente em exercício, Sr. Flores da 
Cunha, nas informações a que V.Exa. se refere.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, não irei fazer, neste mo-
mento a análise minuciosa de todos os argumentos em que se estribou 
a Mesa da Câmara para contestar os termos do pedido de mandado de 
segurança impetrado em favor do Sr. Café Filho, mas existem alguns 
aspectos que não podem deixar de ser glosados imediatamente, mesmo 
porque não sabemos até quando a munificência, a generosidade, a boa 
vontade do governo de fato que aí está instalado, ou seja, o Sr. General 
Lott – ou qualquer outro que o substitua nesta aventura –, não sabemos 
até quando essa generosidade e essa boa vontade permitirão que conti-
nuemos a discutir agora fatos tão importantes, para que se escrevam, no 
futuro, as páginas deste momento agitado de nossa história. 

O Sr. Luiz Garcia – Permita-me V.Exa. Não queria perder a oportu-
nidade de informar ao deputado Armando Falcão – quando declara que 
o ato do presidente foi próprio do presidente, já que o pedido de infor-
mação foi dirigido ao presidente da Câmara e, portanto, S.Exa. poderia 
informar sem ouvir a Mesa –, quero informar a S.Exa. que, não faz muito 
tempo, a Câmara foi ouvida a respeito de um mandado de segurança da 
Panair do Brasil, e a Mesa se reuniu, designou relator, aprovou o parecer 
do relator e remeteu esse parecer como informação da Câmara, tendo 
até o nosso colega deputado Rui Santos redigido seu voto vencido.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Porque uma coisa, meus colegas, deve 
ficar desde logo assentada. É que a resposta da Mesa da Câmara ou de 
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seu ilustre presidente não poderia ser, como foi, uma peça polêmica, 
não poderia ser o arrazoado de um litigante, mas, assim, uma peça im-
parcial e sincera, contendo os motivos e fundamentos em que a Mesa 
ou a Presidência da Câmara se teria firmado para proferir sua decisão.

Ao contrário disso, que se vê, Sr. Presidente? É que a informação co-
meça insultando o Sr. Café Filho, insultando o homem que foi deposto 
pelo Congresso. Principia negando-lhe autoridade moral para invocar 
dispositivos constitucionais em defesa de seus direitos, de seus sagrados 
direitos invioláveis, e continua numa série de escamoteações jurídicas, 
num conjunto de argumentos e sofismas engenhosamente articulados, 
mas que aos olhos do observador mais esclarecido logo se reduzem a 
uma colcha de retalhos sem congruência e sem continuidade, perdendo, 
assim, não apenas pela sua paixão, mas principalmente pelo seu ilogis-
mo, o caráter de uma verdadeira peça jurídica, de um legítimo arrazoa-
do, que está a ser exigido pela ciência jurídica do Brasil, por esta Câmara 
dos Deputados, e deveria ser a expressão do conhecimento da lei, em 
defesa da cultura de nossa gente.

O Sr. Adauto Cardoso – Posso mesmo asseverar a V.Exa., Sr. Deputado, 
que nunca vi, nunca li nada em que a chicana e a especiosidade da ar-
gumentação houvesse transparecido tanto como nessas informações da 
Câmara dos Deputados e do Senado sobre o mandado de segurança do Sr. 
Café Filho. V.Exa. falou em argumentação apaixonada de litigante. Muito 
mais, Sr. Deputado: é argumentação de litigante chicanista.

O Sr. Armando Falcão – O orador permite um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com prazer.
O Sr. Armando Falcão – Evidentemente, o deputado Adauto Cardoso 

e V.Exa., é certo, com muito maior serenidade, não estão, pela posição 
que assumiram, em condições de apreciar o trabalho do deputado Vieira 
de Melo. Esse nosso ilustre colega, ao que sei, não estava informado de 
que hoje V.Exa. focalizaria o problema dessa tribuna; entretanto, posso 
informar a V.Exa. e à Casa que, dentro de poucas horas, S.Exa. ocupará 
essa mesma tribuna, que V.Exa. ilustra, para dar os esclarecimentos e as 
explicações, em face da argumentação do nobre orador.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Obrigado a V.Exa. Mas não se pode di-
zer que eu esteja falando numa espécie de surpresa em que seria colhido 
o Sr. Deputado Vieira de Melo, porque se presume, pela publicação, o 
conhecimento das inscrições feitas nesta Casa; e não apenas o Diário 
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do Congresso Nacional, mas inúmeros matutinos de hoje registram que, 
efetivamente, eu ocuparia a tribuna para dar a palavra de meu partido a 
propósito desses acontecimentos políticos.

No entanto, Sr. Presidente, para não deixar no vácuo, para não dei-
xar em terreno menos firme as minhas afirmações sobre a insustenta-
bilidade daqueles argumentos aqui lançados, não apenas pelas informa-
ções da Câmara dos Deputados, como, mais de uma vez, em entrevistas 
e em discursos, pelo Sr. Deputado Vieira de Melo, basta consignar que 
na história de nossa vida parlamentar nunca se fez, como agora, tanta 
confusão, tanta subversão no que sejam os chamados poderes implícitos 
da Constituição Federal.

Quer dizer, Sr. Presidente, tudo quanto é de absurdo, tudo quanto é 
de heresia jurídica, tudo quanto é de absorção de poderes, tudo quanto 
é de invasão de atribuições alheias de outros órgãos ou poderes, tudo 
isso aparece, por uma espécie de magia ou de feitiço, simbolizado nesta 
arcaica regra de nossa Constituição de 1891, tão mal interpretada que, 
afinal, terminou sendo riscada do texto constitucional.

Ninguém nega, Sr. Presidente, que ainda hoje em doutrina existem 
os poderes implícitos. Mas os poderes implícitos existem, na lição de to-
dos os tratadistas, como exegese, como desdobramento, como interpre-
tação de cada um daqueles poderes expressos contidos na Constituição 
e não como inversão, como subversão, porque, então, não adiantaria es-
tabelecer poderes expressos do Congresso Nacional, porque sob a sim-
ples invocação da regra dos poderes implícitos, tudo estaria subvertido 
e transtornado, a serviço das paixões do momento.

Quando se formou a República dos Estados Unidos da América, 
de onde nós bebemos esses princípios tão citados e tão desvirtuados 
no Brasil, a preocupação que informou os legisladores constituintes foi 
precisamente esta: evitar que, de futuro, os estados membros, os esta-
dos poderosos integrantes da Federação, se julgassem com o direito e 
a prerrogativa de usar, a seu bel-prazer, em seu proveito próprio e con-
tra os interesses da União, todos aqueles poderes que não estivessem 
expressamente contidos e delimitados na Constituição. Tanto que inú-
meros tratadistas, não só nos Estados Unidos, como também no Brasil, 
sustentam a desnecessidade dessa regra dos poderes implícitos, porque, 
de modo algum, os estados membros, de modo algum, as várias provín-
cias transformadas, posteriormente, em estados da Federação poderiam 
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usurpar aqueles poderes que, por força do próprio regime estabelecido, 
caberiam à União e não àqueles estados. Inúmeros desses comentários 
esclareceram que, a respeito dos poderes implícitos, têm sido escritas as 
maiores barbaridades. Esses poderes, no dizer de Hamilton, são apre-
sentados ao povo com as cores exageradas de uma falsa interpretação, 
como instrumento destinado à destruição dos governos e o aniquila-
mento de suas liberdades, mas a verdade, acrescento eu e o confirmam 
inúmeros constitucionalistas, é que a regra que determina a existência 
dos poderes implícitos não passa de síntese de recapitulação dos pode-
res expressos. Se não havia nenhum poder expresso na Constituição, 
regra alguma, ou preceito que permitisse aquela estranha, aquela es-
quisita moção ou resolução que se votou aqui num dia e numa noite, 
qualquer coisa que se lhe chame, que sombreia a República, se nada 
disto autorizava, como é que a simples recapitulação da regra, como 
é que simples reprodução posterior da Constituição permitiria que, 
em nome de poderes inexistentes um poder invadisse outro? Como é 
que se pode permitir arrogar-se o Congresso o direito de declarar uma 
moléstia que somente o médico poderia afirmar que tinha passado de 
seu momento mais crítico?

É contra isso, Sr. Presidente, que nós nos rebelamos e, neste único 
veículo, esta única válvula, nesta última possibilidade de defesa quere-
mos, por meio deste discurso que certamente morrerá aqui dentro, que 
certamente ficará asfixiado e contido nas paredes do Palácio Tiradentes, 
mas que haverá de repercutir, estou certo, no coração e no espírito dos 
meus colegas não somente da Minoria, para que fortaleçam sua con-
vicção inabalável de continuar trabalhando pela Constituição e pela 
República, como no dos corações da Maioria para que façam numa re-
flexão a revisão de suas abstrusas teorias e possam, em dias do futuro, 
negar atos como aqueles que envergonham e desonram a República.

O Sr. Adauto Cardoso – São tão fracos, tão débeis os argumentos das 
informações prestadas ao Supremo Tribunal Federal, que a censura se-
quer permite a transcrição das mesmas na imprensa, através da palavra 
desapaixonada dos juristas. Como subsídio ao discurso de V.Exa. e para 
testemunho permanente, pelo menos nos anais da Casa, da desgraçada 
situação em que nos encontramos, quero oferecer-lhe para ser incluída na 
oração que V.Exa. vem proferindo, a entrevista hoje concedida pelo jurista 
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Dario de Almeida Magalhães à Tribuna da Imprensa e que o major de in-
fantaria, incumbido da censura daquele órgão, impediu fosse publicada.

Ofereço esta entrevista a V.Exa., a fim de que conste do seu discurso 
e para que, através dele e das prerrogativas desta Câmara e das nossas 
imunidades, tentemos a publicação da palavra serena, isenta e distante 
de um jurista a respeito da legalidade dos poderes desse governo.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado. Incorporarei ao meu 
discurso o documento que V.Exa. exibe. Para isso, vou proceder a sua 
leitura: (Lê)

O Sr. Alberto Torres – A Tribuna da Imprensa, em sua edição de hoje, 
foi impedida pela censura de publicar uma notícia informando aos seus 
leitores que V.Exa. iria proferir o discurso com o qual está prendendo a 
atenção da Casa, notícia esta que peço a V.Exa. considerar inscrita em 
sua oração: (Lê)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado ao nobre colega pela 
sua colaboração.

Um outro comentador da nossa Constituição, o Sr. Carlos Maxi-
miliano, analisando o dispositivo da Constituição de 1891 que tratava dos 
direitos implícitos, assegurava:

O dispositivo da lei brasileira, como o da norte-americana, foi 
inspirado pelo desejo de obter uma garantia maior e de se pôr em 
guarda contra as sutilezas cavilosas daqueles que, mais tarde, possi-
velmente, tentariam restringir os poderes constitucionais da União 
e subtrair-se à sua autoridade legítima.

Poder-se-ia, ainda, ver no comentador da Constituição de 1934, o Sr. 
Araújo Castro: “a competência privativa da União não é limitada pelo 
que está enumerado na Constituição”. Esse é que é o sentido da aplica-
ção dos poderes implícitos, Sr. Presidente. É resguardar os interesses da 
União contra aquelas investidas, partidas de onde partissem, principal-
mente dos estados componentes da Federação, contra aqueles interesses 
substanciais sobre que assentava a própria unidade da Federação.

Mas o que praticou o nosso constituinte, o que praticou a Câmara 
dos Deputados, seguida depois pelo Senado, não foi aplicação de pode-
res implícitos. Foi, por mais estranho e indefinível que pareça, uma es-
pécie de atribuição mista de órgão legislativo, executivo e judiciário. De 
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órgão legislativo pela forma aparentemente legal, pela aparência de 
legalidade que uma simples votação não poderia seguramente trazer; 
foi o ato de Poder Executivo, perfilhando, ratificando uma situação 
de fato, um ato das Forças Armadas; foi um ato do Poder Judiciário 
aplicando e concedendo o impedimento a quem não o pediu, a quem 
não o solicitou.

Sr. Presidente, a prevalecer o princípio jurídico adotado pelo 
Congresso Nacional em substituição um tanto esdrúxula do que seria 
na hipótese e constitucionalmente um impeachment, o que fez foi adotar 
uma teoria que, a vigorar por diante, nenhum presidente da República 
que não consiga obter a maioria no Congresso poderá persistir no po-
der, porque o processo do impeachment é cercado de todas as garantias, 
de todas as exigências, não apenas dos requisitos constitucionais que 
resguardam os direitos do Sr. Presidente da República, como também 
dos requisitos legais daquele diploma que veio regular e completar as 
exigências constitucionais.

O que se fez, Sr. Presidente, numa subversão total de valores jurídi-
cos, o que se fez, numa balbúrdia daqueles institutos que somente me-
diante eles podem ser exercidos direitos em qualquer dos poderes; o 
que se fez foi substituir o impeachment, cercado de todas as garantias 
constitucionais e legais, por uma forma de impedimento não solicitado, 
de impedimento ilegal e inconstitucional.

Sei, Sr. Presidente, que estou fazendo comentários em torno de uma 
batalha perdida; sei que tudo isso, do ponto de vista pragmático, já está 
transposto e que as minhas palavras poderão cair no deserto. Porém, 
Sr. Presidente, é dever dos homens públicos, quando defendem as boas 
causas, falar também para o deserto, porque esse deserto milagrosamen-
te, muitas vezes, se fertiliza para o futuro. É nosso dever não deixar sem 
uma palavra de réplica, sem uma contradita enérgica e imediata cada 
uma das cavilações que foram assacadas contra nós ou em defesa de 
situações de fato a que se procura dar uma fantasia leal e constitucional.

O Sr. Rafael Correia – V.Exa. sabe que o governo não pode prescin-
dir do estado de sítio, porque, com liberdade de imprensa, este governo 
de fato não sobrevive vinte dias. V.Exa. deve recordar que, para o 29 de 
outubro de 1945, não foi preciso estado de sítio; para o 24 de agosto do 
ano passado, não foi preciso estado de sítio. Estado de sítio foi necessá-
rio em 37, quando o governo estava conspirando contra as instituições 
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e queria dar um golpe. O governo que aí está é um governo de fato, 
sem consistência legal e não se poderá manter vinte dias com liber-
dade de imprensa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Outro grande intérprete da 
Constituição, Sr. Presidente, João Barbalho, comentando o mesmo 
dispositivo constitucional, isto é, a regra dos poderes implícitos pre-
vistos no art. 34, inciso 33 da Constituição de 91, dizia que “não se 
podem invocar os poderes implícitos para substituir remédios já pre-
vistos na Constituição, ainda que se queira um remédio mais eficiente, 
mais pronto e mais enérgico”.

Para isso, Sr. Presidente, é que se fazem as constituições jurídicas, 
para isso é que se disciplinam aquelas normas de conduta, dentro das 
quais nós temos de viver num Estado organizado: é para não ficar ao 
bel-prazer da parte mais forte, para não ficar apenas ao alcance da ação 
do poder. Qual o remédio, qual a terapêutica, qual a solução para cada 
uma das crises que venham a surgir nos conflitos da sociedade organi-
zada? Se a Constituição prevê o impeachment, se estatui a forma natural 
de perda daqueles atributos do mandato ou do cargo que se exerce, não 
seria nunca por uma moção, por uma resolução, por um projeto, por 
uma declaração, que se viria substituir aquele remédio legítimo, próprio 
e adequado para o fim a que se tem em vista. 

O Sr. Luiz Garcia – Perdoe V.Exa. interromper as brilhantes 
considerações...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado a V.Exa.
O Sr. Luiz Garcia – ...que vem fazendo na defesa da tese jurídica, 

realmente acertada e adequada para o momento. Não há de fato, como 
diz V.Exa., construção jurídica que possa dar aos poderes implícitos da 
Constituição força para as resoluções que o Congresso tomou. Deve-se, 
aliás, dizer, preliminarmente, que nunca houve poderes tão explícitos 
quanto os de 11 de novembro e como os de 21 de novembro, poderes tão 
explícitos e tão expressos, que foram manifestados ao Congresso pelos 
canhões e pelas baionetas. Se nunca houve poderes tão explícitos logo 
isto de poderes implícitos não pode valer no caso. Em segundo lugar, Sr. 
Deputado, isso de poderes implícitos viria contrariar flagrantemente as 
linhas básicas do nosso regime constitucional, que diz no art. 35: “São 
poderes da União, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, indepen-
dentes e harmônicos entre si”.
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Não se poderia fazer construções de linhas implícitas com a que-
bra da viga mestra da Carta Magna, que estabelece a independência 
dos poderes. Logo, o Congresso violou, flagrantemente, a Constituição 
quando se arrogou o direito de considerar impedido o Sr. Presidente da 
República, violando, consequentemente, esse princípio de independên-
cia e de harmonia dos poderes.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Deixando, assim, Sr. Presidente, apenas 
em suas linhas gerais, a minha oposição e a minha réplica aos argu-
mentos da informação da Mesa, até que um outro colega de bancada 
venha, posteriormente, deter-se melhor e de modo mais aprofundado, 
na análise desses argumentos jurídicos, não poderei deixar sem res-
posta algumas outras afirmações da maior gravidade do Sr. Deputado 
Vieira de Melo, na sua entrevista que venho comentando. Diz S.Exa., Sr. 
Presidente – e a Câmara e a nação haverão de ficar estarrecidas –, que 
entre aqueles planos previstos e em execução pelo Sr. Carlos Lacerda, 
como uma espécie de biombo que apenas acobertava a ação da União 
Democrática Nacional (é o Sr. Vieira de Melo quem o diz), havia um 
plano terrorista. Um plano terrorista!

Sr. Presidente, acusações dessa natureza não se podem perder no vá-
cuo e exigem prova imediata e completa. Aqueles que não querem per-
der definitivamente seu crédito perante a nação têm o dever de exibir as 
provas de que nós tínhamos qualquer plano terrorista. E não é necessá-
rio insistir na força e na significação das palavras, porque todo mundo 
sabe quanto de hediondo, de terrível, de desumano existe numa ação 
terrorista. São acusações dessa natureza – já que a censura nos tolhe o 
direito de defesa – que precisam ter réplica e refutação imediata para 
que, pelo menos no futuro, quando se percorrerem as páginas de nossa 
história, dessa quadra agitada da política brasileira, sejam encontrados 
esses protestos, essas respostas, esses brados de indignação.

O Sr. Croacy de Oliveira – O mundo é assim mesmo, nobre depu-
tado. Ontem, eram elementos da UDN – e repare que não me refiro à 
UDN – eram representantes eleitos sob a legenda desse partido que pe-
diam ao Exército, à Aeronáutica e à Marinha, enfim, às classes armadas 
do Brasil, tomassem conta do poder.

Alguns chegaram ao ponto de preconizar o fechamento do Congresso 
Nacional, e nunca ouvi, uma vez sequer, a voz de V.Exa. alçar-se neste 
plenário contra colegas seus que agiam dessa forma.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. seja breve.
O Sr. Croacy de Oliveira – Hoje, depois de ocorrido aquilo que tanto 

pediam certos senhores da UDN, hoje levantam-se vozes dessa tribuna 
e deste plenário para verberar a atitude de patriotas que buscaram res-
peitar a Constituição, evitando a implantação do regime ditatorial, o 
fechamento das duas casas legislativas, a fim de prevalecer a vontade do 
povo, que alçou à Presidência da República, em pleito liso e limpo, o Sr. 
Juscelino Kubitschek. É estranhável que isso ocorra...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. que seja breve no seu aparte.
O Sr. Croacy de Oliveira – ...ainda mais de um deputado que nunca 

protestou contra os seus colegas que levantaram a voz para reclamar o 
fechamento do Poder Legislativo.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Em primeiro lugar, se V.Exa. fosse mais 
atento aos trabalhos parlamentares, teria notado que, em mais de uma 
oportunidade – e reavivarei a memória do ilustre colega – não só em 
célebre aparte do deputado Afonso Arinos ao Sr. Deputado Fernando 
Ferrari, que falava daquela tribuna, ficou esclarecida a posição do nosso 
partido, que encetava uma batalha judiciária, mas que não tinha, em ne-
nhum dos seus atos, em nenhum dos seus procedimentos, demonstrado 
estar empenhado em qualquer atitude golpista. E mais do que isso: por 
mais atenção que nos merecesse o Sr. Carlos Lacerda, como companhei-
ro, como colega de representação, a sua atitude mais extremada, mais con-
dizente com o seu temperamento, era nitidamente pessoal. Isso ficou dito, 
e repetido, e machucado nos discursos do Sr. Afonso Arinos, o que provo-
cou, como sabe V.Exa. – porque isso não ficou em segredo – sérios abor-
recimentos contra nós, por parte do Sr. Carlos Lacerda. Esquecem-se 
V.Exas. de que o Sr. Carlos Lacerda, com o ardor do seu temperamento, 
no governo do Sr. Getúlio Vargas, não sabemos se fazia mais oposição 
ao governo do que à própria UDN, porque não tomava uma atitude 
mais forte contra aquele governo. Mas o que não nos cabia, o que não 
seria digno de nós, do nosso passado como do nosso presente, naqueles 
momentos em que V.Exas. se atiravam aqui como feras contra o depu-
tado Carlos Lacerda, é que nós o obrigássemos a lutar em duas frentes, e 
que nós nos incorporássemos aos agressores e viéssemos a formar numa 
batalha paralela, numa declaração de princípios em cuja sinceridade 
V.Exas. não acreditariam. Também tive oportunidade de dizer aqui, em 
aparte – inúmeros de meu companheiros o repetiram da tribuna, pela 
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imprensa, e, ainda hoje, V.Exas., surdos e imemoriados, vivem a repetir, 
a proclamar –, que nunca tivemos um pronunciamento contra o golpe.

O Sr. Mário Martins – Permita-me o nobre orador um aparte.
Acho estranho – e isso configura uma tática parlamentar – que tais 

expressões sejam usadas pelo deputado Croacy de Oliveira, porque 
sempre as vi empregadas por pessoas que não formam na mesma dou-
trina de S.Exa. – faço justiça a S.Exa. – e praticadas pelos líderes nazis-
tas. Quando S.Exa. pediu o aparte, estava convencido de que S.Exa. viria 
justificar-se perante a Casa e, ao contrário, ao invés de prestar contas, 
vem exigir contas.

O Sr. Croacy de Oliveira – Por que prestar contas? Explique-se V.Exa.
O Sr. Mário Martins – Chegarei lá. Na última vez que o honrado depu-

tado Croacy de Oliveira ocupou a tribuna, perguntei em aparte a S.Exa., 
se era contrário, se considerava, portanto, ilegal qualquer impedimento 
ao retorno à posse, ao exercício do presidente Café Filho. E S.Exa., embo-
ra em caráter pessoal, concordou em que o Sr. Café Filho tinha o direito 
de tomar posse, se suas condições de saúde o permitissem.

De modo que eu estava convencido de que S.Exa. viria penitenciar-
se publicamente, porque assistimos neste país, no meu modo de inter-
pretar, a uma das maiores imoralidades: um presidente notificar – não 
consultar – o Congresso de que precisava de um substituto, para efei-
to de submeter-se a um tratamento de saúde e, quando esse presidente 
se encontrava em condições de voltar ao exercício de suas funções, ser 
impedido pela força, e o seu lugar ocupado por um representante do 
Congresso. Estava, pois, convencido de que, em vez de pedir contas a 
V.Exa., o deputado Croacy de Oliveira viria prestar contas e explicar 
porque mudou de opinião em tão pouco tempo. A minha ansiedade em 
torno desse esclarecimento é pelo muito que prezo o ilustre colega. 

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sinto, Sr. Presidente, nesta altura do de-
bate, não dar uma réplica mais viva ao meu ilustre aparteante, pois pa-
receria até desprimoroso e deselegante para nós, agora que o Sr. Carlos 
Lacerda, por motivo mesmo da nova situação de fato instituída no país, 
se encontra ausente do Brasil e dos debates parlamentares, que eu viesse 
dissecar aqui...

O Sr. Divonsir Cortes – S.Exa. se ausentou antes do estado de sítio.
O SR. ERNANI SÁTYRO – ...todas e cada uma daquelas oportuni-

dades em que S.Exa. ficou contra a linha de orientação não apenas da 
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bancada, como do próprio partido, sem que isso implicasse, no entanto, 
em qualquer indignidade. Sabemos quanto é pessoal a sua linha de con-
duta; sabemos quanto é ardoroso o seu temperamento e que S.Exa., real-
mente, não assumiria compromissos de disciplina partidária nos termos 
estritos em que se pratica a vida pública e partidária no Brasil.

O Sr. Croacy de Oliveira – Permita-me que responda ao deputado 
Mário Martins.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Oportunamente. 
Esquecem-se, porém, que até às vésperas das eleições, o Sr. Carlos 

Lacerda foi contra a candidatura do general Juarez Távora; esquecem-
se de muitos problemas em que S.Exa. esteve em posição contrária à 
do partido, e só agora se vem dizer apaixonadamente que o Sr. Carlos 
Lacerda era apenas um biombo atrás do qual se desenvolviam as ativi-
dades golpistas e terroristas da União Democrática Nacional, como se o 
Sr. Carlos Lacerda, pela sua formação e pelo seu próprio temperamen-
to, fosse capaz de se transformar num biombo para jogo de interesses 
alheios, e como se a dignidade da UDN também permitisse lançar mão 
de expediente dessa natureza, numa luta franca, decidida e corajosa que 
tem sido sua característica de ação no Brasil.

O Sr. Croacy de Oliveira – Respondendo ao ilustre deputado Mário 
Martins, por intermédio de V.Exa., quero dizer que, de fato, indagado 
por S.Exa. quando ocupava a tribuna da Casa, respondi a S.Exa. que 
nenhum impedimento de ordem jurídico-constitucional havia para o 
retorno do Sr. João Café Filho à Presidência da República. Falei em 
meu nome pessoal e fiz a ressalva – aspecto jurídico-constitucional. 
Sob o ponto de vista político, eminentemente político, quem falou não 
foi o deputado Croacy de Oliveira, foi este Parlamento, foram as duas 
Casas do Congresso que reputaram impedido o senhor Café Filho para 
retornar ao poder. Portanto, repito, foram as Casas do Congresso, foi 
o povo brasileiro, pela sua maioria, o povo brasileiro que está repre-
sentado no Parlamento.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. que seja breve e não faça 
discurso paralelo. Solicito de V.Exa. que encerre o seu aparte, porque 
preciso prosseguir. V.Exa. não está mais argumentando. V.Exa. está dis-
cursando e este direito é meu. Peço, portanto, que seja breve, pois o 
direito de discursar é meu, já que a polícia, o estado de sítio, o governo 
de fato não me permitem responder pela imprensa, todas as acusações.
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O Sr. Croacy de Oliveira – Se V.Exa. quer que eu dê o aparte, continuo.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Continue, mas seja breve, não faça dis-

curso paralelo.
O Sr. Croacy de Oliveira – Estou respondendo a um colega com 

quem, aliás, V.Exa. foi generoso.
O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. poderá inscrever-se futuramente 

e responder ao aparte.
O Sr. Croacy de Oliveira – Aqui fica minha resposta, o povo respondeu 

à UDN. A maioria do povo brasileiro, por seus representantes, reputou 
impedido o Sr. João Café Filho para retornar ao poder. Esta a realidade.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Está encerrado o aparte de V.Exa.
Sr. Presidente, verifica-se, ainda, na entrevista do Sr. Vieira de Melo, 

que S.Exa., certamente envaidecido pelos elogios frequentes ao seu ta-
lento jurídico e oratório, que não contesto, se está arvorando também 
em conhecedor da medicina, em juiz do restabelecimento, ou não, do 
Sr. Café Filho, a substituir o parecer dos especialistas que examinaram o 
presidente da República e a proferir, num arrazoado jurídico-jornalísti-
co, sentença que só poderia ser decretada pela ciência médica.

E tudo isso, Sr. Presidente, numa harmonia, num entrelaçamento, 
numa comunhão de argumentos e pontos de vista entre a informação da 
Mesa da Câmara, entre o discurso anterior do vice-líder do PSD e entre 
a sua entrevista aos jornais. Melhor seria que a Mesa da Câmara tivesse 
juntado todos esses papéis e os mandasse como informações ao pedido 
do Supremo Tribunal Federal.

Sr. Presidente, faremos oposição, sim. Podem tranquilizar-se nossos 
adversários.

O discurso, o memorável discurso aqui proferido, há poucos dias, 
pelo eminente deputado Otávio Mangabeira foi de sua inspiração pró-
pria e pessoal. S.Exa. procedeu, como sempre, movido pelas melhores 
intenções democráticas e patrióticas e tem bastante personalidade e su-
ficiente autoridade para fazer o que fez, em seu nome, exclusivamente 
com sua responsabilidade pessoal. Mas aquelas palavras tão elevadas 
do deputado Otávio Mangabeira foram interpretadas, logo a seguir, na 
paixão e no fogo dos acontecimentos como uma espécie de ação subter-
rânea e oportunista da União Democrática Nacional, como se estivés-
semos interessados na partilha deste espólio desgraçado de um governo 
de fato; como se tivéssemos intuitos colaboracionistas; como se, pelo 
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contrário, não estivéssemos com a determinação de fazer oposição, quanto 
permitirem nossas forças e quanto exigir o desafio de nossos adversários.

Tranquilizem-se, pois, os ilustres colegas e companheiros do Partido 
Social Democrático e do Partido Trabalhista Brasileiro. Podem usar e 
abusar dessa união heterogênea em que se encontram. Podem ocupar 
todos os postos e todos os cargos, porque, neste momento, pela sua 
ilegitimidade, não estamos interessados neles para servir à República. 
Podem continuar rasgando a Constituição, tripudiando sobre nossas 
tradições jurídicas e democráticas, que aqui nos acharão com a expres-
são rediviva e cada vez mais luminosa da “eterna vigilância”. 

Atentado ao jornal Diário de Notícias
sessão de 28 de dezembro de 195552

A leitura deste discurso completa a noção, já dada pelo pronun-
ciamento anterior, a respeito da fase turbulenta vivida pela nação 
em fins de 1955, sob a vigência do estado de sítio, decretado logo 
após a novembrada, com a qual se depuseram dois presidentes da 
República, chamados, sucessivamente, ao exercício do cargo; um de-
les, interinamente, por força do afastamento do titular, por motivos 
de saúde. Aqui se faz presente a oposição contra o garroteamento da 
liberdade de imprensa, representado pelo atentado perpetrado con-
tra o Diário de Notícias, um dos principais matutinos em circulação 
na capital da República. Ao fazê-lo, em nome da União Democrática 
Nacional, Ernani Sátyro considera estar cumprindo um dos deveres 
precípuos do seu mandato, que é o de protestar contra o brutal aten-
tado de que foi vítima a imprensa brasileira. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumpro 
nesta hora um dos deveres precípuos do meu mandato, que é o de pro-
testar, em nome de minha bancada, contra o brutal atentado de que foi 
vítima hoje, através do Diário de Notícias, a imprensa brasileira.

Quando lutamos aqui contra a ratificação, pelo Congresso, de uma 
situação de fato; quando combatemos o estado de sítio, nas várias mo-
dalidades em que se desdobrava o projeto do governo, fizemo-lo porque 

52 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 29 de dezembro de 1955.
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tínhamos a certeza de que, cedo ou tarde, viriam os abusos e de que a 
anunciada brandura, aquela espécie de anestesia com que se procurava 
entorpecer a sensibilidade nacional, não passava, como não passou, de 
cortina de fumaça para que se cometessem, posteriormente, os mais gra-
ves atentados. O que fez o Diário de Notícias, Sr. Presidente, no seu edito-
rial de hoje, foi, mutatis mutandis, o mesmo que outros órgãos da impren-
sa brasileira, isto é, exercer o seu direito de protestar contra o exagero e as 
injustiças da censura; essa censura que, sob o pretexto de servir à situação 
que se instalou por um golpe de força, ratificado pelo Congresso, o que 
faz, o que consegue, em vez de calar os anseios insopitáveis de liberdade 
e de resistência da opinião pública brasileira, é cada vez mais fortalecer o 
nosso ânimo de luta pela manutenção ou, melhor, pelo restabelecimento 
daquelas prerrogativas, daquelas franquias constitucionais sem as quais 
não é possível, dignamente, a vida em sociedade.

É verdade, Sr. Presidente, que outros jornais que têm reclamado 
contra a censura e não foram censurados fazem, por assim dizer, nas 
suas notas, determinadas ressalvas, que importam em apoio ao governo 
vigente no país, ressalvas de resto desnecessárias porque a orientação 
daqueles outros órgãos tem sido efetivamente de apoio à situação do-
minante. Seja, porém, como for, o que não se concebe, nem se justifica, 
nem se pode admitir é essa discriminação injusta, essa orientação de 
dois pesos e duas medidas...

O Sr. José Joffily – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com muito prazer, quando concluir o período.
...em que alguns jornais têm o direito de protestar e outros não, 

como se os protestos dos primeiros fossem – e nisso até se transfor-
maram – uma espécie de ficção, de representação teatral. Dá-se, assim, 
uma impressão de independência a determinados órgãos da imprensa, 
ao passo que outros sofrem as consequências de uma discriminação 
que não se manifesta apenas na proibição de externar claramente os 
seus pontos de vista contra o governo e contra a censura, mas, tam-
bém – o que é mais iníquo, pois se transforma inclusive numa situação 
criminosa –, na proibição de publicar determinados discursos, determi-
nados documentos que os outros têm o direito de divulgar!

O Sr. José Joffily – Desconheço, nobre deputado, as razões que ins-
piraram a medida da censura e não vou, por isso mesmo, fazer, a prio-
ri, defesa do órgão que está exercendo a fiscalização sobre a matéria 
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publicada, mas quero acreditar que V.Exa. esteja equivocado quando se 
refere a medidas com dois pesos, a discriminações, porque, agora mes-
mo, estamos tendo notícia de que a edição da Última Hora foi, também, 
apreendida pelas mesmas razões que determinaram a apreensão da do 
Diário de Notícias.

O Sr. Frota Aguiar – Este caso da Última Hora é de última hora mesmo...
O SR. ERNANI SÁTYRO – Este fato não nos impressiona. Não teria 

havido discriminação se a edição de ontem do Correio da Manhã tivesse 
sido igualmente apreendida. Isto agora pode ser uma situação poste-
riormente criada, uma farsa, para coonestar, para justificar o atentado 
praticado na madrugada de hoje.

O Sr. Jorge Galvão – V.Exa. declarou que havia alguma coisa que 
eu classificaria de inverídica. V.Exa. há de verificar que a Tribuna da 
Imprensa de ontem, sem ter artigo do nobre colega de V.Exa. que ora se 
acha em território estrangeiro, foi submetida à censura. Se houve, por-
tanto, no Correio da Manhã, também houve na Tribuna da Imprensa, 
que aniversariava ontem.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não entendi bem o aparte de V.Exa., mas 
posso informar que o editorial de ontem, em que a Tribuna da Imprensa 
comemorava precisamente o seu aniversário, não pôde ser publicado, e 
o que saiu no lugar, no espaço reservado àquele comentário e àquela no-
tícia, foi um único período em letras enormes, explicando, tanto quanto 
a censura permitiu, a causa daquela omissão.

O Sr. Adauto Cardoso – Permita-me V.Exa. completar o seu pensa-
mento. V.Exa. se referia com muita agudeza a essa afloração extraordi-
nária de falsos heróis e de falsos homens livres que infelicitam o país. E, 
realmente, esse espetáculo tem sido oferecido nas colunas da imprensa 
a todos aqueles que se interessam pela história do Brasil, nesta hora que 
passa. Das máscaras de independência, das máscaras de democratas e 
de homens livres, o que ocorre – e V.Exa. frisou muito bem – é que o 
Diário de Notícias tornou-se vítima de odiosa discriminação, de uma 
discriminação brutal que vai ao ponto de ter a sua edição totalmente 
apreendida enquanto nenhum outro jornal até agora foi submetido a 
essa medida. Só o Diário de Notícias sofre a censura, com um censor 
de revólver à cinta, ameaçando fisicamente os seus redatores e funcio-
nários. O que acontece, Sr. Deputado, é que neste recinto, onde tantos 
são os jornalistas que exercem mandatos populares, ainda surjam vozes 
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na defesa dessa criminosa censura, dessa hipócrita censura que está de-
sonrando o país e desonrando a nossa imprensa, como vê V.Exa. dos 
testemunhos que aqui aparecem.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Porque, Sr. Presidente – quero insistir 
neste ponto, no lado mais criminoso da discriminação e que importa até 
numa concorrência desleal de alguns órgãos da imprensa contra outros: 
algumas determinadas matérias, determinados discursos de um mesmo 
representante da oposição podem ser publicados em alguns jornais, e 
não em outros.

O Sr. Frota Aguiar – Permita-me V.Exa. O próprio Correio da Manhã, 
que é insuspeito em relação à maioria, fez referência à discriminação.

O Sr. Armando Falcão – V.Exa. permite um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com muito prazer.
O Sr. Armando Falcão – Não vou entrar neste momento no mérito 

do discurso de V.Exa. Mas, depois de entender-me pelo telefone com o 
executor do estado de sítio, quero ressalvar a V.Exa. que não há, absolu-
tamente, discriminação de qualquer espécie no tratamento que a censu-
ra vem dispensando aos diversos jornais. O caso do Correio da Manhã, 
segundo me esclareceu o general Lima Câmara, se cifra ao seguinte: a 
edição desse jornal não foi apreendida pela censura, porque não houve 
tempo para fazê-lo; e, hoje, o caso do Diário de Notícias resume-se na 
circunstância de ter esse jornal expedido duas edições: uma primei-
ra, ele a submeteu à censura; e a segunda, fê-la circular sem passar 
pelo crivo do órgão competente. Advertido a tempo desse estratagema 
usado pelo Diário de Notícias, o general Lima Câmara fez apreender 
a edição daquele jornal, que traz um artigo de primeira página con-
siderado inconveniente aos interesses da segurança interna. De sorte 
que V.Exa. pode tranquilizar seu espírito, porque nenhum sentido de 
discriminação existe na vontade daquelas autoridades encarregadas 
da execução do estado de sítio. Há falhas, há defeitos, sem a menor 
dúvida, porque não há organização ainda para execução de um serviço 
de tal complexidade.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Confesso a V.Exa. e a todos os meus 
colegas da Maioria que, pessoalmente, não estou intranquilo. Quem 
menos está em causa, neste momento, é o humilde orador que ocupa a 
atenção da nação e da Câmara. Quem está intranquila é a própria opi-
nião pública brasileira, quem está intranquilo são...
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O Sr. Mário Martins – É a consciência dos homens do governo.
O SR. ERNANI SÁTYRO – ...as aspirações de liberdade do povo 

brasileiro. É a própria nação que está sobressaltada e intranquila, porque 
já não se trata, agora, de atos preparatórios, de ameaças de escaramuças, 
mas da prática evidente e real de atentados contra a imprensa brasileira.

O Sr. Mário Martins – Intranquila está a consciência daqueles que 
estão dirigindo o governo, neste momento sombrio para a nação.

O Sr. Armando Falcão – Intranquila está a opinião pública durante 
quase um ano todo, quando se fez, sem a menor cerimônia, a pregação 
de subversão da ordem constitucional.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exas. vivem constantemente a bater 
nesse refrão indispensável com que procuram acobertar o golpe do ge-
neral Teixeira Lott e seu perfilhamento pelo Congresso.

O Sr. Rui Santos – Sabe V.Exa. que um jornal não é apenas um meio 
de atendimento à opinião pública, mas um órgão que recebe publicida-
de e que tem compromisso com seus assinantes. Pois bem, o Diário de 
Notícias é apreendido, manda para os jornais, como declarou o depu-
tado Chagas Freitas, uma satisfação aos seus assinantes e aos que lhe 
enviam publicidade, e essa satisfação não é publicada porque o executor 
do estado de sítio não o permite.

O Sr. Frota Aguiar – Querem é fechar mesmo os jornais.
O SR. ERNANI SÁTYRO – No momento em que trago o protes-

to de minha bancada contra o ato que se consumou na madrugada de 
hoje, não posso deixar de render minha homenagem aos responsáveis 
pela direção atual do Diário de Notícias, destacadamente a essas figuras 
extraordinárias e bravas de D. Ondina Portela Ribeiro Dantas e de João 
Portela Ribeiro Dantas, continuadores das mesmas aspirações e inspi-
rações que nortearam durante toda a sua vida jornalística a conduta do 
fundador daquele matutino, o inesquecível João Ribeiro Dantas.

Sr. Presidente, é necessário que exemplos dessa natureza frutifi-
quem – e eles frutificarão, estou certo – para que em todos os quadran-
tes do Brasil a imprensa independente se sinta estimulada a prosseguir 
também na sua luta e na sua resistência, que não cessarão, dentro dos 
instrumentos legais, enquanto não virmos reintegrada a nação dentro 
dos postulados constitucionais que devem regê-la.

O Sr. Tenório Cavalcanti – Permita um pequeno aparte, apenas para 
incluir no discurso de V.Exa. rápido depoimento referente à censura. 
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Eu, que dirijo jornal nesta capital e escrevo diariamente para ele, posso 
dizer que o mais grave é que o general Lima Câmara, com quem dificil-
mente se pode falar, a não ser por intermédio do oficial do dia que está 
na 1ª Região, às vezes parece ignorar o que está ocorrendo relativamente 
à censura. Por exemplo, os artigos são escritos às dezessete, dezoito e 
dezenove horas e mandados para o jornal. Na hora de rodar é censura-
da uma palavra, vamos admitir até um erro de infinitivo pessoal. Que 
acontece? Não se pode mais escrever outro artigo nem deixar em branco 
o local. Temos, então, de encontrar matéria para cobrir o claro verifica-
do. Em síntese, a desordem quanto à censura é generalizada. Tudo leva 
a crer que chefes da censura não são homens politizados, afeitos a lidar 
com o pessoal da imprensa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado a V.Exa. Citarei,  
Sr. Presidente, dois ou três exemplos dessa discriminação, que não po-
derá ser contestada.

O Sr. Armando Falcão – Já foi, nobre colega.
O SR. ERNANI SÁTYRO – O próprio Diário de Notícias de hoje, no 

editorial que motivou a apreensão de toda a edição, alega que foi proibi-
do de publicar até um retrato do Sr. Afonso Arinos e comentar os votos 
dos ministros do Supremo Tribunal Federal no processo de mandado de 
segurança do presidente Café Filho, enquanto...

O Sr. Armando Falcão – V.Exa. me permite um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. me perdoe, não posso interrom-

per o período.
O Sr. Armando Falcão – Se V.Exa. não concede, não o apartearei.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Concederei, no fim do período, com 

prazer, mas deixe-me terminá-lo.
O Diário de Notícias não pôde publicar, senão três dias depois, os 

votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que alguns outros 
órgãos da imprensa tinham divulgado. O discurso que desta tribuna 
proferi há alguns dias de crítica às informações prestadas pela Mesa da 
Câmara àquele tribunal foi publicado em alguns jornais desta capital, ao 
passo que – para citar os dois órgãos que tiveram tratamento diferente – 
o Diário de Notícias e a Tribuna de Imprensa não puderam fazê-lo.

O Sr. Armando Falcão – V.Exa. citou o caso concreto dos votos dos 
ministros do Supremo Tribunal Federal, que não puderam ser comenta-
dos pelo Diário de Notícias.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Nem sequer publicados.
O Sr. Armando Falcão – Pois saiba V.Exa. que, na tarde do mesmo 

dia em que o Correio da Manhã também sofria essa restrição, a Tribuna 
da Imprensa fazia a publicação, censurando o Supremo Tribunal Federal, 
num editorial de primeira página.

O Sr. Rui Santos – Isso só faz confirmar...
O Sr. Armando Falcão – Há defeitos, falhas e incorreções no proces-

so da censura, que não decorrem, entretanto, do propósito deliberado 
de criar qualquer discriminação. É o que desejo frisar.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Nobre colega, vamos raciocinar com 
calma e serenidade. Para que esses protestos sejam acolhidos devida-
mente pela opinião pública, deveriam ser proferidos, com os nossos, no 
momento em que porventura o ato injusto atingisse qualquer daqueles 
órgãos de imprensa, e não depois. Não quero duvidar da sinceridade 
dos propósitos de V.Exa., mas essa alegação, pelo fato mesmo de ser 
tardia, se torna suspeita e até parece destinada a coonestar e justificar ou 
explicar os atos atentatórios contra aqueles órgãos de imprensa mais li-
gados às correntes de opinião pública do país. Sério, lógico e proveitoso 
seria o protesto imediato, a reclamação oportuna e não a alegação atra-
sada, precisamente no momento em que nós outros reclamamos com 
justificadas razões.

O Sr. Herbert Levy – Permita-me nobre deputado. Queria dar um 
depoimento. Na sessão noturna do dia quatorze do corrente, a que 
V.Exa. esteve presente, aliás, tive oportunidade de formular protesto, em 
nome da oposição, contra a interferência da censura junto ao Diário de 
Notícias, impedindo a publicação dos votos dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal. Pois, muito bem, no dia seguinte, enquanto o Diário 
de Notícias realmente não divulgava esses votos, outros jornais o faziam, 
e, chegando a São Paulo, encontrei-os na imprensa local. Está claro que 
não estamos combatendo a concessão dada aos demais jornais; com-
batemos a censura, o estado de sítio e tudo mais que aí está. Mas que é 
evidente o direito do Diário de Notícias de queixar-se de discriminação, 
não há a menor dúvida.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, quando reclamo contra a 
discriminação criminosa que se pratica, eu seria incapaz de vir pleitear para 
os órgãos da imprensa que não comungam do nosso pensamento qualquer 
medida vexatória. Protesto, sim, contra a exceção, contra o tratamento de 
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dois pesos e duas medidas. Enquanto alguns órgãos da imprensa podem 
falar amplamente do que querem e entendem, outros se veem amordaçados 
e asfixiados e têm apreendidas suas edições.

O Sr. Raul Pilla – A discriminação que V.Exa. está denunciando entre 
órgãos da imprensa não se verifica apenas no Rio. O jornal do meu parti-
do, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande, pretendeu publicar o voto do 
ministro Ribeiro da Costa, mas foi impedido pela censura. No dia seguin-
te, o Diário de Notícias daquela cidade, pertencente à cadeia jornalística 
do Sr. Assis Chateaubriand, divulgava o referido pronunciamento.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço a preciosa contribuição do Sr. 
Deputado Raul Pilla.

Sr. Presidente, não posso também deixar de salientar os inciden-
tes vexatórios de que tem sido vítima o diretor do Diário de Notícias, 
há poucos dias desacatado dentro do próprio gabinete de trabalho 
por um funcionário da censura e, depois, ameaçado de arrolhamen-
to, de suspensão da publicidade do seu jornal dentro do quartel do 
ministro da Guerra, que é o quartel da censura e da asfixia da opi-
nião pública brasileira.

O Sr. Armando Falcão – V.Exa. veja, no fato que vou citar, mais uma 
prova de que não há propósito...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Um momento. Já sei...
O Sr. Armando Falcão – V.Exa. aceita o aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Aceito o aparte, mas já sei que V.Exa. vai 

trazer também como exemplo o atentado contra o redator de um dos 
outros jornais. Não tenho dúvida. Para tudo V.Exa. tem um exemplozi-
nho pronto. Vou ouvi-lo com prazer.

O Sr. Armando Falcão – V.Exa. errou na sua nova encarnação de 
adivinho, não conseguiu desvendar meu pensamento.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Talvez tenha conseguido o meu propósi-
to que era precisamente que V.Exa. trouxesse outro daqueles exemplos.

O Sr. Armando Falcão – Para que V.Exa. se convença de que não 
há propósito discriminatório, quer quanto ao Diário de Notícias, quer 
relativamente a qualquer outro jornal, de que existem falhas, defeitos na 
organização improvisada de um sistema de censura, atente para o fato 
de que já esteve como censor do Diário de Notícias um funcionário da 
polícia que é gerente da Tribuna da Imprensa.
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O Sr. Rafael Correia de Oliveira – Já tenho medo de dar apartes neste 
plenário, porque no dia seguinte, quando vou ler o Diário do Congresso 
Nacional, sai coisa completamente diferente do que eu disse. Quero 
prestar agora a V.Exa. uma informação: estive no Ministério da Guerra 
logo no início da censura com o senhor coronel Orlando Geisel e dele 
ouvimos que o Diário de Notícias merecia especial cuidado da censura, 
por ser diariamente lido por mais de sessenta mil pessoas no Exército. 
Daí resulta exatamente essa atenção que o estado de sítio dispensa a 
nós, do Diário do Notícias. Isso prova, portanto, que a censura exerce 
atenção e vigilância muito maior no Diário de Notícias que em outros 
jornais. Por quê? Porque tem medo que o Diário de Notícias faça saber 
ao Exército o que se está passando no ventre do estado de sítio.

O SR. ERNANI SÁTYRO – É necessário consignar, antes de enten-
der este capítulo das discriminações, que os órgãos da imprensa normal 
estão privados até de escrever a expressão “Partido Comunista”. Podem 
falar em comunismo, em forças comunistas, em toda a variedade de vo-
cábulos que venham significar a mesma coisa, mas não podem empre-
gar a expressão “Partido Comunista”.

Pois bem, o verdadeiro órgão do Partido Comunista não somente 
denomina como tal a sua organização – que legalmente não existe, mas 
que existe de fato –, como publica na imprensa manifestos subversivos 
num atentado a todos os princípios que essa censura traçou para os ou-
tros jornais, mas que não traçou para os órgãos do Partido Comunista.

O Sr. Frota Aguiar – Eles insistem em publicar para justificar a pror-
rogação do estado de sítio.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, que 
se deixa circular e falar a rédeas soltas o órgão do Partido Comunista, 
é o executor do estado de sítio, é o Sr. Presidente da República, na 
sua mensagem enviada ao Congresso, que vem dizer disfarçadamen-
te que entre as medidas tomadas pela nova situação imposta ao país 
pelo estado sítio e pela censura encontra-se em primeiro plano a 
repressão ao comunismo.

Sr. Presidente, ainda uma vez, quando me refiro a esses episó-
dios, laterais do episódio central, que é propriamente a discrimi-
nação criminosa da censura, não é para apreciar a questão no seu 
mérito, mas precisamente para consignar essa rede de exceções, essa 
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cauda de medidas incoerentes e incongruentes dos órgãos incumbidos 
da censura e da execução do estado de sítio.

O Sr. Loureiro Júnior – Desejaria dar a V.Exa. a minha inteira solida-
riedade à crítica que vem fazendo à censura instaurada. Realmente, como 
publicou o Correio da Manhã, no seu artigo de ontem, a censura está sen-
do absolutamente inepta. Ela se tem revelado incapaz; não está à altura da 
sua missão. O meu pensamento e o do meu partido é o seguinte: a censura 
devia ter finalidade apenas militar, evitando agitação nas classes armadas. 
Mas a censura como se está fazendo discrimina, e discrimina mal. Veja 
V.Exa., por exemplo, o episódio da decisão do Supremo Tribunal Federal. 
O ilustre deputado Adauto Lúcio Cardoso, com brilhantismo e seguran-
ça, fez crítica – e não havia mal nenhum em que a nação brasileira co-
nhecesse aquela crítica – à interpretação do julgado daquela alta corte de 
justiça. Depois que S.Exa. falou, fui à tribuna e – note-se –, em nome da 
Maioria, contestei aquela crítica, também em termos altos. Foi debate ain-
da de pontos de vista jurídicos em que divergimos quanto ao fundamen-
to do julgado. Entretanto, que fez a censura? Permitiu saísse o discurso 
do coronel Juracy Magalhães, dando interpretação à decisão do Supremo 
Tribunal Federal e à carta de Café Filho, e vedou a publicação do discurso 
do Sr. Deputado Adauto Cardoso e do meu próprio. Mas isso acontece 
porque a censura é feita por militares, devendo, portanto, ater-se a as-
suntos militares. Agora, como os militares querem interpretar a realidade 
política do momento, acontece isso. Um coronel, um capitão censura as 
palavras de um deputado que tem a responsabilidade de falar em nome 
da Maioria, a qual assegura politicamente o predomínio do governo no 
Congresso Nacional. De maneira que estou de pleno acordo com V.Exa. 
em que há discriminação, em que há injustiça, e também não aprovo, de 
modo algum, que deputados tenham seus discursos censurados, desde 
que esses discursos não envolvam problemas militares, porque os proble-
mas militares dizem respeito à segurança nacional. Dou, portanto, minha 
solidariedade à crítica de V.Exa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Vou conceder os apartes solicitados pelos 
nobres deputados Adauto Cardoso e Bruzzi Mendonça pedindo, apenas, 
que sejam breves, para que eu possa prosseguir em minhas considerações.

O Sr. Adauto Cardoso – Meu aparte é extremamente curto. Visa, apenas, 
sublinhar aquilo que o deputado Loureiro Júnior acabou de acentuar. É outro 
aspecto da discriminação. Os discursos visados pelo presidente do Senado, a 
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censura os respeita e os deixa publicar; os discursos visados pelo presidente 
da Câmara, a censura não respeita e não os deixa publicar. Foi o que ocorreu, 
o que o Sr. Deputado Loureiro Júnior não concluiu e eu concluo.

O Sr. Bruzzi Mendonça – Sr. Deputado, será desnecessário dizer a V.Exa. 
que também sou daqueles que acham que a censura não se justifica. Mas, 
Sr. Deputado, parece-me que V.Exa. não tem razão em todos os pontos do 
seu discurso, principalmente quando alega discriminação que para nós não 
é verdadeira, ou pelo menos é o inverso da que V.Exa. refere. Citou V.Exa. 
o exemplo do Jornal Imprensa Popular, que gozaria de uma liberdade que 
V.Exa. não aprova e que segundo V.Exa. se prevalece dessa liberdade para 
publicar manifestos subversivos. O que temos visto é exatamente o contrá-
rio; o que temos visto é este jornal impedido, até, Sr. Deputado, de denun-
ciar a continuação da conspiração desarticulada em 11 de novembro. Mas, 
Sr. Deputado, permita-me estranhe eu – que também amo a liberdade, e 
amo sinceramente a liberdade – que, ao invés de V.Exa. defender somente a 
liberdade de falar, de opinar e de escrever, pretenda que essa liberdade que 
V.Exa. sente cerceada, seja cerceada para os adversários de V.Exa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. não compreendeu minhas pala-
vras; não as compreendeu ou não as quis compreender. Protestei, preci-
samente, não contra o direito assegurado a outros órgãos da imprensa 
de falar livremente. Se quisesse ser rigoroso, não contemplaria nem os 
órgãos de imprensa simpáticos aos pontos de vista de V.Exa. porque, aí, 
se trata de outra questão que não entra nos limites desta discussão.

O Sr. Bruzzi Mendonça – Meus pontos de vista são os de amor à liberdade.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Deputado, não me desviarei do rumo 

de minhas considerações. Não vou discutir agora a questão comunista, 
porque os limites deste debate não a comportam.

Admitindo – para argumentar – que a situação fosse a mesma, que 
se pudessem equiparar as ideias do Partido Comunista às ideias prega-
das por aqueles jornais que estão sendo cerceados em suas liberdades, 
ainda assim aquilo contra o que protesto não é o direito assegurado a 
estes outros jornais, mas sim as restrições impostas aos que pensam de 
modo diferente, aos que estão em oposição ao governo.

Para que não fique em terreno menos firme a argumentação por 
mim expendida, de que o Partido Comunista, através de seu órgão, tem 
recebido tratamento mais brando do que os outros órgãos de imprensa...

O Sr. Bruzzi Mendonça – Permita o nobre colega mais um aparte.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Não posso conceder apartes em meio 
de período. Afinal estou desenvolvendo um raciocínio e devo concluir 
meu pensamento.

Sr. Presidente em abono às declarações que acabo de fazer, aqui 
está o tópico do Jornal do Brasil de hoje, onde se diz precisamente que 
este órgão de imprensa não tem o direito sequer de escrever as palavras 
“Partido Comunista”, para combater as atividades daquela corrente ou 
daquele órgão político ou que outra catalogação ideológica possa ter, 
enquanto que o órgão do Partido Comunista livremente fala e se refere 
àquelas questões que para os outros jornais são questões proibidas.

Lerei o tópico do Jornal do Brasil para que faça parte integrante de 
meu discurso.

nA cHinA

Gentilezas rubras

Temos sobre a nossa mesa, pois o recebemos regularmente, o 
jornal A Voz Operária, de livre circulação. Pelo visto, não sofre os 
efeitos da censura. Esta proíbe o que ali se faz sem qualquer óbice: 
afirmar a existência do partido comunista. Vale passar ao público 
algo do que nos traz esse jornal “made in Moscou”.

Além do “clichê” da primeira página – pela “posse aos eleitos” –, um 
slogan assim como “Constituinte com o ditador”, em 42, o artigo 
de fundo “defende” as liberdades democráticas. Clama por medi-
das contra os jornais “antidemocráticos” (cita órgãos baluartes do 
regime como tais) e escreve textualmente: – sabe a nação que o es-
tado de sítio não foi aplicado contra os “golpistas”... Num clima de 
liberdade, por meio de ação das massas, é que se pode consumar a 
derrota dos “golpistas” (o grifo é nosso) frustrados em seus intentos 
antipatrióticos pelos movimentos vitoriosos dos dias 11 e 21 de no-
vembro”. Para ser patriota, segundo o juízo desse jornal, é preciso dar 
as mãos aos comunistas e agir em consonância. As palavras mudaram 
tanto de sentido, que temos a impressão de haver sido adotada entre 
nós uma língua diferente. Massa, para os que fazem esse jornal, do par-
tido em cuja atividade é proibido acreditar e principalmente divulgar, 
é o que nós, democratas, denominamos povo. Por isso eles querem ca-
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deia para os que não consideram o povo uma massa informe. Para que 
eles medrem, é preciso segregar do convívio social a todos nós para 
os quais o povo representa a comunidade pensante e atuante de uma 
nação. Mas o jornal é um repositório de “democracia” novíssima . Traz 
“O veto soviético do Japão”, “Quem procura iniciar a guerra fria...” “Ora 
Mister Dulles fornece diariamente a resposta”... No “O que se espera 
das eleições francesas”... “Atendendo ao anseio das massas, o partido 
comunista francês, mais uma vez...” E continuando... “Grande artífice 
da obra de convivência pacífica entre os povos... Stalin”.

E para os inocentíssimos que não acreditam na existência do 
partido comunista do Brasil, uma nota assinada: “Comitê Regional 
Piratininga do Partido Comunista do Brasil”. Mais... “Explicação 
do Programa do P.C.B... (Partido Comunista do Brasil)”. “Vida dos 
partidos comunistas... francês, libanês, americano”. As soluções do 
partido comunista para o problema das secas no Brasil. Festejam o 
alijamento de um líder anticomunista de uma associação de classe.

Mas, edificante, para a santa ignorância generalizada... “O tra-
balho do partido entre as mulheres”, com um período capaz de pe-
netrar a consciência mais empedernida à verdade, nessa era de res-
trições mentais: “Os comunistas e, sobretudo, os nossos camaradas 
do partido, devem ter em conta, sempre, que não pode haver luta 
eficaz contra o fascismo nem contra a guerra se não se trouxer para 
esta luta as amplas massas femininas”. Há mais... Uma notícia da 
homenagem prestada pela “Federação de Mulheres do Brasil” – su-
cursal da “Federação Internacional de Mulheres”, expulsa da França 
por comprometer a segurança nacional com suas atividades comu-
nistas e comunizantes, dirigidas pela matriz de Moscou – a uma 
senhora deputada pelo PTB. E, para coroar o uso dessa liberdade 
impressa sem restrições para esses senhores, publica um “Roteiro 
de perguntas” que, pela clareza, vale ser transcrito na íntegra:

“Roteiro de perguntas

Perguntas

1 – Que caracteriza o trabalho de agitação e propaganda que 
desenvolvemos entre as massas femininas?

2 – Qual a nossa principal tarefa no trabalho feminino?
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3 – Por que o trabalho entre as massas femininas é colocado 
como uma das principais tarefas dos comunistas?

4 – Quais os melhores meios para ganhar milhões de mulheres 
para a frente democrática de libertação nacional?

5 – De que elementos se compõem os bons métodos de direção 
no trabalho feminino?

6 – Qual o objetivo imediato dos comunistas no seu trabalho 
entre as massas femininas?

________

N.R.: Continuamos a publicação de nosso roteiro de perguntas 
cujo objetivo é orientar o estudo da Resolução do Comitê Central 
sobre o trabalho do partido entre as mulheres.

Voz Operária – Rio, 24/12/55”
Mas quem disse que há o “partido comunista” no Brasil?
Houve uma lei que o extinguiu. E lei cria e extingue ideias e 

ações. “É só ver para crer”. É até crime dizer que ele existe. Pode 
dar cadeia, para preservar a segurança nacional, essa audácia, capaz 
de golpear a sensibilidade dos “anjinhos”... que, candidamente, dão 
as mãos aos comunistas... que os acreditam católicos apostólicos, 
embora não romanos, e que, piamente, servem a Deus servindo-lhe 
de dóceis instrumentos...

Mas... nada disso se passa no Brasil... É na China... A Voz Operária 
e a Imprensa Popular são publicadas em Pequim.

O Sr. Bruzzi Mendonça – V.Exa. concede agora o aparte, já que terminou?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com todo o prazer.
O Sr. Bruzzi Mendonça – É que V.Exa. deforma um pouco a verdade 

quando fala em órgão da imprensa do Partido Comunista. V.Exa. sabe – 
e sabe muito bem – que não existe isto. Ninguém pode impedir que um 
jornal siga esta ou aquela linha política. V.Exa. não dirá que pelo simples 
fato de a Tribuna da Imprensa ter orientação golpista, que coincide com 
a orientação da União Democrática Nacional, seja órgão daquela agre-
miação partidária.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não nos deixemos enganar nem se-
duzir pela atração das palavras. Concordo com V.Exa.: desde que o 
Partido Comunista não tem existência legal, esse órgão não é do Partido 
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Comunista, mas é dos comunistas, é jornal que prega as ideias dos co-
munistas. E empregarei a expressão, até o dia em que a censura tam-
bém entender de me privar, a mim, deputado, de falar em “Partido 
Comunista”, a exemplo do que se fez com o Jornal do Brasil e outros 
jornais brasileiros.

O Sr. Raimundo Padilha – A censura chegou a esta minudência: não 
se pode mais usar a locução substantiva “general Lott”, porque ela, como 
sabe V.Exa. produz um calembour não muito agradável...

O SR. ERNANI SÁTYRO – E como se dirá, então?
O Sr. Raimundo Padilha – Tem de haver o “Teixeira” no meio. Uma 

revista ilustrada, das mais conceituadas, teve de fazer revisão completa 
de seu texto para incluir o “Teixeira”, a fim de evitar o que considera 
cacofonia. Em primeiro lugar, está-se inteiramente proibido de falar, até 
o fim do sítio, em enfarto do miocárdio.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Isto será mal de nosso idioma, tão rico 
em cacofonias, o que leva os filólogos modernos a serem mais tolerantes 
do que a censura...

Sr. Presidente, não quero encerrar estas considerações, em que 
protesto contra o atentado de que foi vítima o Diário de Notícias, sem 
prestar minha homenagem calorosa à Tribuna da Imprensa, que ontem 
comemorou mais um aniversário e tem sido, tantas e tantas vezes nesta 
situação, vítima dos mesmos processos de asfixia, das mesmas tentativas 
de amortecimento de sua energia democrática. E que, por isso mesmo, 
merece de todos nós, representantes da oposição, homenagem viva e 
vibrante, estímulo para que prossiga, nesta hora negra da República, 
sempre na defesa das liberdades feridas ou ameaçadas.

Sr. Presidente, passo a ler o artigo censurado do Diário de Notícias, 
aliás, censurado não, mas apreendido:

REsisTênciA

Desde que foi instituída a censura, pelas forças que se apodera-
ram do governo a 11 de novembro último, o Diário de Notícias tem 
sido alvo predileto das restrições à liberdade de informação e de 
crítica julgadas indispensáveis pelo governo de fato para manter-se 
na situação. Não lhes bastava, com efeito, a deposição de dois pre-
sidentes da República – o substituto legal em exercício, Sr. Carlos 
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Luz, e o presidente eleito, Sr. Café Filho, que sucedera ao Sr. Getúlio 
Vargas na forma da Constituição e prestando compromisso perante 
o Congresso Nacional. Não lhes bastava obter do Congresso, através 
da maioria facciosa e, além disso, dominada pela ocupação militar 
da cidade, a ratificação de quanto fosse preciso para salvar as apa-
rências, embora ferindo de morte o regime e reduzindo a farrapos a 
Constituição, a pretexto de restabelecê-la. Não lhes bastava arrancar do 
mesmo Congresso um estado de sítio flagrantemente inconstitucional 
para coonestar a censura e oferecer uma saída ao Judiciário, engasgado 
com o mandado de segurança irrecusável em favor do Sr. Café Filho.

Para que todo esse programa pudesse ter execução, o essencial 
era a supressão de liberdade de imprensa. Por mais que contas-
se o plano com a conivência de diversos jornais, dispostos a tudo 
apoiarem, ainda que isso lhes custasse a renegação dos melhores 
momentos do seu passado, ainda assim esse apoio não seria sufi-
ciente. Era preciso sufocar totalmente os outros, oprimindo, através 
da imprensa, a consciência e a opinião do país. Aos jornais inde-
pendentes, não seria possível informar nem criticar e discutir. A 
censura, sob a aparência de medida geral, assumiu, além de tudo, 
uma feição que veio torná-la, se possível, ainda mais odiosa, porque 
se fez discriminativa.

É claro que o Diário de Notícias foi distinguido imediatamente 
pela censura, tanto a da polícia quanto a da execução do sítio, como 
a vítima principal do regime de asfixia da informação e da crítica.

Em todo este período, a vida deste jornal tem sido a história de 
uma luta, luta cotidiana contra as imposições da força, em defesa do 
mínimo que nos julgamos no direito de reclamar, mesmo em regi-
me de exceção, que é a igualdade de tratamento. Esta, no entanto, 
tem sido sistematicamente recusada a este jornal, em todos os casos 
concretos levados ao conhecimento das autoridades.

Assim é que já no dia 13 de novembro era o Diário de Notícias 
chamado à presença do general Magessi, em exercício da chefatura 
da polícia, para receber reclamações contra uma edição, aliás, visada 
pela censura. Esta tinha sido suspensa, àquela tarde. Restabelecida, 
na mesma noite, fomos impedidos de publicar discursos parlamen-
tares e até mesmo o retrato do deputado Afonso Arinos, autor de 
um deles. Naqueles mesmos dias, a Imprensa Popular publicava um 
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manifesto do Partido Comunista com o retrato do Sr. Luís Carlos 
Prestes, tudo na primeira página.

Desde então passaram por este jornal nada menos que seis censo-
res diferentes, cada qual com instruções mais severas para nos fazer 
calar, deixando sem informação completa o comentário esclarece-
dor dos fatos mais importantes da vida nacional, neste momento de 
abdicações lamentáveis e de audaciosos atentados ao regime. Afora 
os que vieram antes do sítio e pertenciam ao Serviço de Censura de 
Diversões, como os Srs. Elpídio Reis e Ottati, já designados pelo exe-
cutor do sítio, tivemos os censores Maurício Marques Lisboa, Isaac 
Capeluto, Eurico Quinham e Remígio Rovigati substituídos porque, 
segundo foi declarado ao nosso diretor, no gabinete do executor do 
estado de sítio, o Diário de Notícias é considerado “um jornal difí-
cil”. Difícil, por quê? Porque não se submete de boa vontade, porque 
reclama, porque vive em permanente resistência contra os que vêm 
aqui cumprir a tarefa de não permitir o noticiário e as críticas que de-
sagradam e contrariam a essa estranha situação implantada no país, 
ao que parece, incapaz de resistir a essa liberdade de comentário.

O mandado de segurança do Sr. Café Filho não pode ser defen-
dido pela imprensa, não pode ser discutido no Diário de Notícias, 
nem por editoriais e artigos assinados, nem por entrevistas e “en-
quetes” entre juristas, ao mesmo tempo que um jornal situacionista 
podia fazer campanhas contra o que chamava a “audaciosa tentati-
va” do presidente da República de reassumir seu posto.

No dia do julgamento, nada nos foi permitido publicar senão 
a nota da Agência Nacional. Os próprios votos dos ministros do 
Supremo, só depois de alguns dias e de já publicados em outros 
jornais, puderam ser transcritos também aqui. Vetada, igualmente, 
a declaração sobre o julgamento feita pelo Sr. Café Filho, que pu-
demos divulgar dois dias depois como parte integrante de um dis-
curso do senador Juraci Magalhães, de publicação autorizada pelo 
presidente do Senado.

Inúmeras têm sido as matérias publicadas em outros jornais e 
que ao Diário de Notícias têm sido rigorosamente vedadas. Para não 
ir muito longe, ainda há poucos dias, uma declaração do Sr. Juraci 
Magalhães publicada pela Tribuna de Imprensa e que fomos im-
pedidos de reproduzir, sob a alegação de que estariam proibidas 
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quaisquer referências àquele senador. Dois tópicos de crítica ao 
Sr. Juscelino Kubitschek foram vetados porque se tem por into-
cável a figura daquele candidato. Intocável, também, o Partido 
Comunista, sob a alegação de que não se pode mencionar nem 
criticar um partido que não tem existência legal... Diversas maté-
rias editoriais têm sido vetadas, no todo ou em parte, sob essa es-
tupefaciente alegação de que não se pode criticar e combater esse 
partido “que não existe”, o Partido Comunista. Mas a Imprensa 
Popular pode publicar toda a propaganda que quiser em nome do 
“Comitê Central do Partido Comunista”.

Documentos públicos por sua natureza, como discursos de pa-
raninfo, relatórios do Tribunal de Contas, discurso do prof. Alberto 
Tornaghi, relatório e voto do ministro Pereira Lira, não puderam ser 
publicados no Diário de Notícias. Nem mesmo em resumo, como 
conseguiram fazer outros jornais. O voto do ministro Pereira Lira, 
depois de veemente reclamação, pudemos resumir em poucas li-
nhas, de acordo com a publicação anterior da Tribuna de Imprensa.

As notícias de transferências de oficiais de elite, designados 
por motivos políticos, para postos impróprios para o seu mereci-
mento, o Diário de Notícias não tem podido noticiar em primeira 
mão, nem tão pouco reproduzir, quando publicados em outros 
jornais. O Diário de Notícias causa maiores preocupações do que 
qualquer outro, por sua penetração nos meios militares, onde é 
o jornal mais lido.

Nos dias de censura anteriores ao sítio, tentamos defender a li-
berdade de, pelo menos, não opinar quando a opinião não fosse 
livre. Demos espaços em branco, em lugar de editoriais e artigos. 
Imediatamente foi proibido esse recurso de oprimidos. Tentamos 
o de declarar que as nossas edições são visadas pela censura, e isso 
também foi vedado.

O deputado Adauto Lúcio Cardoso discursou, na Câmara, sobre 
a situação, concluindo por oferecer denúncia contra alguns chefes 
militares dos movimentos de 11 e 21 de novembro, que declarou in-
cursos na Lei de Segurança do Estado. O Diário de Notícias foi proi-
bido de publicar o discurso ou mesmo de noticiá-lo. Só conseguiu 
publicar que o Sr. Adauto Lúcio Cardoso havia proferido importan-
te discurso naquele dia. Entretanto, emissoras oficiais notificaram 
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que o representante da UDN teria feito um discurso de acomoda-
ção, traçando nesse sentido os novos rumos do seu partido...

Para isso querem a censura e por isso nos sufocam e oprimem. 
Querem confundir a opinião, fazer o vácuo em torno da tribuna 
parlamentar, como em torno da tribuna judiciária e da tribuna aca-
dêmica, impedindo, por essa forma, as principais garantias e válvu-
las de segurança do regime.

Afeta-se dar ao regime uma base de pretensa igualdade. Nada 
menos sincero e menos verdadeiro. As teses proibidas, os discursos 
proibidos são unicamente os discursos e as teses de oposição. Se 
alguns discursos de situacionistas como os Srs. José Maria Alkmim, 
Vieira de Melo e Loureiro Júnior foram também vetados, foi pelos 
apartes de que os crivaram deputados da oposição, como os Srs. 
Mário Martins, Adauto Lúcio Cardoso, Oscar Correia e outros. A 
uma censura assim, submete-se gostosamente toda a imprensa situ-
acionista, que serve, com o próprio silêncio, se necessário, à ordem 
de coisas que defende e deseja.

Não obstante, um jornal da situação, dos que mais se têm es-
forçado na ingrata missão de defender o que se fez e o que se está 
fazendo contra a Constituição da República e a normalidade do re-
gime, resolveu declarar-se em rebelião contra a censura, deixando 
de lhe submeter um artigo de apoio ao 11 de novembro.

Como era de prever, não lhe aconteceu absolutamente nada, além de 
uma advertência pró-forma. O mesmo procedimento foi adotado, no 
mesmo dia, por um vespertino de oposição; e embora nesse caso fosse 
de prever o contrário, não variou a atitude do executor do sítio diante 
desse rompimento do cerco. Entretanto, por singular coincidência, na 
véspera o nosso diretor tinha sido chamado ao quartel-general, que o é 
também do estado de sítio, em consequência de incidente havido com 
um dos censores, ao qual comunicara o propósito de não submeter à 
censura um tópico sobre o Sr. Juscelino Kubitschek.

E ali no quartel-general do sítio, pelo comandante João Mário 
Batista lhe fora dito que a publicação da matéria não autorizada 
pela censura ou por ela vetada importaria na apreensão da edição. 
Não tivesse o Diário de Notícias a mínima dúvida: as autoridades 
executoras do sítio tomariam providências drásticas contra este 
jornal. “Sem trepidação”.
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Foi exatamente isso que fez um jornal ligado ao governo e parte 
da sua sombra. Nenhuma daquelas providências há de ter sido ob-
jeto de cogitações como até aqui estamos informados.

De qualquer modo, porém, o Diário de Notícias, que foi o amea-
çado de todas as formas de repressão, quer servir-se do ensejo para 
tirar a prova da igualdade de tratamento. Faz, hoje, o mesmo que foi 
feito sem consequências, apesar das ameaças já recebidas. Vamos 
ver se a discriminação continua. Fazêmo-lo com inteira consciên-
cia de responsabilidade assumida por esta atitude, combatendo não 
apenas a sombra, mas o que a produz. Sempre é um pouco diferen-
te, como atitude, mas do ponto de vista regulamentar a transgressão 
é rigorosamente idêntica: a publicação de matéria editorial sem a 
autorização da censura, isto é, sem o seu conhecimento.

Fazemos muita questão de acentuar este ponto, até mesmo para 
isentar de toda e qualquer responsabilidade o funcionário incum-
bido de fazer a censura do jornal. Não se trata de uma falha ou 
descuido desse funcionário. A responsabilidade é toda e exclusiva 
do Diário de Notícias, pelos que por ele respondem e que a assu-
mem com tranquilidade, no cumprimento do seu programa de re-
sistência democrática, que é um dever de consciência para com o 
seu público, para com as tradições do jornal, para com o regime e 
para com a nação.

Se alguma coisa viermos a sofrer por isso, o povo brasileiro sabe-
rá compreender as razões da nossa atitude e avaliará as que forem 
invocadas para explicar a repressão parcial, unilateral, que funciona 
contra nós. A máscara da igualdade de tratamento cairá aos olhos 
da nação, que compreenderá melhor o regime a que, em verdade, 
está submetida e que não é, por mais que o apregoem, o dos “qua-
dros constitucionais vigentes”.

Ciente e consciente de todos os riscos, julga o Diário de Notícias 
de seu dever arrostar com todas as possíveis consequências de sua 
atitude, revelando à nação o que tem sido a luta cotidiana deste jor-
nal sob a censura do estado de sítio e como funciona arbitrária, de-
sigual, discriminativamente o sistema de sufocação a que está sub-
metido. Impelem-no suas tradições de resistência, a fidelidade de 
um programa que não é senão o prolongamento de um passado glo-
rioso, o devotamento aos princípios que sempre o nortearam desde 
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a fundação, o amor à democracia e à República, o culto apaixonado 
da pátria – de uma pátria moralizada e livre, que é a aspiração, o 
sonho, o destino e há de ser um dia a realidade do Brasil.

Espero, Sr. Presidente, e, para isso, peço a atenção especial de V.Exa., 
que o Diário do Congresso de amanhã não seja censurado nem apreendi-
do, nem a Imprensa Nacional invadida...

O Sr. Prado Kelly – Não deixe V.Exa. de ponderar que entre as ga-
rantias constitucionais suspensas não se incluem as relativas ao direito 
de propriedade, mencionado no §16 do art. 141 da nossa Carta Magna.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Obrigado a V.Exa.
Espero, Sr. Presidente, que o Diário do Congresso de amanhã não 

seja censurado nem apreendido...
O Sr. Rafael Correia – Pode ficar certo V.Exa. de que será censurado...
O SR. ERNANI SÁTYRO – ...e que o editorial do Diário de Notícias 

aí fique para ser lido no futuro, quando se projetar um pouco de luz e 
um pouco de liberdade sobre estes tristes acontecimentos.

Como muito bem salientou meu companheiro, líder e mestre depu-
tado Prado Kelly, as garantias constitucionais a que se refere S.Exa. estão 
ainda mais – se fosse possível, por força de expressão, falar em alguma 
coisa acima dos dispositivos constitucionais –, estão até repetidas e revi-
goradas no artigo 3º da Lei do Estado de Sítio, que não permite nenhum 
atentado contra o patrimônio de qualquer dos órgãos da imprensa. O 
que se fez não foi apenas uma censura, o que se fez foi também um aten-
tado ao patrimônio de um órgão da imprensa, foi a apreensão material 
da sua edição inteira, acarretando não apenas os graves prejuízos polí-
ticos e morais resultantes desse ato, mas ainda, com aquelas ofensas e 
transgressões de natureza efetiva e material que haviam sido coibidas na 
própria Lei do Estado de Sítio, votada por nós, da Maioria e da Minoria, 
e sancionada por este governo, responsável pela arbitrariedade que se 
acaba de praticar, um dano de natureza patrimonial.

O Sr. Ari Pitombo – Sr. Deputado, sou daqueles que admitem a cen-
sura à imprensa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sei disso. V.Exa. votou o estado de sítio.
O Sr. Ari Pitombo – Acho que a censura está dentro das razões do 

estado de sítio, mas, a meu ver, ela está, no momento, mal orientada. 
Não conheço o artigo, publicado no Diário de Notícias, que causou a 
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apreensão do jornal. No entanto, tenho aqui um exemplar da Última 
Hora, cuja edição também foi apreendida hoje, sem que eu veja razões 
para tal. Talvez apenas porque elogiou o general Teixeira Lott...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Apelo para V.Exa., cujo aparte agradeço, 
a fim de que faça, amanhã, da tribuna, em favor da Última Hora o mes-
mo protesto que acabo de fazer em favor do Diário de Notícias.

O Sr. Ari Pitombo – Estou lendo a Última Hora e não vejo razão para 
que esse jornal seja apreendido.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Com o maior apreço e a maior simpa-
tia, aceito o aparte de V.Exa. Já considerava refutadas essas alegações 
da Maioria, na resposta que dei ao Sr. Deputado Armando Falcão. Não 
podemos estar aqui, a cada momento, a responder aos mesmos argu-
mentos. Presumo já haver respondido, na medida das minhas forças, a 
essa alegação.

Que proteste V.Exa. contra a apreensão da Última Hora, fato que 
para nós, até que se demonstre ao contrário, não tem a mesma signifi-
cação que o outro, porque tudo isso parece – salvo, repito, melhor julga-
mento – uma farsa para coonestar os atentados contra a imprensa livre.

Não tenha dúvida V.Exa. Sr. Presidente, não tenham dúvida os Srs. 
Deputados, no momento em que se verificar uma censura à Última Hora, 
ou a apreensão da sua edição por ato efetivo e isento de qualquer suspeita 
de farsa ou de fraude, nós das oposições incorporaremos os nossos pro-
testos aos protestos que forem formulados no Congresso Nacional.

O Sr. Frota Aguiar – Sr. Deputado, o que impressiona a nação não é 
a discriminação odiosa feita pelo responsável pela execução do estado 
de sítio; o que impressiona a nação é essa resistência da imprensa, sem 
distinção de cor política. Isso lembra a célebre e histórica entrevista do 
Sr. José Américo, concedida ao Correio da Manhã, e suas consequências. 
Estamos, Sr. Deputado, no fim de um regime arbitrário.

O Sr. Rafael Correia – Permita V.Exa. um aparte à guisa de infor-
mação. A Última Hora está circulando, não foi apreendida. A notícia é 
absolutamente falsa, V.Exa. poderá comprar o jornal nas bancas.

O Sr. Ari Pitombo – V.Exa. permite um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. e aos nobre colegas pon-

derarem que disponho de cinco minutos apenas e sugiro que adiemos 
pelo menos para amanhã ou para daqui a poucas horas o debate sobre 
o fato de ter sido apreendida a Última Hora, pois só gosto de discutir 
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com dados positivos, com testemunho insuscetível de qualquer dúvida 
ou suspeita. Peço, portanto, adiarmos o debate em torno da apreensão 
daquele periódico, porque, como já disse, se se efetivar, se se confirmar 
esse fato, nós juntaremos os protestos das oposições ao que for formula-
do pelo nobre colega da Maioria.

O Sr. Ari Pitombo – Mesmo porque se V.Exa. não agisse dessa forma 
não estaria, no caso, defendendo a liberdade de imprensa, e sim a liber-
dade de certos e determinados jornais.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado.
Sr. Presidente, não posso deixar de consignar, nesta oportunidade 

em que venho trazer o protesto das oposições contra um atentado à im-
prensa livre, através de um de seus órgãos mais bravos e representativos, 
não posso deixar de formular também algumas considerações, embora 
rápidas, a propósito da saudação da noite de Natal, feita pelo Sr. Nereu 
Ramos. Entendo que quando não estamos obrigados a determinadas 
declarações, não devemos fazê-las, a não ser que possamos proferi-
las com absoluta isenção, com absoluta serenidade. Um presidente da 
República ou um ocupante qualquer ocasional desse posto não é obri-
gado a largar pelo país afora palavras doces e blandiciosas. Mas uma 
saudação de Natal, Sr. Presidente, pela própria significação cristã da 
data, é uma saudação que deve estar cheia daquela unção inspirada 
na palavra de Cristo, e não se poderia transformar nunca numa pa-
lavra, ao mesmo tempo, doce e amarga, numa palavra cheia de ama-
bilidades e recriminações, numa palavra, para empregar também e 
repetir aqui, agora, a expressão tão oportuna neste momento, numa 
saudação também discriminada, uma saudação cheia de discrimi-
nação entre aqueles brasileiros que o Sr. Nereu Ramos julgava me-
recedores das bençãos de Cristo e aqueles brasileiros amaldiçoados, 
proscritos, supostamente conspiradores e atentadores das liberdades 
públicas. Não. Uma saudação de Natal, assim, não deveria, nem po-
deria, nunca, dirigir-se aos sentimentos elevados do povo brasileiro, 
cheia como estava de cavilações, como se houvesse uma oposição 
contra nós, os integrantes das oposições, como se houvesse uma 
oposição digna e outra indigna, porque – e quero concluir minhas 
palavras com esta declaração – se existisse aquela situação, a camada 
que o Sr. Nereu Ramos considera digna e nobre seria a mais indigna 
e desmoralizada de todas.
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contra a decretação de estado de sítio
sessão de 16 de janeiro de 195653

O estado de sítio de que trata este discurso foi proposto ao 
Congresso Nacional pelo Sr. Nereu Ramos, que, na forma da 
Constituição vigente, era vice-presidente do Senado e fora cha-
mado ao exercício da Presidência da República, em face do afas-
tamento, ditado pelos militares, do presidente Café Filho e de seu 
substituto, deputado Carlos Luz, sob a alegação de que se tramava 
impedir a posse do presidente eleito, Juscelino Kubitscheck. Para 
assegurar a permanência do golpe dado a 11 de novembro do ano 
anterior, propôs o chefe do Poder Executivo a aprovação da me-
dida excepcional do estado de sítio, contra a qual se pronunciou o 
deputado Ernani Sátyro. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, estamos, mais uma 
vez, diante de um projeto de lei que decreta o estado de sítio no ter-
ritório nacional.

As razões invocadas pelo Sr. Vice-Presidente do Senado, no exer-
cício da Presidência da República, não nos convencem da necessidade 
dessa medida de exceção. Diz S.Exa. que, aproximando-se o dia da pos-
se dos novos titulares do Executivo, é provável que a paixão política dos 
inconformados os leve a atitudes prejudiciais à ordem pública, pertur-
bando a paz e tranquilidade reinantes no país.

Em primeiro lugar vamos dar, como se diz na linguagem popular, 
nomes aos bois. Vamos positivar as acusações.

Sabe o Sr. Nereu Ramos que não temos nenhum propósito nem 
desenvolvemos qualquer ação – nós, os adversários do atual governo, 
como do presidente que se vai empossar – no sentido de impedir o exer-
cício do seu mandato. O próprio golpe de 11 de novembro, que se fez 
sob a alegação de que pretendíamos impedir aquela posse e levar o país 
a uma situação extralegal, verificou, como toda a nação, que não havia 
qualquer preparativo, qualquer movimento, qualquer ação no sentido 
daquelas ideias pregadas isoladamente e sob sua responsabilidade pes-
soal por alguns congressistas ou alguns políticos.

53 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 17 de janeiro de 1956.
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Assim sendo, Sr. Presidente, ninguém sabe mais do que o atual gover-
no que não se configuram aqueles requisitos essenciais para a declaração 
de um estado de sítio. Ou as noções jurídicas, as noções dos próprios fatos 
corriqueiros, a significação normal das palavras, ou tudo isso se subver-
teu e perdeu o sentido ou, então, poder-se-ia dizer simplesmente, para 
argumentar, que mesmo que houvesse ameaça de perturbação da ordem 
pública, esta hipótese nunca foi fundamento para estado de sítio. Estado 
de sítio, Sr. Presidente, é medida de tal gravidade e de tal relevância, que 
só pode ser pedida e decretada naqueles casos expressos, previstos na 
Constituição, isto é, guerra externa ou comoção intestina, desdobrando-
se esta última modalidade numa nova espécie: a existência de fatos que 
evidenciem estar para ocorrer essa comoção intestina.

Sr. Presidente, quando se pede ao Poder Executivo, quando se exige 
de seus auxiliares, que são, no caso, os ministros ou o executor do estado 
de sítio, que apontem os fundamentos em que se baseiam para solicitar 
a continuidade da medida de exceção, não estamos diante de uma da-
quelas formalidades que podem ser satisfeitas com a só apresentação 
de uma folha de papel expressando um pensamento. Não se trata, por 
exemplo, Sr. Presidente, de um requisito regimental, de um interstício, de 
uma daquelas exigências que podem ser discutidas ou satisfeitas com um 
ato puramente formal: é necessário que esses documentos tragam aquela 
evidência exigida pela Constituição – a especificação dos fatos e argu-
mentos porque, sendo o estado de sítio, na lição de todos os tratadistas, 
missão congressual por excelência, esta missão se transforma numa espé-
cie de judicatura, e quem fala em judicatura fala em julgamento, e quem 
fala em julgamento fala na apreciação dos prós e dos contras, como pres-
suposto indispensável a um pronunciamento consciente.

Realmente, aqui está um pedaço de papel mimeografado, sem as 
armas da República, sem a sua transcrição ou a sua publicação anterior 
no Diário do Congresso, sem – para usar linguagem forense – qualquer 
forma ou figura de processo. Não é disto, entretanto, que se trata, Sr. 
Presidente. O que temos a pesar e a medir são os fatos, e aqui não se ale-
ga um fato sequer. A exposição de motivos dos ministros militares diz, 
simplesmente, como medula do documento, que o general executor do 
estado de sítio fez chegar ao nosso conhecimento que focos sediciosos, 
com possibilidades latentes de ação, continuam ameaçando a ordem 
pública. Peço a atenção da Câmara dos Deputados para esse detalhe, 
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que não é um detalhe, porque se transforma numa questão essencial. 
As ameaças de perturbação da ordem pública são questões de superfície 
que podem ser julgadas inclusive pela ação da polícia civil. Perturbação 
de ordem pública nunca foi, em nenhum país, diante de qualquer cons-
tituição, nem na lição de qualquer tratadista, fundamento para decreta-
ção do estado de sítio.

Veja a Câmara e veja a nação como, do próprio jogo das palavras, 
como, da própria mistura das expressões de que faz uso o governo através 
de seus auxiliares, na ausência de fatos que lhes exponham as intenções, 
como estas palavras, como estes argumentos e como estas expressões se 
transformaram para nós no maior argumento, e, para aqueles que querem 
o estado de sítio, na maior contradição. Porque a perturbação da ordem 
pública, diga-se e repita-se, a que se referem o Sr. Nereu Ramos e os seus 
ministros, não constitui fundamento para decretação de estado de sítio.

Concedo o aparte ao ilustre deputado Medeiros Netto, desde que 
seja breve.

O Sr. Medeiros Netto – O meu aparte, nobre deputado, tem apenas a 
finalidade de prestar um depoimento que V.Exa. poderá julgar valioso 
na condução e orientação do discurso que está pronunciando. Eu tam-
bém em minha casa, como talvez todos os deputados, estou recebendo 
um jornaleco intitulado Maquis.

Quase todas as casas de responsabilidade do Rio de Janeiro, onde 
existe um homem que milita na vida pública, estão recebendo convoca-
ção e concitação para o movimento geral de sublevação no dia 31 deste 
mês. Sei disto, Sr. Deputado, porque tenho muitos parentes militares. 
Não existe um só quartel neste país onde o movimento de sublevação 
não se processe, sem nenhum disfarce, com toda a audácia e desplante, 
coisa que não se compreende num país...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. seja breve, porque o meu 
tempo é muito curto e não me permite infelizmente ouvir V.Exa. por mais 
alguns minutos, apesar do apreço que o nobre aparteante me merece.

O Sr. Medeiros Netto – Já terminei, Sr. Deputado.
O Sr. Rafael Correa – Por que o ministro da Guerra não prende os 

conspiradores?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Ainda que tivesse fundamento a alega-

ção do ilustre deputado, como muito bem diz S.Exa., a divulgação clandes-
tina desse jornal, por S.Exa. mencionado, poderia ser evitada pelos meios 
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normais, porque nunca ouvi dizer que, para reprimir publicações de qual-
quer natureza, necessitasse o governo da medida extrema do estado de sítio.

Mas, Sr. Presidente, não fica aí a carência de argumentos do docu-
mento oficial do Sr. Presidente da República e dos seus ministros.

Quero insistir, para que a carapuça caiba onde couber, em que, se 
o senhor Nereu Ramos está receoso, se o Sr. Juscelino Kubitschek está 
apreensivo contra qualquer golpe, qualquer sublevação ou tentativa no 
sentido de impedir a continuação de um governo ou a posse do outro 
no exercício que se vai iniciar, a nós, os oposicionistas, é que não pode 
caber a suspeita de qualquer tentativa. Porque, se existe inquietação e 
desarmonia, é somente entre os vitoriosos do golpe de 11 de novembro, 
que já não se entendem. São, Srs. Deputados, os donos da vitória que 
não souberam ou não quiseram partir o bolo da vitória. Por conseguin-
te, alegações cavilosas dessa natureza não estão à altura da responsabili-
dade do presidente da República e dos ministros militares.

O Sr. Rui Santos – Permite V.Exa. um aparte rápido?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com prazer.
O Sr. Rui Santos – A expressão que vem da mensagem dos minis-

tros militares, segundo a qual há focos sediciosos com possibilidades 
latentes de ação e subversão da ordem, como figura desde a primeira 
mensagem e continua, significa que o estado de sítio foi incapaz para 
acabar com aqueles focos.

O SR . ERNANI SÁTYRO – Exatamente.
Outro argumento, Sr. Presidente, é que essa mensagem pueril não 

está à altura da experiência política nem do saber do Sr. Nereu Ramos, 
professor de direito constitucional, mas só pode estar à altura da trans-
figuração política sofrida por S.Exa., quando ainda diz:

Apraz-me ressaltar, como o fiz nas mensagens anteriores, que 
as classes trabalhadoras dão magnífico exemplo de compreensão 
e do espírito cívico, e as leis que lhes regulam a atividade e lhes 
asseguram direitos, como as supremas normas constitucionais, não 
sofrerão restrições.

Sr. Presidente, isto é demagogia, e demagogia barata, da pior espé-
cie, indigna de um presidente da República e indigna de ser lida por 
um Congresso. Onde poderia o Sr. Presidente da República restringir 
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o exercício daquelas prerrogativas e daqueles direitos decorrentes da 
legislação trabalhista, amparados pela Constituição Federal? Pensará 
o Sr. Nereu Ramos que está falando para um Congresso de parvos? 
Pensará o Sr. Nereu Ramos que está falando para classes trabalhado-
ras, anestesiadas na sua sensibilidade e em seu discernimento a ponto 
de não ver os fatos políticos e sociais? Onde poderia aplicar contra os 
trabalhadores o decreto de estado de sítio, que é medida de exceção, se 
como medida de exceção somente derroga aqueles princípios expres-
samente previstos na lei? Onde poderia o Sr. Nereu Ramos, mesmo 
com a petulância e o poder decorrente do golpe de 11 de novembro, 
restringir ou sequer arranhar aquelas prerrogativas que já constituem 
conquistas inapeláveis do modo como encaramos as relações entre o 
capital e o trabalho? Os trabalhadores do Brasil, o Congresso, enfim, 
ninguém é parvo neste país. Uma excrescência desta natureza dimi-
nuiria a altitude de uma mensagem, se esta tivesse a altitude devida 
nesta hora grave da República.

Mais de uma vez há referências à perturbação da ordem pública; 
mais de uma vez, as alusões a ameaças latentes, incaracterizadas, não de-
nominadas, não apontados os responsáveis. Palavras. Palavras. Palavras.

Ainda há pouco tempo, quando das razões do Executivo para pror-
rogação do estado de sítio e também da mensagem de seus ministros mi-
litares, que se dizia, Sr. Presidente? Que se alegava perante o Congresso 
e perante a nação? Que esse estado de sítio não tivera necessidade de 
aplicar outras medidas senão a censura à imprensa; que não se tinham 
tornado necessárias outras formas de repressão, a aplicação de outras 
providências contra as liberdades públicas. Mas, senhores, se assim é, se 
as intenções do governo são estas, se o que pretende é o estado de sítio 
para calar a tribuna e a imprensa de uma nação livre, então desde já está 
bem clara a intenção e bem claros estão os propósitos do governo de 
prolongar por muito tempo, por muitos anos, esta situação anômala e 
grave que é a suspensão das garantias constitucionais.

Não acredito, Sr. Presidente, que a Maioria desta Casa, embora fiel 
à sua orientação político-partidária, mas composta de homens escla-
recidos e conscientes do seu papel, não acredito que a Maioria possa 
participar dessa ideia e adotar esse ponto de vista.

É necessário compreendermos que um país não pode ser demo-
craticamente organizado sem a crítica ampla, sem o debate pleno, pela 



433PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

tribuna, pela imprensa, por todos os meios lícitos da propaganda de de-
bate ou de discussão.

O 11 de novembro, de acordo com os seus próprios responsáveis, já 
cumpriu sua missão, missão essa que, para nós outros, não era necessá-
rio fosse cumprida porque não havia aquelas ameaças a que eles se refe-
rem. Mas perpetuar, eternizar, transformar definitivamente um país li-
vre num país a viver sob a sombra do estado de sítio, isso, Sr. Presidente, 
repugna à nossa tradição, à nossa consciência jurídica e até mesmo à 
mais elementar dignidade individual.

Pense bem a Maioria já não nas decretações que se fizeram, já não em 
tudo quanto se passou; pense na situação permanente de um Congresso 
ameaçado, medidas essas que não se voltam, sempre, segundo as lições 
da história, apenas contra as oposições e as minorias, mas são medidas 
asfixiantes que se voltam contra todos, contra toda uma nação. É para 
este ponto precisamente, meus ilustres companheiros de representação 
nacional, que eu peço a atenção deste Congresso. Porque, Sr. Presidente 
e Srs. Deputados, se o hábito de certo modo não tirasse a energia de 
todas as coisas – e agora me recordo de que o gênio Marcel Proust o 
compara a uma força que tudo dissolve –, se o hábito não tirasse vigor 
das palavras, das expressões, das leis, dos estatutos fundamentais, basta-
ria olharmos para o que reza o artigo 206 da Constituição Federal para 
verificarmos que só a comoção real ou a evidência – e não é necessário 
salientar o significado dessas palavras –, ou a evidência de que vai ir-
romper, só isso justifica uma decretação de estado de sítio; não a simples 
suspeita, não a comodidade, porventura, de um governo que quer viver 
sem crítica e sem debate; não a conveniência de uma maioria partidá-
ria, para melhor gozar, junto ao poder que ajudou a eleger, as venturas 
do regime, aquelas prerrogativas que são de todos, aqueles postulados 
imprescritíveis, lançados em nossa carta básica, para esse mínimo de 
felicidade a que têm direito todos os brasileiros.

Assim, desta vez, sem me alongar naquela série de detalhes, naquele 
luxo de minudências em que se desdobra o problema do estado de sítio, 
prefiro fixar-me nos seus aspectos gerais, em algumas daquelas questões 
de natureza fundamental, seja moral ou jurídica, que devem começar a 
calar no espírito dos ilustres membros da Maioria.

Vivemos, nesta Casa, sob o mesmo teto; trabalhamos no mes-
mo ambiente; todos aqui somos brasileiros, companheiros e irmãos. 
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Necessário se faz que não saia desta Casa para o resto do país a impres-
são de dissensões mais profundas do que realmente as que existem. E 
certos entrechoques momentâneos, provocados pelo calor dos debates, 
não devem ter a repercussão profunda dos rancores ou das inimizades, 
da limitação das liberdades de uns para melhor proveito dos direitos e 
prerrogativas dos outros.

E, rejeitando o projeto ou, pelo menos, reduzindo-lhe o prazo e in-
troduzindo algumas alterações que minorem os seus efeitos, a Maioria 
poderá dar uma prova de seus propósitos de que o país se reintegre 
naquela normalidade constitucional tão apregoada pelos responsáveis 
pelo 11 de novembro, embora nós outros contestemos que qualquer 
anormalidade se tenha verificado. Mas são questões passadas, episódios 
vividos que não devem ser exumados com prejuízo de uma apreciação 
mais serena dos fatos atuais. Temos que apreciar uma situação nova.

Alega-se, por exemplo, Sr. Presidente, que certas providências po-
dem ser tomadas na vigência do estado de sítio. Mas vamos concordar 
nesta parte, para argumentar com a opinião do próprio governo, que 
este estado de sítio seja brando; que ele quase não esteja existindo; que 
ele pouco se faça sentir. Concordemos. Mas não há como fugir ao dile-
ma: ou esse estado de sítio está brando assim, ele está tão suave e quase 
imperceptível, porque não existem realmente motivos bastante fortes 
para legitimar-lhe e justificar-lhe a existência ou ter-se-ia de admitir que 
o governo, seus ministros e executores no estado de sítio eram desidio-
sos, negligentes, quiçá – sem qualquer intenção ofensiva – prevaricado-
res no exercício de suas funções. Precisamente porque, existindo a cada 
passo no Congresso uma medida de exceção assim forte, essa medida 
não se transforma lá fora, nas mãos do poder, naquelas providências de 
fato, naquela aplicação de atos necessários ou mesmo indispensáveis à 
preservação da ordem constitucional.

De modo que vive o Executivo permanentemente a exigir do 
Congresso, não propriamente uma lei de estado de sítio, mas o luxo de 
manifestação de solidariedade e apoio. A isso se reduzem, afinal, as me-
didas que daqui estão saindo, pela razão mesma de que não estão sendo 
aplicadas e pela razão também que não há atos, não há focos, não há 
motivos determinantes de sua necessidade.

Vamos sublinhar, de passagem: um governo que surgiu de um golpe 
militar, que se amparou, logo a seguir, na muleta de um impedimento 



435PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

constitucional inexistente e inconstitucional e, logo adiante, noutra 
muleta, a do estado de sítio; esse governo perdeu a coragem de andar 
sozinho. Mas, Srs. Deputados, esse governo deve andar apenas apoia-
do na Constituição, deve terminar com esses pruridos, deve terminar 
com essas cócegas, com essas brincadeiras indignas de nossa cultura 
jurídica e política. Esse governo, prestes a encerrar-se, e o que se vai 
iniciar devem andar livres e desenvoltos. Que os gestos tão amplos 
do Sr. Juscelino Kubitschek signifiquem afastamento dessas muletas e 
que S.Exa. possa olhar o futuro de olhos nus e vivos, e não através das 
lunetas sombrias do estado de sítio!

Pela revogação do estado de sítio
sessão de 3 de fevereiro de 195654

Com a posse do presidente Juscelino Kubitscheck, esperava a na-
ção que o novo e mais alto mandatário brasileiro enviasse projeto 
ao Congresso Nacional extinguindo o estado de sítio que há algum 
tempo garroteava as liberdades no país, já que o fundamento de sua 
decretação fora a existência, segundo alardeavam os situacionistas, 
de ameaças à posse do novo presidente, que, sem qualquer trope-
ço, assumiu as suas elevadas funções. Entretanto, tal não ocorreu, 
causando a omissão presidencial grande decepção perante o povo 
brasileiro. A oposição, então, deliberou apresentar projeto naque-
le sentido. A defesa da revogação da medida extrema constitui o 
objeto da palavra de Ernani Sátyro na tribuna da Câmara. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, desde as vezes anterio-
res, quando discutimos aqui os sucessivos projetos de lei de estado de 
sítio, sustentei a desnecessidade daquela medida de exceção pela razão 
mesma de que não havia, em nosso país, a configuração daqueles fatos 
que demonstrassem estarmos na iminência de uma comoção intestina.

O estado de sítio, como se sabe – e não é necessário repetir –, cons-
titui uma providência excepcionalíssima, que somente pode ser decre-
tada nos termos estritos da Constituição Federal.

54 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 4 de fevereiro de 1956.
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Defendemos, aqui, com o maior ardor, o princípio de que mesmo 
que existissem ameaças de perturbação da ordem pública, por mais gra-
ves que por ventura fossem – para argumentar – essas ameaças, elas não 
constituíam, ainda, razão suficiente para que se decretasse o estado de 
sítio. Porque, Sr. Presidente e Srs. Deputados, para reprimir ameaças 
de superfície, desta natureza, bastam as providências de natureza po-
licial, que estão ao alcance do governo, sem necessidade da suspensão 
daquelas franquias constitucionais sem as quais não é possível a prática 
do regime. Mas os nossos argumentos não foram ouvidos e a Maioria 
entendeu de, mais uma vez, decretar o estado de sítio. Daí por diante 
passou-se a apregoar, através de vários congressistas, de declarações da 
imprensa simpática ao governo e do próprio governo, que nunca houve, 
em nosso país, um estado de sítio mais brando, mais suave e mais res-
peitoso dos direitos dos cidadãos brasileiros.

A esses argumentos temos replicado que o povo, sim, que a oposi-
ção, sim, é que não praticaram qualquer ato, não tiveram qualquer gesto 
ou atitude que exigisse a repressão do governo, através dos executores 
do estado de sítio. Porque nem se conceberia que um governo que, com 
tanta insistência, com tanto calor, em termos tão formais e explícitos, vi-
nha pedindo uma medida de exceção, deixasse de executá-la através de 
todas as maneiras, se surgissem aquelas provocações que caracterizam 
ameaça de comoção intestina, de que fala a Constituição Federal e a lei.

A abolição de censura à imprensa, determinada pelo Sr. Presidente 
da República, logo em seguida à apresentação do nosso projeto suspen-
dendo a vigência do estado de sítio, veio corroborar os nossos argumen-
tos, isto é, a nossa afirmação reiterada de que não havia necessidade no 
Brasil do estado de sítio e, consequentemente, de todas aquelas medidas 
dele decorrentes, como, entre outras, a censura à imprensa.

Mas, Sr. Presidente, pergunto ao Congresso e à nação se uma sus-
pensão de censura determinada pelo governo constitui por si só garantia 
suficiente, constitui por si só fator de tranquilidade para o povo brasilei-
ro, tão sobressaltado e tão ameaçado nas suas garantias fundamentais? 
Um ato dessa natureza, Sr. Presidente, pode ser revogado a cada instan-
te, com a mesma facilidade, com a mesma presteza com que o governo 
o praticou, numa espécie de réplica política à atitude das oposições, que 
festejaram – e eu quero sublinhar a expressão –, que festejaram a entra-
da do novo governo com a providência que estava a seu alcance, ou seja, 
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com a sugestão de que se reintegrasse a nação brasileira na plenitude 
daquelas garantias indispensáveis à existência e à pratica da democracia.

Sr. Presidente, a suspensão da censura à imprensa constitui, inega-
velmente, um passo no sentido do restabelecimento de todas as fran-
quias que temos constantemente defendido aqui com o maior ardor. 
É preciso, porém, assinalar que não somente os direitos da imprensa 
se encontram em jogo: todos os outros direitos dos cidadãos, todos os 
princípios que resguardam a incolumidade dos brasileiros, os princí-
pios de liberdade, o remédio dos recursos às medidas judiciais, tudo 
isso está à mercê, continua exposto aos perigos dessa lei odiosa, re-
provável, incompatível hoje com a própria existência das instalações 
democráticas, como demonstrou, no seu luminoso discurso, o nobre 
líder deputado Prado Kelly.

A nação brasileira quer sair desse regime e não ficar dependendo 
da munificência do Executivo, da generosidade do poder, que continua 
em suas mãos, com atribuições plenas de suspender esta ou aquela das 
limitações determinadas pela própria Lei do Estado de Sítio.

Se quiséssemos, Sr. Presidente, ser apenas agradáveis à imprensa, 
se quiséssemos apenas defender as nossas prerrogativas parlamentares, 
poderíamos nos declarar satisfeitos com a situação que aí se encontra, 
por isso que a imprensa tem, pelo menos por enquanto, o direito de 
comentar e noticiar todos os fatos, e os parlamentares de ver divulgados 
livremente os seus discursos.

Mas, Sr. Presidente, uma atitude dessa não se compadeceria com os 
nossos deveres perante todos os cidadãos brasileiros, desde os de maior 
categoria aos mais humildes; não se compadeceria com o nosso dever de 
assistência a todos aqueles outros direitos e prerrogativas expostos, ex-
postos sim, e referidos a cada instante pela Lei do Estado de Sítio, agora, 
como antes, inteiramente desnecessária e injustificável.

É preciso que o novo presidente medite muito sobre os graves pro-
blemas que lhe assistem...

O Sr. Castilho Cabral – V.Exa. me permite um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Um momento.
...e que não dê a impressão de que o governo em si é um fim, de que 

uma posse, por mais festejada, por mais comemorada, com todos os re-
quintes e galas que se possam imaginar, seja suficiente para trazer a nação 
brasileira tranquila quanto aos seus destinos. O governo, Sr. Presidente, é, 
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antes de tudo, um instrumento e um meio. Um cargo de governo, dentro 
de uma compreensão legítima de seus deveres e responsabilidades, é, 
antes de tudo, uma provação e um sacrifício – provação e sacrifício que, 
em certo sentido, já perderam sua expressão e sua força, porque a noção 
que hoje se tem de um governo é precisamente de fruição das vantagens, 
das glórias do próprio poder e da satisfação de aspirações longas e re-
motas da carreira de qualquer homem público.

Mas para a nação, não; mas para o povo, não; e não também para 
os homens que têm verdadeira noção das suas responsabilidades e dos 
seus deveres. Agora sim, Sr. Presidente, é que vai começar – nesse sen-
tido amplo e dentro destes limites que estou, sem qualquer pretensão, 
traçando –, agora é que vai começar a carreira política do Sr. Presidente 
da República. Agora é que S.Exa. está no dever de tudo empreender 
para tirar deste sacrifício, deste caos e desta confusão a nação aflita e 
atormentada, e que não deixará de afligir-se mais e de atormentar-se 
mais senão depois que se restaurarem, na sua integridade, aquelas ga-
rantias, aquelas prerrogativas, aqueles direitos, sem os quais governo, 
Congresso e tudo o mais não passará de uma máscara, de uma simula-
ção de legalidade, de constitucionalidade.

Não nos cabe traçar normas ao Poder Executivo. Dentro do presi-
dencialismo, cabe, pelo contrário, a iniciativa de todas as ideias de refor-
ma, de todos os planos de governo ao próprio presidente da República, 
embora nos caiba, isto sim – ninguém nos pode arrebatar –, o direito de 
examinar e, votando, conceder ou recusar aquelas providências indis-
pensáveis a que se façam as reformas pretendidas.

Só se ouve falar neste país, Sr. Presidente, em reforma constitucio-
nal, em reforma eleitoral, em reforma administrativa, mas não se conhe-
ce, nem através das falas do governo que aí se instalou nem através dos 
líderes e responsáveis pelas correntes políticas que apoiam S.Exa., nada 
de concreto, uma só sugestão, uma só ideia, quer em matéria constitu-
cional, eleitoral ou administrativa, que possa propriamente prender a 
atenção do Congresso brasileiro.

A Lei Eleitoral, Sr. Presidente, bem sabemos a rua de amarguras 
que foi, a torrente de sacrifícios que tivemos de arrastar no Parlamento, 
desde o primitivo projeto, em que instituímos uma simples fotografia 
para os títulos eleitorais, até aquelas providências discutidas perante a 
comissão criada nesta Câmara e, posteriormente, a comissão mista, de 
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senadores e deputados. No decurso daqueles movimentos, tivemos de 
enfrentar as maiores resistências, os mais tremendos obstáculos, apre-
sentados pela própria Maioria. E grande parte das providências ado-
tadas em lei ficaram adiadas para depois de 1956, ou seja, depois que 
tivessem realizado as eleições.

Do ponto de vista constitucional, também, Sr. Presidente, aí se encon-
tra a nossa Constituição extraordinariamente fértil em sugestões refor-
mistas. Quase todos os seus títulos, para não dizer todos os seus capítulos, 
aí estão desafiando as atenções do Congresso. Discriminação de rendas, o 
Poder Judiciário, organização dos municípios, estado de sítio, um conjun-
to de princípios, enfim, tornou-se inexequível na Constituição de 1946, 
para não falar também de todas aquelas outras providências que reme-
tiam a sua aplicação para o Legislativo ordinário e que não foram ainda 
completadas, apesar de todo o esforço e toda a boa vontade do Congresso.

De maneira, Sr. Presidente, que não é possível que a Maioria e o 
governo continuem anestesiando a alma da nação com o simples pregão 
das reformas, com as simples clarinadas de modificações que não se 
concretizam, que não se traduzem em dados positivos para nosso exa-
me, nossa apreciação e nosso voto.

Além de tudo, como reformar uma constituição na vigência do es-
tado de sítio?

Como falar, sem liberdade de opinião, em movimento tão amplo de 
reformas – reforma eleitoral, administrativa – desde que seja uma refor-
ma de base, cujas raízes precisam mergulhar no subsolo moral e polí-
tico da nação? Nada disso é passível de cogitações sem a plenitude das 
garantias constitucionais que nós estamos com o propósito de restaurar 
para que se diga que – agora sim – a democracia está sendo aplicada e a 
Constituição respeitada.

O Sr. Rogê Ferreira – V.Exa. tem toda razão na premissa que estabe-
leceu: como fazer reformas de base, reformas constitucionais em plena 
vigência da suspensão delas, durante o estado de sítio? Se a Maioria não 
aprovar o projeto apresentado pelo Sr. Prado Kelly, de que tive a hon-
ra de ser o segundo signatário, como líder de bancada independente, a 
bancada do Partido Socialista Brasileiro, será a prova mais evidente de 
que não deseja nenhuma das reformas e que a enunciação, por parte 
da presidência daquele partido, cuja bancada constitui a Maioria nesta 
Casa, foi ato de pura e simples demagogia.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado a V.Exa.
Tenho informações, embora não oficiais, mas quanto possível fiéis, 

de que a tendência da Maioria é realmente no sentido de aceitar o proje-
to de suspensão do estado de sítio nos termos em que nós o propomos, 
mas ainda com a cláusula e a exigência de não o fazer imediatamente, 
mas decorridos alguns dias, ou seja, passado o carnaval.

Sr. Presidente, eu me permitiria fazer um bom apelo à boa vontade 
da Maioria para que não maculasse o seu ato de agora, o seu gesto de 
compreensão democrática com uma restrição dessa natureza, porque 
carnaval, em nossa história política, nunca foi época, nem fator, nem 
foco de perturbação da ordem pública e muito menos de ameaças de co-
moção intestina, nos termos exigidos pela Constituição e pelas leis. Seria, 
Sr. Presidente, um argumento que não viria revestido da seriedade indis-
pensável à discussão de um problema tão grave e tão sério para os destinos 
da nação. E melhor seria que, numa compreensão larga e definitiva, que, 
num gesto tranquilizador para a nação brasileira, a Maioria, que detém real-
mente nas suas mãos o poder de conceder ou negar a medida, a concedesse 
sem restrições, sem se preocupar com a indagação de saber de onde partiu 
a sugestão desse projeto, porque afinal o que existe em última análise e em 
última instância é o Congresso Nacional. Aqui ninguém é autor de nada. A 
vaidade individual esbarra, a cada instante, no estuário da responsabilidade 
e das aspirações públicas de todos nós. Qualquer que seja o autor de uma 
ideia ou de uma proposição, o que ele faz é, simplesmente, lançá-la em cur-
so, e o Congresso é que tem o poder de levá-la até a sua consagração final.

A Maioria, portanto, Sr. Presidente, se não quer restringir o valor 
dessa compreensão; se não quer limitar esses benefícios, que não consti-
tuem um favor, mas um direito que a nação está a exigir, deve conceder, 
com a maior franqueza e a maior amplitude, essa medida. Assim, no 
regime de liberdade sem licença, no regime da controvérsia e do debate 
sem o ódio e sem rancores e incompreensões de outros instantes, a na-
ção poderá propiciar ao próprio governo a oportunidade de sugerir as 
reformas anunciadas. Tais sugestões, para dizer a verdade, não chegam 
a despertar, inteiramente, a nossa confiança, mas não queremos, por 
antecipação, que poderia ser julgada precipitada e impatriótica, colo-
car nossas observações a respeito em termos de uma condenação inicial 
e definitiva. Todos os antecedentes desta campanha, todo o clima e o 
ambiente em que decorreram as eleições contribuem para nos plantar, 



441PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

cada vez mais, no nosso ceticismo e na nossa desconfiança a respeito 
da ação do governo que acaba de se instituir. Aqui estaremos vigilan-
tes nessa oposição que o país exige e pela qual tanto clama também a 
Maioria. Podem estar certos os ilustres adversários que tanto a União 
Democrática Nacional como os seus partidos aliados cumprirão o seu 
dever de oposição. Nada temos a pedir nem a disputar neste governo, a 
não ser que cumpra o seu dever. Mas, oposição é oposição.

Srs. Deputados da Maioria, não peçam oposição para, depois, nos 
chamarem de intransigentes, de sistemáticos quando do exame constante, 
permanente, de todas as horas, de todos os minutos, dos atos do gover-
no, a fim de que não saia dos seus limites constitucionais, não transgrida 
os princípios de moralidade pública, enfim, para que ele encontre – e 
resumindo minhas considerações anteriores – no poder não um fim, 
uma oportunidade de fruição de vantagens e glórias, mas o instrumento 
de bem público e da grandeza da nossa terra.

Sr. Presidente, embora com a desconfiança e o ceticismo natural, 
pelos antecedentes em que se desenvolveu essa campanha, pela conduta 
anterior do atual presidente da República, por tudo quanto de brutal, 
de violento, de antijurídico, de inconstitucional se fez nesta Câmara e 
neste país contra aqueles princípios que constituem a própria base de 
nossa existência política, aí tem a Maioria, com este projeto de lei de 
revogação do estado de sítio, nosso aceno para o cumprimento do dever 
comum, nosso sinal de compreensão e de patriotismo.

Em defesa da concessão de anistia
sessão de 17 de maio de 195655

A anistia de que aqui se trata é a que foi proposta em favor dos 
implicados no levante de Jacareacanga, ocorrido em 11 de fevereiro 
de 1956, liderado pelo capitão aviador Haroldo Veloso, que, apode-
rando-se de uma aeronave da FAB, no Parque da Aeronáutica dos 
Afonsos, no Rio de Janeiro, rumou para o lugar Jacareacanga, no 
município de Itaituba, no Pará, onde pretendia estabelecer o quar-
tel-general de sua ação rebelde, com vistas a destituir o presidente e 
o vice-presidente da República, recém-empossados. (NO)

55 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 18 de maio de 1956.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente e Srs. Deputados, depois 
do magistral discurso pronunciado, há poucos dias, desta tribuna, pelo 
eminente líder da oposição, Sr. Deputado Prado Kelly, não tenho neces-
sidade de voltar ao assunto, a não ser para, mais uma vez, esclarecer e 
deixar a posição do meu partido no debate do projeto da anistia.

Ainda hoje todos os matutinos publicavam uma nota da União 
Democrática Nacional em que ficam desfeitas as incompreensões e ex-
plorações contra nossa conduta, que não sofreu, neste caso, qualquer 
modificação. A nota é a seguinte:

O diretório nacional e as bancadas da UDN no Senado e na 
Câmara estiveram reunidos na manhã de hoje e, entre vários ou-
tros assuntos, examinaram o problema da anistia ora em curso no 
Congresso Nacional.

Foi mantida a deliberação anterior de se considerar aberta a 
questão, para que os representantes udenistas na Câmara e no 
Senado se pronunciem segundo suas inclinações pessoais.

Todavia, decidiu-se esclarecer, em face de versões inexatas che-
gadas ao conhecimento do partido, o pensamento dos representan-
tes udenistas, que se manifestaram a favor da anistia.

Entenderam eles apoiar com seu voto o projeto Sérgio Magalhães, 
como já o haviam feito em relação à emenda de teor semelhante, 
apresentada ao projeto Vieira de Melo, concessivo da anistia, entre 
outros, aos envolvidos nos acontecimentos de Jacareacanga; e assim 
entenderam porque lhes pareceu e parece que a anistia, nos termos do 
art. 1º do projeto, não oferece maior prejuízo quer para a segurança 
de nossas instituições democráticas, quer para a união e a disciplina 
das Forças Armadas. De resto, não houve, de parte dos mais direta-
mente responsáveis pela tranquilidade da ordem pública, a oportuna 
e fundamentada advertência a esse respeito. Ao contrário, foi do seio 
da corrente parlamentar majoritária que surgiu o projeto, o qual, por 
outro lado, atingia tão somente infrações menos significativas das leis 
de segurança, consistentes na publicação de manifestos comunistas, 
que, aliás, se repetiram sem repressões ou embaraços durante a cam-
panha eleitoral e, mesmo depois, vigente o estado de sítio.

Ao mesmo tempo que assim se manifestaram, os referidos re-
presentantes udenistas tiveram o cuidado de impugnar, em votos, 
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discursos e declarações, o dispositivo da emenda, idêntico também 
ao do projeto, que admitia a reversão às fileiras dos militares delas 
excluídas em virtude de processos penais militares. É o que se pode 
verificar dos pronunciamentos e votos manifestados na Comissão 
de Justiça e, mais recentemente, do discurso ainda ontem proferido 
na Câmara pelo líder Prado Kelly.

Com tais esclarecimentos, prestados pelos deputados e sena-
dores udenistas favoráveis ao projeto de anistia, decidiram o di-
retório e as bancadas da UDN na Câmara e no Senado manter 
a deliberação anterior, orientando-se segundo as inclinações de 
suas tradições liberais e imunes às pressões que tardiamente se 
fizeram sentir.

O que se sabe – e não pode ser posto em dúvida – é que a UDN 
abriu a questão, não tomou posição oficial, pró ou contra o projeto 
Sérgio Magalhães. Poder-se-ia, à primeira vista, estranhar que, diante 
de problema desta natureza, um partido da responsabilidade do nosso 
viesse de público abrir a questão para o voto de seus componentes. Mas 
isso se justifica precisamente porque não entendemos que, da aprova-
ção deste projeto, pudesse advir qualquer perigo para as instituições. Se 
interpretássemos que da aprovação do projeto Sérgio Magalhães, no seu 
art. 1º, pudesse resultar qualquer perigo para as instituições, certamente 
estaríamos aqui para fechar a questão em sentido contrário, isto é, para 
pedir a todos os integrantes de nossa bancada que votassem contra o 
projeto de anistia. Mas precisamente porque sabemos que os grandes 
crimes dos comunistas já foram anistiados em 1945; porque sabemos 
que o Sr. Luís Carlos Prestes é acusado apenas da publicação de um 
manifesto, ato que ele repetiu muitas vezes com aprovação expressa, ou 
não, do governo que aí se encontra, inclusive quando da candidatura 
do Sr. Juscelino Kubitschek; por esses motivos resolvemos, democrati-
camente, em reunião conjunta do diretório e das bancadas na Câmara 
e no Senado, deixar que cada um dos membros da União Democrática 
Nacional votasse de acordo com sua própria consciência, que cada um 
deles votasse de acordo com as suas inclinações.

Até hoje, Sr. Presidente, como disse o deputado Prado Kelly – e eu 
apenas repito para ficarem bem fixadas todas as linhas que devem in-
formar a discussão desse projeto –, não é conhecida a palavra oficial 
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do governo, dizendo-se ameaçado, ele ou as instituições que o Poder 
Executivo encara, pela possível aprovação desse projeto.

Abrimos a questão por todos esses motivos já tão longamente ex-
postos e esclarecidos. Resolvemos, então, que cada um dos integrantes 
de nossa bancada vote de acordo com a sua consciência.

O Sr. Armando Falcão – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço, porém, que seja breve, porque o 

tempo de que disponho, como V.Exa. sabe, é curto.
O Sr. Armando Falcão – Permita que eu lhe pergunte: V.Exa. então 

declara que a deliberação da União Democrática Nacional se funda-
menta na omissão do governo a respeito do assunto?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Respondo a V.Exa. Entre as várias ra-
zões aqui expostas pelo Sr. Deputado Prado Kelly, que acabo de recapi-
tular, efetivamente ainda não surgiu no Congresso manifestação oficial 
do governo, nem pessoalmente, nem através de sua liderança, no senti-
do de que esse projeto, uma vez aprovado, redundasse em prejuízo para 
a subsistência das instituições democráticas.

O Sr. Armando Falcão – Com permissão de V.Exa., afirmo que essa 
definição virá por ocasião da votação do projeto. Mas posso adiantar a 
V.Exa. ter ouvido dos lábios do próprio Sr. Presidente da República que 
S.Exa. considera inconveniente aos interesses até mesmo das institui-
ções democráticas a decretação da anistia beneficiando os comunistas.

O Sr. Frota Aguiar – Permite o nobre orador um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – O dever da resposta é meu.
Estimarei, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que esta palavra oficial 

do governo venha acompanhada de razões de convicção, traga a de-
monstração precisa para nos convencer, porque para nós, da oposição, 
para nós, da União Democrática Nacional, não basta a palavra do Sr. 
Presidente da República, nem do Sr. General Lott.

O Sr. Armando Falcão – O presidente da República, afinal de contas, 
representa o governo do qual V.Exa. quer uma palavra oficial.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Mas um governo que precisa trazer ra-
zões de convicção, um governo que precisa demonstrar os motivos em 
que, porventura, se apoia para dizer que este projeto implica em perigo 
para a subsistência das instituições.

O Sr. Frota Aguiar – Considero insincera a atitude do Sr. Presidente 
da República, diante do aparte do Sr. Deputado Armando Falcão. 
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Enquanto S.Exa. declara que o perigo está na anistia aos comunistas, 
este mesmo governo aceita sua colaboração.

O Sr. Armando Falcão – Não é verdade! O governo não aceita a co-
laboração dos comunistas e continua combatendo-os.

O Sr. Frota Aguiar – Aceita até o apoio dentro desta Casa.
O Sr. Armando Falcão – Não aceita.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, peço que me assegure o 

direito da palavra.
O Sr. Presidente – Atenção! De acordo com o regimento, os aparte-

antes deverão solicitar licença ao orador.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não sei, Sr. Presidente, que combate é 

este, do Sr. Presidente da República e da situação que aí está, aos co-
munistas que o apoiaram na sua campanha; aos comunistas que conti-
nuam a publicar, livremente, quantos manifestos queiram; ao próprio 
Sr. Luís Carlos Prestes, que, se o governo quisesse prender, já o teria 
feito; a esses comunistas que viviam pedindo as cabeças dos nossos ad-
versários; a esses comunistas que, quando os órgãos que defendiam a 
democracia estavam garroteados, durante o estado de sítio, livremente 
faziam as suas publicações e se manifestavam em apoio aos golpistas 
de 11 e 22 de novembro!

Prestado este esclarecimento, de que a questão é aberta para os in-
tegrantes da União Democrática Nacional – eu, homem obediente, teria 
seguido qualquer linha que o meu partido traçasse –, venho pessoal-
mente manifestar o meu apoio ao art. 1º do projeto Sérgio Magalhães, 
porque estou convencido – e ninguém fez qualquer demonstração em 
contrário – de que não há crime a punir, a não ser o manifesto publi-
cado pelo Sr. Luís Carlos Prestes. E em segundo lugar, porque o artigo 
2º do projeto, que era o parágrafo 1º da Emenda Rogê Ferreira e Sérgio 
Magalhães e poderia ser interpretado como autorizando a volta dos 
comunistas às fileiras das Forças Armadas; esse parágrafo, hoje artigo, 
sempre teve aqui a nossa desaprovação. Desde os primeiros instantes, 
nós nos manifestamos contra, com a mesma lealdade, com a franque-
za, com a mesma decisão de todos os nossos pronunciamentos, com a 
mesma coragem com que, embora abrindo a questão, nos declaramos 
favoráveis à primeira parte da emenda que é hoje o artigo 2º.

Mas quaisquer que sejam as atitudes, quaisquer que sejam os pronun-
ciamentos, estará o nosso partido exposto a toda sorte de explorações, 



2ª Parte – DiScurSoS446

como sempre esteve, a ponto de se repetir muitas e muitas vezes, na 
imprensa, no rádio e na televisão, que estávamos de mãos dadas aos 
comunistas, para fazê-los reverter às fileiras das Forças Armadas.

O Sr. Rogê Ferreira – Permita-me um aparte para apresentar meu tes-
temunho. A pedido de V.Exa., como autor da emenda, requeri destaque 
do artigo 2º, porque o ilustre colega, assim como a União Democrática 
Nacional, desejavam votar apenas o art. 1º da emenda por mim apresen-
tada. Desejo corroborar a justeza da palavra de V.Exa. e dizer do brilho 
do seu discurso, em que vem, realmente, declarando toda a verdade a 
respeito desse episódio.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado. A nossa posição é a 
mais clara possível e não pode dar margem a quaisquer outras inter-
pretações. Quem hoje disser que estamos de mãos dadas com os co-
munistas para fazê-los reverter às Forças Armadas, ou para qualquer 
fim, quem afirmar isso estará procedendo, mais uma vez, com evidente 
má-fé, com evidente desrespeito à verdade, porque é necessária, na vida 
pública, quaisquer que sejam nossas divergências e dissonâncias, uma 
linha de conduta...

O Sr. Rogê Ferreira – Muito bem!
O SR. ERNANI SÁTYRO – ...é indispensável que haja um terri-

tório inviolável, e este território inviolável é o respeito à vontade, é o 
resguardo das opiniões manifestadas perante a consciência do país, 
que não se deixa iludir.

Um problema como este pode ter nos seus primórdios, pode ter 
nos seus primeiros instantes uma repercussão falsa, muitas vezes até 
desfavorável a determinados partidos. Mas é nosso dever não nos 
deixarmos intimidar por essas interpretações tendenciosas e, antes, 
esclarecer a opinião pública, e, antes, fazer cientes todos aqueles que 
nos honram com a sua confiança de que a nossa linha é retilínea, 
firme e honesta, como tem sido sempre a nossa conduta nesta Casa 
e perante a vida pública do país. É natural que o governo se veja em 
dificuldades, que permaneça nas suas danças e contradanças, auto-
rizando ora uma ora outra orientação aos seus correligionários, que, 
mal ouvem declarações do presidente da República, precisam correr 
pressurosos ao ministro da Guerra para saber se realmente elas pro-
cedem de boa fonte, porque a fonte última, Sr. Presidente, em todos 
esses problemas ainda é o general Lott. Nós sabemos que o presiden-
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te da República não tem voz de comando, neste momento, perante os 
seus amigos, perante os seus correligionários, perante a opinião que 
deveria dirigir. O nobre depu tado Armando Falcão não precisava 
dizer sequer que ouviu declarações do Sr. Presidente da República, 
bastando repetir, como tem feito tantas vezes, aqui, que ouviu o pen-
samento do general Lott, porque o pensamento do general Lott é o 
pensamento do governo.

O Sr. Armando Falcão – A anistia é problema que afeta especifica-
mente as classes armadas. Daí porque a audiência dos ministros milita-
res a esse respeito é perfeitamente natural e normal.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Qualquer que seja a repercussão 
deste problema no seio das classes armadas, por mais que afete os 
ministros militares ou a eles interesse, não renunciaremos nunca 
às nossas prerrogativas constitucionais, porque, em última análise, 
pela própria Constituição, quem vota ou deixa de votar a anistia é o 
Congresso Nacional.

É claro que se pode ouvir, é claro que se pode pedir, em determina-
dos momentos, a audiência de ministros militares ou de representantes 
autorizados da classe militar, mas a título informativo, para que essa 
opinião seja ponderada com todas as cautelas e reservas, para não des-
virtuar o próprio sentido de nossas instituições, que é deixar nas mãos 
do Congresso Nacional a última palavra na solução de um problema 
dessa relevância.

O Sr. Raimundo Padilha – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com muito prazer.
O Sr. Raimundo Padilha – Muito agradecido a V.Exa. Realmente, 

Sr. Deputado, por que darmos anistia a militares comunistas, se eles já 
foram anistiados pelo futuro marechal Lott? Por que vamos anistiar co-
munistas do Exército, se eles ocupam postos de comando importantes 
em várias regiões militares do país? Já o general Lott os anistiou anteci-
pando-se, neste caso, ao voto do Congresso.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa., parece-me, por engano ou defei-
to de pronúncia, falou em general Lotus e também em futuro marechal. 
Parece-me que há equívoco da parte de V.Exa. Se me não engano, a flor 
de lótus, tão conhecida dos orientais, logo que desabrocha, morre. O 
general Lott ainda continua na plenitude de sua ação contra as institui-
ções democráticas, na plenitude de suas atividades de abastardamento 
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do Congresso Nacional, ainda continua com aquela prepotência, com 
aquela exorbitância que ainda hoje expressa. Ao que leio em jor-
nais da capital federal – refiro-me a esse fato aqui com as devidas 
cautelas porque ainda não tenho informação segura sobre a sua 
procedência –, há uma circular secreta do general Lott a propó-
sito da divisão das classes militares, das Forças Armadas, divisão 
que estaria sendo, segundo S.Exa., provocada pela ação da União 
Democrática Nacional.

Ora, Sr. Presidente, verifica-se daí que o general Lott é o primeiro 
a querer dar um sentido polêmico à sua permanência no Ministério 
da Guerra; é o primeiro – a serem procedentes as informações da-
quela nota – a viver desafiando a oposição e principalmente a União 
Democrática Nacional, quando S.Exa., com esses pronunciamentos, 
é quem está contribuindo não para a divisão das Forças Armadas, 
porque, divididas, inegavelmente, elas estão, e o maior fator dessa di-
visão, o maior responsável por essas divergências é o general minis-
tro da Guerra, nas suas atividades políticas e até mesmo ditatoriais 
contra as instituições democráticas.

O Sr. Armando Falcão – O partido de V.Exa., desde sua existência 
até hoje, transformou no seu o nome tutelar de eminente membro das 
Forças Armadas. Chegou até a mudar o nome, isto é, deixou de ser 
União Democrática Nacional, para ser o partido do brigadeiro...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Obrigado pela grande contribuição e 
vou responder a V.Exa.

Veja que diferença de posições: enquanto nós, desde nossa origem, 
fazemos da pessoa do brigadeiro uma bandeira constante, quantas ve-
zes já mudaram V.Exas.? Apoiaram Getúlio, Gaspar Dutra, novamente 
Getúlio, Juscelino e, agora, general Lott... 

O Sr. Armando Falcão – Nunca fomos militaristas.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Vejam que diferença de conduta e orien-

tação política: somos acusados pela nossa finalidade e V.Exas. querem 
um elogio pelas suas contradições!
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Protestando contra agressões a parlamentares 
na sede da União nacional dos Estudantes (UnE)
sessão de 5 de junho de 195656

A União Nacional dos Estudantes (UNE) desempenhou um pa-
pel significativo nas lutas políticas que se desenrolaram no Brasil, 
na segunda metade do século XX. Nem sempre comedida em seus 
movimentos, a UNE sofreu, ao longo de sua vida ativa, a repressão 
dos governos, democráticos ou totalitários, merecendo, porém, a 
defesa da representação popular no Congresso Nacional. Uma des-
sas vozes foi a de Ernani Sátyro, protestando contra violências po-
liciais assacadas contra parlamentares, contra estudantes e contra a 
própria sede da entidade. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, quero, antes de tudo, ler 
telegrama que recebi do deputado Coelho de Sousa de plena solidarie-
dade ao Congresso, ofendido na pessoa de seus representantes, naquela 
tarde histórica e sombria da UNE.

Está ele assim redigido:

Deputado Ernani Sátyro – Palácio Tiradentes:
Ainda retido aqui virtude acidente automóvel sofrido meu filho, 

envio caros companheiros e ilustres patrícios expressões minha ir-
restrita solidariedade face brutal agressão sofrida elementos polícia 
ministro da Guerra. Esse e outros atos que se seguiram são os frutos 
naturais dum governo gerado na fraude e empossado pelos golpes 
desferidos em novembro pelo caudilho militar que governa o país. 
Afetuosos abraços – Coelho de Sousa.

Sr. Presidente, não posso deixar de sublinhar alguns aspectos dos úl-
timos acontecimentos que se desenrolaram nesta capital e que prendem 
inegavelmente a atenção de todo o povo brasileiro, apesar do brilho e se-
gurança com que vários deputados os fixaram. É que certas circunstâncias 
precisam ser bem acentuadas e, consequentemente, certas conclusões de-
vem ser tiradas, para julgamento da opinião pública e da história.

56 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 6 de junho de 1956.
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Em primeiro lugar, quero acentuar que o movimento estudantil 
deflagrado contra o aumento do preço dos bondes não teve, nem nas 
suas origens nem no seu curso, a mais leve insuflação dos políticos. 
É a mocidade que em repetidas declarações o tem proclamado. São 
os próprios fatos e circunstâncias, numa cadeia impressionante, que 
o demonstram.

Repetidas vezes estiveram no Palácio Tiradentes os representantes 
da greve, para pedir a presença de deputados de todos os partidos à 
sede da UNE, a fim de verificarem a natureza pacífica do movimento e 
levarem pelo menos a garantia moral de respeito às leis e à Constituição.

É que esses moços, idealistas, crentes naquelas doutrinas e verdades 
que os mestres lhes ensinaram, ainda acreditavam no respeito de uma 
garantia que está inscrita na Constituição do seu país, como na de to-
dos os povos realmente livres: as imunidades dos seus representantes. 
Verificariam depois que nada disso tem importância diante das investi-
das da força, impulsionada por uma ditadura branca, que vai suprimin-
do, uma a uma, todas as garantias constitucionais, e que agora já não 
é tão branca, porque, a estas horas, já está manchada com o sangue de 
parlamentares, de estudantes, de senhoras, de crianças e de populares. 
Mais do que isso, Sr. Presidente, esses moços guardam agora, inscrita 
na memória ainda em formação – e, portanto, fértil para gravar todas 
as experiências que se multiplicarão e transfigurarão em obras de arte, 
em construções doutrinárias, em ação política e até mesmo em ensina-
mentos práticos da vida –, a certeza amarga de que até o hino nacional, 
cantado com pureza de alma e emoção patriótica, constitui uma pro-
vocação ao regime e um convite à violência. Belo ensinamento, esse do 
governo, aos espíritos em formação.

Mas, voltemos aos fatos.
Todos os congressistas que acorreram à União Nacional dos 

Estudantes, ou às faculdades onde se desencadeavam violências, sempre 
se abstiveram de opinar sobre as resoluções dos estudantes, ou seja, so-
bre o mérito, propriamente dito, da greve em que estão empenhados. A 
palavra dos representantes do povo, integrantes dos mais diversos par-
tidos políticos, foi sempre orientada no sentido da ordem, da paz, do 
respeito às leis e às autoridades. Desafio o governo a provar o contrário. 
Até mesmo depois dos brutais espancamentos da UNE, outra não foi a 
nossa conduta.
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E por falar nos acontecimentos da UNE, convém acentuar que foi 
aquele, sem dúvida, o mais hediondo dos atentados, não apenas por te-
rem sido atingidas as pessoas físicas dos representantes do povo; não 
apenas por ter sido alvejada propositadamente a expressão máxima da 
soberania popular, que é o Congresso, mas principalmente pelo modo 
frio e amadurecido com que se premeditou o atentado.

Ninguém ignora que estavam, naquele dia, suspensas todas as mani-
festações externas da greve, enquanto os estudantes parlamentavam com 
os representantes do governo. Marcada uma reunião para as quinze horas, 
em recinto fechado, na própria casa dos estudantes, foi essa casa bloqueada 
pela polícia militar. Convidados, insistentemente, pelos estudantes, vários 
deputados e vereadores para ali se dirigiram, e outra coisa não fizeram 
senão pedir, apelar, rogar para que se permitisse uma reunião interna, 
plenamente assegurada pela Constituição. Uma delegação de dois depu-
tados, um reitor e três ou quatro estudantes foi ao Ministério da Guerra; 
outros deputados rumaram para o Palácio do Catete. Ficamos alguns 
na sede da UNE, já agora não apenas por solicitações insistentes dos 
rapazes, como por dever indeclinável de assistência, diante do perigo.

Apelos, exortações – aos moços, para que aguardassem, dentro da 
ordem como se encontravam, os resultados das missões enviadas às au-
toridades, para que desistissem das violências, já então iniciadas – tudo 
isso, e só isso, era o que fazíamos. Compareceu, em pessoa, o coman-
dante da polícia militar, e a este, também repetidas vezes, por vários 
deputados, foram feitas as mesmas ponderações. E o resultado foi o que 
se viu. A resposta foi a que a nação inteira já conhece: espancamento e 
tentativa de invasão do prédio.

Qual a explicação para isso? Receio de desordens na rua? Não, por-
que todas as manifestações externas estavam suspensas. Se os rapazes 
e moças se encontravam na rua, na calçada, é porque lhes fora vedado 
o ingresso na sua própria casa. Dois discursos proferidos da sacada da 
UNE? Também não, porque esses discursos eram de convite à moderação 
e respeito às autoridades. Exaltação de momento? Ainda uma vez não, 
porque o próprio coronel Ururaí declarava que estava cumprindo ordens 
superiores e delas não podia desistir. Por que os estudantes estavam reu-
nidos na calçada? Ainda não. Estavam ali, porque o ingresso no edifício 
lhes fora proibido. Se não houve, portanto, nesse caso, premeditação  
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criminosa, então as palavras perderam o sentido, a noção de todos os 
conceitos foi apagada no espírito dos homens.

Agora, quero chamar a atenção da Câmara e da nação para outra 
circunstância do maior relevo. É que o governo, dizendo-se isento de 
culpa, promete punir os culpados, depois de apuradas as responsabili-
dades. Até aí, tudo muito bem. Não se pode punir ninguém, senão de-
pois de apurada sua responsabilidade. Isso é, não apenas uma garantia 
constitucional e legal, como princípio impostergável da civilização e até 
mesmo condição indeclinável da existência de povos livres. Está cer-
to. Os condenados só poderão ser condenados depois de regularmente 
processados, com todas as garantias de defesa.

Mas, Sr. Presidente – e aqui é que está o ponto fundamental do de-
bate – não estamos falando da condenação penal, que esta, diga-se de 
passagem, certamente também não virá. O que espanta e desespera as 
consciências mais desapaixonadas é a permanência das autoridades res-
ponsáveis pela violência e pelo crime. É a falta das medidas adminis-
trativas indispensáveis, que não dependem do desfecho dos inquéritos 
policiais nem dos processos criminais. A prova dos fatos foi feita ple-
namente, através de depoimentos insuspeitos de deputados de todos os 
partidos, de noticiário da imprensa, de fotografias. Para efeito, portanto, 
das providências preliminares do governo, a prova é completa, perfei-
ta e acabada. Não dependem mais de inquéritos nem investigações de 
qualquer natureza.

Apurados como estão os fatos, quais os seus responsáveis? O pró-
prio líder da Maioria já o declarou. A polícia, segundo ele, exorbitou 
das ordens do governo, ou seja, do presidente da República. Mas lá 
na UNE não estavam apenas soldados de menor responsabilidade. 
Estava o seu comandante, estavam vários oficiais. Por que esses ho-
mens permanecem nas suas funções? Por quê? Responda o governo. 
Ou será que eles apenas, e de fato, cumpriram rigorosamente as or-
dens recebidas?

Enquanto isso, o senhor Juscelino Kubitscheck continua na mesma 
posição polêmica em que se colocou desde o início dos acontecimentos.

Curioso espécime de presidente da República, este do Brasil. Em 
vez de governar, passeia; em lugar de dirigir, entrega-se; quando devia 
pensar, agita-se; nos momentos de punir, polemiza.
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E polemiza por quê? Porque confunde o exercício da presidência com 
os comícios eleitorais. Porque se habituou aos processos do engodo, da 
anestesia da opinião pública, da demagogia das vésperas de eleições.

E polemiza com quem? Com a oposição desarmada, com o 
Congresso humilhado, com fantasmas de subversão e de golpe. Mas ele 
sabe que golpe, se porventura existe, é dentro do seu governo, é contra 
o seu governo, é à sombra do seu governo, se é que se pode falar de 
sombra onde não existe luz. Quando não existe a luz, só se pode falar 
em treva. Pois seja, se há golpe, nasce das trevas do seu governo, contra a 
liberdade e contra o Brasil, dessas trevas que já baixaram também sobre 
a Rádio Globo e outras emissoras.

Finalmente, outro ponto deve ser elucidado. É a permanente alega-
ção do governo, de que o movimento vem sendo insuflado pelos extre-
mistas. Poderia deixar de responder a essa increpação, porque ela não 
nos atinge, a nós, oposicionistas. De mim direi, Sr. Presidente, com a 
força da mais sagrada convicção, que, nem mesmo diante da calamidade 
de um governo como este que aí está, pensaria nunca em apelar para re-
gimes que suprimissem as liberdades e a dignidade da pessoa humana. 
O crime maior que já cometi, nesse terreno, foi o de acreditar, em cir-
cunstâncias especialíssimas, na necessidade do Estado Novo como mal 
necessário, em determinada conjuntura da vida nacional. Mesmo assim, 
sem fugir à responsabilidade pessoal de nenhum de meus atos, nunca 
me penitenciarei bastante da culpa de haver apoiado aquele regime. E, 
logo depois, empreguei todas as energias de meus restos de mocidade 
no seu combate e na sua destruição. Quem foi que não errou na vida?

Mas, não interessa falar de mim, que sou apenas uma gota, embora 
consciente, nesse mar de inquietações e sacrifícios.

A verdade é que somos insistentemente – nós da oposição – acusa-
dos de estar explorando a mocidade, de mãos dadas com os inimigos 
do regime. Não me venho defender, como não venho defender os meus 
companheiros de bancada e de aliança parlamentar e política. As notas 
oficiais do governo estão desmoralizadas por si mesmas, pela sua con-
tradição com os fatos, unanimemente reconhecidos na Câmara, numa 
Câmara integrada de elementos de todos os partidos. Até mesmo o líder 
da Maioria, em momento que desafiou os seus inegáveis recursos ora-
tórios e parlamentares, estarrecido diante de afirmações temerárias de 
uma dessas notas, hesitou em confirmar-lhe a autenticidade.
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Se nós, portanto, não necessitamos de qualquer defesa nesse senti-
do, temos, no entanto, o dever, embora também desnecessário, de pro-
clamar o empenho com que os estudantes, na reunião histórica da UNE 
como em várias outras oportunidades, procuravam expurgar o ambien-
te de todos os elementos suspeitos, inclusive exigindo carteiras de iden-
tidade, como testemunhei pessoalmente.

Deveria encerrar aqui as considerações que me senti no dever for-
mular como depoimento e como protesto. A veemência do protesto não 
compromete a seriedade do depoimento, porque este se harmoniza ri-
gorosamente com os fatos.

Nestes momentos dramáticos da história, a emoção dos homens 
pode operar o mesmo resultado que o calor realiza na fusão dos cor-
pos: dignidade e exaltação também se fundem, pelo grau de verdade 
que as anima.

Deveria, pois, terminar aqui, mas uma última pincelada se im-
põe no quadro que precisa ficar bem gravado na história. Não o estou 
porventura construindo, mas apenas reproduzindo, com a pobreza de 
meus traços, mas ele não se apagará mais nunca. Para ele, peço a aten-
ção do espectador máximo da vida da nação, que outro não é senão o 
Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Convém escrever o nome todo, 
para que ninguém o esqueça. Escrever e repetir: Juscelino Kubitschek 
de Oliveira. Sim, ele não passa de um espectador. Mesmo assim, de 
um espectador apressado, porque as suas atividades de turista não lhe 
dão tempo para se deter em parte alguma, em problema algum, em 
desgraça alguma. Pois veja o Grande Espectador, do palanque também 
mais alto da República, que é o Palácio do Catete, o quadro que está 
indelevelmente gravado no coração das mães brasileiras: meninas e 
meninos saindo das escolas, com as mãos para o alto, o que vale dizer, 
para o céu, as metralhadoras apontadas contra suas figuras frágeis, 
que trazem nos lábios o Hino Nacional, que também é uma prece, 
porque é a oração da pátria.

Veja isso o Grande Espectador, e depois continue sorrindo, viajando 
e insultando. Era o que tinha a dizer.
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contra pretendida homenagem ao gal. odílio Denys
sessão de 26 de julho de 195657

O general Odílio Denys foi um dos mentores do golpe de 11 de 
novembro de 1955, que impediu os srs. Café Filho e Carlos Luz de 
continuarem no exercício da Presidência da República, sob a ale-
gação de que se procurava impedir a posse dos eleitos no último 
pleito, Juscelino Kubitscheck e João Goulart. Daí a recusa da opo-
sição parlamentar em apoiar a intenção dos governistas de pres-
tar uma homenagem àquele militar sobre quem pesava a acusação 
de praticar, segundo o orador, “os mais graves atentados ao Poder 
Legislativo até hoje registrados na história da República”. A home-
nagem sugerida ao Congresso e já aprovada no Senado Federal não 
era a concessão de uma comenda, de uma medalha ou de um título. 
Não era a realização de uma sessão extraordinária do Congresso 
Nacional, em que se fizessem ouvir oradores exaltando a figura do 
homenageado. A homenagem era, nada mais, nada menos, do que 
a aprovação de uma lei, de endereço certo e destinação pessoal, 
permitindo que o oficial general do Exército (leia-se general Odílio 
Denys), uma vez atingido o limite de permanência na ativa e conse-
quente transferência para a reserva remunerada, poderia permane-
cer na ativa, se fossem necessários os seus serviços. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, não voltarei a insistir nos 
aspectos constitucionais do debate, já tão bem expendidos pelo emi-
nente deputado Prado Kelly. Quero antes fazer algumas considerações 
de ordem geral e – por que não dizer? – de ordem política, desde que o 
ilustre líder da Maioria afirmou e reafirmou o aspecto político do proje-
to e o caráter de homenagem que ele encerra.

Como muito bem salientou o deputado Prado Kelly, não partiram de 
nós, da oposição, tais alegações de caráter pessoal e restrito, mas pelo con-
trário, da Maioria, pelo seu representante, nesta hora, mais autorizado.

Só isso bastaria para levantar de nossa parte as mais profundas im-
pugnações porque partimos do princípio de que uma legislação não 
pode oscilar nunca, à mercê de caprichos e interesses dessa natureza. 

57 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 27 de julho de 1956.
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Uma legislação, pelo seu próprio destino, deve ser impessoal. Ela deve 
visar, antes de tudo e principalmente, ao estabelecimento daquelas nor-
mas de caráter geral, dentro das quais se integrarão todas as situações de 
caráter mais particularista.

Não se poderia, por conseguinte, esperar nunca que a oposição da 
Casa, que é a oposição do Brasil, pudesse participar de um projeto que, 
pela interpretação não apenas de seus autores, como dos representantes 
da própria Maioria, tem, antes de tudo, a finalidade de uma homenagem.

Sr. Presidente, devo dizer, com toda a franqueza e com toda a sin-
ceridade, que a nação, até hoje, ainda não teve oportunidade de se pro-
nunciar sobre os episódios de novembro. As alegações dos ilustres re-
presentantes da Maioria, que nos acusam de termos sido pilhados em 
conspiração contra as instituições democráticas, retratam, apenas, um 
estado de espírito; são alegações de natureza subjetiva que vão contras-
tar, precisamente, com as nossas alegações fundadas, documentadas e 
provadas, de que não se encontrou, até hoje, um só elemento, um só ato, 
um só pronunciamento, um só fato no sentido de que tivéssemos jamais 
conspirado contra essas instituições pelas quais, muito contrariamente, 
nos temos batido até hoje.

Sr. Presidente, confesso a V.Exa. que muito estranhei a presteza 
com que, ainda sob a emoção daqueles acontecimentos, desenrolados 
diante da União Nacional dos Estudantes, a Maioria votou conosco 
moção de solidariedade ao Congresso, atingido na pessoa de alguns 
de seus ilustres representantes, em protesto contra as violências prati-
cadas naquela tarde sombria.

Muito mais cedo do que seria de esperar, é essa própria Maioria que 
vem revogar tal decisão, que se vem contrapor a seu próprio pronuncia-
mento e pedir homenagem precisamente àquele general que – este sim –, 
de acordo com as provas até agora apuradas, no consenso da nação, é 
o maior responsável por todos aqueles atentados praticados contra o 
povo, nas pessoas de seus representantes legítimos e constitucionais.

Sr. Presidente, quem, porventura, tenha acompanhado os depoi-
mentos até agora prestados perante a comissão especial instituída nesta 
Casa; quem tenha ouvido o relatório da comissão de parlamentares, de 
representantes dos corpos docente e discente das universidades do Rio 
de Janeiro; quem tenha lido as notas oficiais do governo da República; 
quem tenha ouvido as declarações do coronel Ururahy Magalhães; quem 
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tenha, em suma, apreendido todo esse conjunto de fatos e circunstân-
cias que constituem, já hoje, prova incontestável na determinação de 
responsabilidade não pode alimentar a menor dúvida de que foi por 
ordem do general Odílio Denys, a quem ora se procura homenagear, 
ferindo a Constituição e as leis...

O Sr. José Joffily – Não apoiado.
O SR. ERNANI SÁTYRO – ...que se praticaram os mais graves aten-

tados ao Poder Legislativo até hoje registrados na história da República.
Bastaria isso, independentemente das fronteiras partidárias, in-

dependentemente daquelas divisões de legendas existentes neste 
Congresso, como também na própria vida partidária do Brasil, bastaria 
isso, repito, para verificar que esse general deveria ser o último a receber 
homenagem e consagração do Congresso ultrajado e ofendido.

O Sr. Ivan Bichara – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com prazer.
O Sr. Ivan Bichara – Sr. Deputado, ainda na semana passada, na Alta 

Câmara do país, um representante da Maioria conclamava os partidos 
políticos para a realização da paz em benefício da nacionalidade. Vemos 
hoje, porém, essa mesma Maioria criar um foco de inquietação com tal 
projeto em favor de determinadas pessoas. Portanto, ao invés de acenar 
com essa paz, que a nação brasileira estaria reclamando, no dizer dos 
próprios representantes da Maioria, que faz o PSD? Levanta uma ban-
deira de guerra, em hora tranquila como a que estamos vivendo.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Diz muito bem V.Exa.
Há mais, Sr. Presidente. Se sairmos das considerações de natureza 

pessoal e direta para argumentos de ordem geral; se meditarmos um 
pouco sobre a organização das Forças Armadas de um país; se refletir-
mos, um instante, sobre as repercussões que poderiam ter – e terão, cer-
tamente – em países estrangeiros essas alegações de que, em determina-
do momento, um general, e somente ele, pode encarnar a segurança das 
instituições e a defesa do regime instituído, então, Sr. Presidente, o que 
estamos fazendo é, acima de tudo, desvalorizar essas Forças Armadas, 
que jamais poderiam assentar a segurança e a instabilidade numa só 
pessoa, num só general, num só detentor de força e da vigência do regi-
me e das instituições.

O Sr. Tenório Cavalcanti – Quando vejo, quando ouço os aplau-
sos da Maioria, repetidas no velho refrão desse projeto, lembro-me 
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de que, no Coliseu de Roma, os gladiadores, na iminência da morte, 
aplaudiram o onipotente César. Porém, o incêndio da cidade eterna 
veio depois dos aplausos...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Igualmente injustas, Sr. Presidente, são 
as alegações do eminente líder da Maioria, vestidas no velho refrão de 
que procedemos aqui sob o sentimento do ódio; de que nossa coope-
ração legislativa está estritamente subordinada ao interesse partidário.

O Sr. Tenório Cavalcanti – V.Exa. me permite?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Um minuto, nobre colega.
Quando repetidas vezes mencionamos nossa atividade através da 

soma enorme de composições, de iniciativas destinadas a impulsionar o 
governo para a frente e fazer com que funcione a máquina emperrada da 
administração enferrujada, tendo-se em vista que se trata de partido da 
oposição, cuja função consistiria em apenas criticar, censurar, advertir, 
fiscalizar, a conclusão a que chegaríamos, necessariamente, seria a de que 
já estaria desempenhando satisfatoriamente sua missão no mecanismo 
das instituições. Muito pelo contrário, Sr. Presidente, nossa atividade aqui 
reside no desdobrar das mais completas e variadas sugestões em todos 
os terrenos: econômico, social, financeiro, eleitoral; em suma, em todas 
aquelas atividades que prendem as atenções e consultam as necessida-
des do povo brasileiro.

O Sr. Tenório Cavalcanti – Depois da agressão sofrida pelos repre-
sentantes do povo brasileiro, mesmo sendo da oposição, agressão que 
não deixou de ser uma afronta ao Congresso Nacional, praticada por 
policiais a mando do general Denys, a homenagem que a Maioria quer 
prestar a esse general, autor intelectual da agressão, essa homenagem 
passa a ser, sem dúvida, uma afronta à nação brasileira.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, que esperar mais de um 
Congresso que tendo na Mesa da Presidência cerca de cinquenta pro-
jetos em regime de urgência, visando à solução de problemas, os mais 
prementes numa hora de inquietação tão profunda, numa hora de tanto 
desgoverno, numa hora de tanta apreensão, suspende tudo, para tudo, 
estaciona tudo, todas as vezes que um capricho dos dominadores mi-
litares é apenas insinuado? Porque não se trata sequer de uma mensa-
gem, de uma iniciativa que esse governo, fugindo, como sempre, de sua 
responsabilidade, tinha o dever de mandar para aqui toda vez que um 
daqueles poderosos militares das empreitadas de novembro entendesse 
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exigir mais, de menosprezar mais, de afundar mais com o Congresso e 
com a própria nação brasileira. É neste terreno que desejo situar o deba-
te, porque todos os aspectos jurídicos, todas as sutilezas legais e consti-
tucionais já estão esclarecidas. Chamem obstrução, chamem oposição, 
chamem perturbação, chamem o que quiserem, nosso dever será cum-
prido até o fim neste episódio que não será o último, porque a Maioria 
terá um dia, não alimentamos dúvidas, estancada sua paciência – se é 
que se estanca uma paciência –, esta sim, que até hoje não foi esgotada, 
toda vez que se precisa, para conseguir medida desta natureza, tocar 
naquelas cordas já gastas das emoções até hoje artificiais dos episódios 
de novembro de 1955.

Sr. Presidente, o deputado João Agripino desafiou e desafiou muito 
bem a que se apresentasse um fato, um elemento, um argumento de que 
estaríamos porventura conspirando contra as instituições vigentes.

A Maioria sabe que essas alegações não correspondem a nenhum 
fundo de verdade. Sabe que a nação brasileira nunca se pronunciou so-
bre esses fatos e esses acontecimentos, mesmo porque não houve, daí 
para cá, nenhum comício eleitoral. É necessário, porém, tripudiar sobre 
aqueles que ela considera vencidos, mas que vencidos não são, porque, 
vencedores, estão com suas convicções, suas ideias, sua defesa perma-
nente da Constituição da República.

Não temos dúvida de que esse projeto será votado neste ou naquele 
prazo. Disse o deputado Prado Kelly que a Constituição foi violada cin-
co vezes. Pouco importa! Violada já ela está desde os empreendimentos, 
violada já foi nos estados de sítio, violada será ainda muitas vezes. Nosso 
dever, entretanto, este sim, será cumprido até o fim, com a mesma cons-
ciência, com a mesma convicção inabalável de que estamos defendendo 
não apenas instituições democráticas, mas a própria dignidade política 
do povo brasileiro.

O Sr. Coelho de Souza – Na enumeração de violações da Constituição – 
é bem possível que, depois de tantas, ela até hoje se torne fecunda – que 
V.Exa. estava fazendo, convém não esquecer o veto do general Lott à 
emenda parlamentarista, opondo-se ao direito da revisão constitucional 
que a Carta Magna assegura ao Congresso Nacional.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Perfeitamente. Agradeço e registro a 
contribuição de V.Exa., das mais valiosas neste debate.
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Mas, ainda hoje, que se viu no plenário da Câmara? Uma alegação 
da maior relevância feita pelo Sr. Deputado Bilac Pinto – a de que a 
redação do projeto do Senado remetido à Câmara não correspondia ao 
texto efetivamente votado naquela Casa do Congresso.

Sr. Presidente, numa época de maior sensibilidade democrática, 
numa época em que os espíritos não estivessem tão perturbados, não 
só pela paixão política, porque a paixão política muitas vezes é sincera, 
mas pelo propósito de aprovar de qualquer maneira, de satisfazer de 
qualquer maneira os caprichos do poder, uma alegação dessa natureza 
abalaria todas as forças sensíveis da nação, uma investigação profun-
da e meticulosa seria feita naquela Casa do Congresso, para verificar 
onde estava a responsabilidade, para situar precisamente o instante 
em que se verificou o erro, o equívoco ou a adulteração porventura 
intencional. Mas tudo isso se resolve com um simples ofício do senhor 
secretário do Senado, que não tem atribuições para tal, que não con-
sultou o Plenário, que não verificou as notas taquigráficas, que não 
praticou aqueles atos indispensáveis ao pronunciamento em assunto 
de tanta relevância.

E tudo isso se perde no deserto! E tudo isso fica em nada! Depois 
disso que podemos esperar? Apenas nossa permanente vigilância.

Defesa do congresso nacional
sessão de 5 de maio de 196058

Dois assuntos importantes se inserem no presente discurso. O 
primeiro é a invasão das atribuições do Poder Legislativo pelo Poder 
Executivo, ocasionando a diminuição do Congresso Nacional – o 
deputado Ernani Sátyro faleceu sem assistir ao festival de medidas 
provisórias que, na vigência da atual Constituição, transfere para o 
Poder Executivo a tarefa de legislar. O segundo assunto é matéria já 
ventilada em outro pronunciamento, denunciando o uso do DNER 
e dos recursos a ele transferidos no financiamento de campanhas 
eleitorais através do beneficiamento de tarefeiros de obras, trans-
formados em cabos eleitorais na luta por votos em favor dos candi-
datos oficiais. (NO)

58 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 6 de maio de 1960.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocu-
po esta tribuna para salientar mais alguns aspectos da diminuição 
do Congresso Nacional, quase direi do afundamento do Congresso 
Nacional, pela invasão constante, persistente, determinada, violenta, do 
Poder Executivo. Já não quero referir-me àqueles aspectos tão debati-
dos pela tribuna e pela imprensa, dos vexames e sofrimentos dos Srs. 
Congressistas, no dia da inauguração da nova capital. Desejo salientar 
ângulos condizentes com a violência contra as nossas atribuições cons-
titucionais e, por conseguinte, contra aquelas prerrogativas que consti-
tuem a própria existência do Congresso num regime democrático. Se 
nos dermos ao trabalho de examinar, através do Diário Oficial, a obra 
legislativa feita por decretos pelo Sr. Presidente da República, vamos ve-
rificar que na questão da bandeira nacional foram usurpadas atribui-
ções não apenas legislativas, de natureza ordinária, mas qualquer coisa 
de mais alto, que são os próprios poderes constituintes do Congresso. 
Ninguém ignora que essa bandeira foi criada por ato do Governo 
Provisório, de 19 de novembro de 1889. Posteriormente, foram man-
tidos a bandeira, os símbolos e as armas nacionais, com os resguardos 
e as garantias das constituições que se fizeram mais tarde. Ainda ago-
ra, dispositivo claro da Carta de 46 diz que são símbolos nacionais a 
bandeira, o hino, o selo e as armas vigorantes na data da promulga-
ção da Constituição. Há pouco tempo o nobre deputado Mendes de 
Morais teve oportunidade de apresentar à Câmara um projeto de lei 
suprimindo a expressão “Ordem e Progresso” e acrescentando mais 
uma estrela, correspondente à criação do estado da Guanabara. Foi 
relator desse projeto, na Comissão de Constituição e Justiça, o nobre 
deputado Barbosa Lima Sobrinho, que fulminou de inconstitucional 
a proposta do ilustre representante do povo carioca; e o seu parecer, 
adotado por aquele órgão técnico, foi também, sem qualquer diver-
gência, aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Não pre-
cisamos, assim, nem recorrer aos arquivos; não precisamos, sequer, 
fazer pesquisas para, através da interpretação histórica, chegarmos à 
conclusão de que, atualmente, através não apenas de lei ordinária, mas 
até de emenda constitucional, não poderia haver qualquer alteração 
na bandeira nacional.

O Sr. Celso Brant – Estou de acordo em que a interferência do 
Executivo no Legislativo, principalmente no caso brasileiro, se acentua, 
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mas acentua-se Srs. Deputados, em todos os rincões do mundo. A ideia 
da separação dos poderes está superada. Acredito que devemos consi-
derar objetivamente o problema. Há assuntos que, pela sua repercussão, 
pelo seu conteúdo, devem ser obrigatoriamente do Legislativo; outros 
são da competência do Executivo. No caso, não me parece tenha V.Exa. 
razão, pelo motivo seguinte: trata-se de problema de direito público em 
que o aspecto formal é secundário. Quando a Constituição criou o esta-
do da Guanabara, naturalmente dispôs de sua representação na bandei-
ra nacional. Ora, se temos 21 estados, é natural que sejam 21 estrelas. Se 
o Congresso cria, através de Constituição, mais um estado, uma estrela 
em sua representação terá de ser incluída.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Obrigado pelo aparte de V.Exa. Não sei 
se é possível, dentro da Constituição vigente, revogar, sob a alegação 
do formalismo, esse princípio de separação e harmonia dos poderes. 
Bastaria isso para mostrar a improcedência do aparte de V.Exa., com o 
qual estamos de acordo no mérito. Se se trata, realmente, como se tra-
tou, da criação de um novo estado da Federação brasileira, não há como 
se negar a sua repercussão na bandeira brasileira.

O que ao Executivo cabia então fazer, sob pena de invadir, como 
invadiu, atribuições de outro poder, era sugerir através de mensagem, 
já que não tínhamos tomado qualquer providência a esse respeito, essa 
alteração que se tornava imperiosa. A prevalecer a tese de V.Exa., diante 
de um acontecimento extraordinário, como foi a inauguração da nova ca-
pital, não haveria dispositivo que se mantivesse de pé. Nem mesmo den-
tro desse formalismo era possível adotar a teoria e a doutrina de V.Exa. 
Dentro desse critério, por conseguinte, não há dispositivo que não possa 
ser invadido, todo o edifício da Constituição estaria ameaçado.

O Sr. Celso Brant – Nobre deputado, antes de V.Exa. prosseguir, que-
ro fazer um reparo. Referi-me a estas interpretações em diversos cam-
pos, não no direito público brasileiro, mas em todo o direito público 
universal. Não vou entrar no mérito do assunto, porque é de ordem 
geral. Especificamente, digo que a iniciativa desta modificação caberia 
normalmente ao Congresso Nacional. Se houve erro do Executivo, hou-
ve também por parte do Congresso, deixando de tomar essa iniciativa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Perdoe-me, mas V.Exa. está, de certo 
modo, pagando agora pelos outros. Aqui se está instituindo um costume 
pelo qual os oradores não podem mais falar, pelo qual colegas, que se 
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poderiam inscrever regularmente, não o fazem, e quase não permitem 
aos oradores pronunciar os seus discursos.

Sr. Presidente, devo dizer que desconheço – embora não seja o 
momento para discutir a matéria – esta invasão de atribuições do 
Congresso dentro do direito constitucional moderno. Realmente, 
houve isso na época nazifascista, antes da Primeira Grande Guerra. O 
que caracteriza hoje a organização dos Estados que se plasmam dentro 
dos verdadeiros princípios constitucionais é a harmonia e indepen-
dência dos poderes, sem o que nem valeria a pena estarmos reunidos 
aqui em congresso nacional.

O Sr. Mendes Morais – Um dos argumentos que justificavam o meu 
projeto de alteração da bandeira era a dificuldade de sua reprodução no 
estrangeiro com o dístico “Ordem e Progresso” – a bandeira tem avesso 
e direito –, além da dificuldade de reprodução dessas palavras em países 
de língua complexa, como a China, o Japão, a Holanda. Hoje, com esse 
decreto do Executivo, instituindo mais uma estrela, se cria essa mes-
ma dificuldade dentro do país, porque ninguém sabe aonde vai colocar 
essa estrela. Deveria ser determinado, por uma estrela alfa de qualquer 
constelação, com coordenadas astronômicas e geométricas no desenho. 
Como está, o que vai acontecer é que cada um irá colocar estrela onde 
bem o entender.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. focaliza aspecto no qual eu iria 
entrar agora. Sabemos como essa questão das bandeiras é delicada. Ela 
há de obedecer sempre os princípios da heráldica. Trata-se de questão 
sutilíssima, condizente com as tradições históricas de cada país, deven-
do ser observada a estética e a simetria em cada um desses símbolos.

Para se fazer alteração em qualquer símbolo nacional, é indispen-
sável seja aposto ao lado dessa deliberação legislativa o modelo, o de-
senho da modificação a ser introduzida e não assim, arbitrariamente, 
sem qualquer disciplina, sem qualquer obediência a esses princípios de 
heráldica que determinassem a aposição de uma nova estrela. De modo 
contrário, cada um, a seu bel-prazer, a seu critério, por sua própria su-
gestão irá fazer essa estrela dançar em cima ou em baixo, no meio ou ao 
lado, numa verdadeira subversão do bom gosto e do sentimento patrió-
tico que está fixado no símbolo que é a bandeira de nossa pátria.

O Sr. Pimenta da Veiga – V.Exa. censura o Executivo por ter expe-
dido um decreto incluindo mais uma estrela na bandeira nacional.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Censuro a invasão das nossas atribui-
ções pelo governo federal, em primeiro lugar, e, em segundo, a maneira 
subversiva com que a alteração foi feita.

O Sr. Pimenta da Veiga – Parece-me que se a Constituição criou 
novo estado, automaticamente, por força dessa própria criação, poderia 
ser incluída mais uma estrela na bandeira nacional. O Executivo reali-
zou isso. V.Exa. e outros colegas o censuram. Não parece, assim, a V.Exa. 
que já era tempo de representantes do estado da Guanabara apresenta-
rem projeto no sentido de corrigir a falha atribuída ao Executivo?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Responderei a V.Exa..
Em primeiro lugar, logo no início dos trabalhos, no primeiro dia, 

foi levantada questão de ordem que, salvo engano, a Mesa até hoje não 
resolveu. De maneira que considero, até o momento, enquanto a Mesa, 
dentro de prazo razoável, não emitir seu pronunciamento, que seria 
ato de descortesia e também de subversão apresentar projeto relativo 
a essa alteração.

Mas, não é só. Sustentamos – eu pelo menos o faço – doutrina até 
mais radical a propósito dessa matéria, qual a de que nem através de 
projeto de lei ordinária essa alteração pode ser feita.

O Sr. Pimenta da Veiga – Permita-me V.Exa.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço que não me interrompam o pen-

samento. Não posso permitir que me seja cortada a palavra no meio 
do período. Sustentamos que nem por lei ordinária essa alteração pode 
ser feita, porque a Constituição, expressamente, mantém não apenas a 
bandeira, mas os símbolos nacionais como os vigorantes na data da pro-
mulgação da Constituição.

O Sr. Mário Martins – O Sr. Deputado Pimenta da Veiga faz um 
repto à representação do estado da Guanabara, procurando acusá-la por 
um ato de omissão...

O Sr. Pimenta da Veiga – Não estou acusando. V.Exa. não está sendo fiel.
O Sr. Mário Martins – ...pela circunstância de o assunto estar sendo 

tratado sem que até agora nenhum de seus membros, representantes 
cariocas, se tivesse preocupado com a matéria.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Responderei a isso.
O Sr. Mário Martins – Ora, foi precisamente um membro da de-

legação carioca, o Sr. Mendes de Morais, quem elaborou projeto. A 
Comissão de Justiça julgou não ser possível lei ordinária e assim o 
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resolveu por unanimidade, achando que deveria ser reforma constitu-
cional. O Plenário acompanhou o parecer da Comissão de Justiça. Não 
seria elegante, e não é hábito dos representantes cariocas, mesmo per-
tencendo a vários partidos, um querer passar à frente do outro quando 
reconhecem que um colega, com a autoridade do Sr. Mendes de Morais, 
apresentou em tempo útil e oportuno sua proposição. Não cabe a repri-
menda pretendida pelo Sr. Deputado Pimenta da Veiga. Pedi o aparte 
a fim de lembrar que, ao ser elaborada a bandeira brasileira, as estrelas 
não foram jogadas aos punhados sobre o azul. Elas representavam, se-
gundo estudo feito à época, a posição das estrelas, que naturalmente 
persiste ainda hoje, em face da constelação do Cruzeiro do Sul, de modo 
que qualquer outra estrela a ser acrescentada não pode deixar de seguir 
a mesma orientação e com a respectiva denominação, porque todas as 
demais constantes do decreto de criação da bandeira têm sua denomi-
nação, posição e especificação determinadas.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. particulariza o que eu disse em 
termos gerais, porque, naturalmente o tempo não é suficiente para dis-
cutir o assunto em todos os detalhes.

O Sr. Pimenta da Veiga – V.Exa. permite um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. que seja breve, porque 

tenho outras matérias a tratar no meu discurso.
O Sr. Pimenta da Veiga – Meu aparte é para completar o anterior. Se 

é realmente verdadeiro o pensamento de que não compete ao Executivo 
inscrever esse símbolo e se é pacífico que compete à Câmara, de qual-
quer maneira a omissão permanece. Se V.Exa. admite que essa inscrição 
se fez ilegalmente, de maneira incompetente, não há uma estrela, então, 
representando o estado da Guanabara. No entanto, seus representantes 
não providenciaram essa inscrição.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não procede o argumento de V.Exa., 
porque a própria Comissão de Justiça, a própria Câmara, como há pou-
co declarei, fulminou de inconstitucionalidade aquele projeto anterior.

O Sr. Pimenta da Veiga – Apresente-se projeto constitucional.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Seria até um contrassenso, antes de a 

Mesa resolver a questão de ordem, já se estar apresentando um projeto 
de lei, quando, além disso, julgamos a matéria de ordem constitucional.

Mas não tem razão ainda V.Exa. quando procura particularizar 
e restringir problema dessa natureza à representação do estado da 
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Guanabara. A questão é nacional, tanto minha, quanto de V.Exa., quan-
to de qualquer dos representantes da nação. Não é possível interpretá-
la à luz de critérios estreitos de regionalismo, porque aquela estrela se 
integra em toda a nação brasileira.

Sr. Presidente, não é só na questão da bandeira – a propósito da qual 
apresentarei no fim do discurso indicação a ser submetida à Comissão 
de Constituição e Justiça –; não é somente a respeito da questão da ban-
deira, repito, cujo decreto pode ser fulminado de inconstitucionalidade 
pelo Poder Judiciário, desde que qualquer cidadão brasileiro requeira em 
juízo; não é apenas para focalizar esta invasão, das concorrências públi-
cas a mais clamorosa, por isso mesmo que diz respeito a matéria sagra-
da, porém vários outros aspectos em que o Congresso Nacional a cada 
dia afunda mais, através da invasão do Poder Executivo; são os decretos 
criando serviços e cargos, colégios militares, região militar, grupos de 
trabalho com reflexo no orçamento da República. Tudo isso vem sendo 
feito da maneira mais desabusada, através dos decretos do Sr. Presidente 
da República, que são hoje mais poderosos do que os próprios decretos-
leis da ditadura, porque estes, pelo menos, tinham o cuidado de atingir 
apenas a matéria da legislação ordinária e, quando essa alteração se dava 
propriamente no plano constitucional, tinha, pelo menos, a ditadura o 
pudor de denominar seus atos de decretos constitucionais.

Por conseguinte, estamos numa situação em que ou reagimos, ou a 
Mesa cumpre seu dever, ou é cúmplice responsável nessa obra de dimi-
nuição e desmoralização do Congresso!

Outro assunto, Sr. Presidente, que merece nossa observação, é o 
abuso com que neste país se está construindo a torto e a direito, sem 
obediência àquelas imposições mínimas, não apenas das leis, dos de-
cretos, dos regulamentos ou do próprio código de contabilidade, mas 
sem respeito à mais elementar exigência de moralidade pública, sem o 
critério das concorrências públicas.

Tive há algum tempo oportunidade de reclamar pessoalmente, pe-
rante o Sr. Presidente da República, contra desvios de dinheiro enviado 
para o Nordeste quando da calamidade que nos atingiu em 1958. S.Exa. 
perguntou-me se podia reduzir a escrito minha reclamação. Homem do 
interior, já curtido e sofrido nesses incidentes da vida, puxei do bolso 
uma carta em que arrolava nada menos que treze fatos da maior gra-
vidade referentes a esses desvios, referentes à transformação de tarefei-
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ros em cabos eleitorais. Imediatamente, o Sr. Presidente da República 
ordenou se instaurasse o inquérito, o que foi feito. O depu tado João 
Agripino e eu já cobramos, da tribuna da Câmara, várias vezes, a pu-
blicação do resultado desse inquérito, como também, de outra feita, 
por vias administrativas, inquérito a respeito do qual se diz que há um 
grande número de responsabilidades apuradas, de fatos rigorosamen-
te esclarecidos. Até hoje o governo não se dignou ao cumprimento do 
dever elementar de esclarecer o resultado daquelas investigações, nem 
tomou as providências indispensáveis também a que o poder público 
dê uma prova de moralidade, de sua preocupação na boa execução dos 
serviços públicos!

O Sr. João Agripino – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com todo o prazer.
O Sr. João Agripino – Quero declarar a V.Exa. que o relatório da comis-

são concluiu pela demissão, a bem do serviço público, de cinco engenheiros 
naquela época servindo na Paraíba, no Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem. Esse órgão, porém, não pretendendo demitir seus auxiliares, 
converteu o inquérito em diligência com o objetivo exclusivo de anular as 
provas e impedir as demissões.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, estou seguramente infor-
mado de que nada menos de sete bilhões de cruzeiros vão ser emprega-
dos na pavimentação de uma grande rodovia.

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem é verdadeiro 
enxame de tarefeiros, que, por sua vez, são os grandes eleitores de ho-
mens com responsabilidade na vida pública brasileira. Agora, às vés-
peras de uma eleição em que o povo brasileiro, dentro da mais rudi-
mentar exigência democrática, deve ter o direito de escolher livremente 
o presidente e o vice-presidente da República, um instrumento desta 
natureza não podia ficar, como está ficando, na mão de tarefeiros no-
toriamente cabos eleitorais, com concessão de trechos de cem e até du-
zentos milhões de cruzeiros distribuídos, assim, sem o menor critério. 
As próprias concorrências do Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem são uma farsa. Quando, por exigências da oposição nas suas 
denúncias ao governo, elas são feitas, o são dentro daquele grupinho 
plantado no próprio Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 
ramificado através de inúmeros canais da corrupção, do crime, da mi-
séria, do roubo e da deturpação do regime democrático que adotamos.
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Qual o remédio para isso, Sr. Presidente? Nenhum! Não há remédio 
para isso, porque os pedidos de informações não são respondidos; os 
inquéritos não têm seus resultados publicados. A nossa voz continua a 
perder-se. Antes, perdia-se no rumor do mar; hoje se perde no deserto...

Mas fique pelo menos assinalado nos anais dos nossos trabalhos, 
porque a história, queiram ou não, é rigorosa e implacável. Nossas vozes 
ficarão gravadas, para que se saiba, no futuro, que, ao lado de toda esta 
glorificação que se faz pela construção de uma cidade, há, também, a 
denúncia das malversações, dos erros, dos crimes e do protecionismo 
da pior espécie.

O Sr. Tristão da Cunha – O remédio era a adoção do Parlamentarismo, 
que a União Democrática Nacional deixou de aprovar na última sessão.

O SR. ERNANI SÁTYRO – O remédio, Sr. Deputado, era a mo-
ralidade, o cumprimento da lei, a noção da responsabilidade dos 
dirigentes deste país. O remédio, como disse grande pensador, é a 
vergonha nacional.

O Sr. Mário Gomes – Deputado Ernani Sátyro, estou ouvindo, com 
muita atenção, o discurso de V.Exa. O nobre colega declarou, há poucos 
instantes, que o governo iria gastar sete bilhões de cruzeiros na pavi-
mentação de importante estrada de rodagem. V.Exa. acha que, como 
estamos num ano eleitoral, o Brasil deveria parar, que o presidente da 
República, contrariando seu espírito, seu dinamismo, deveria ficar re-
pousando sem nada fazer por este Brasil?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não, mas deveria voltar-se, como pro-
meteu, para a agricultura, para aquele aspecto tremendamente negativo 
do seu governo, que é, precisamente, cuidar das fontes de produção para 
que exista um futuro que tanto apregoa, como se futuro pudesse existir 
sem existir presente, sem esse ponto de ligação entre o que foi e o que há 
de ser, como se pudesse haver geração futura quando está dessangrada 
fisicamente, moralmente degradada a geração atual.

O Sr. Mário Gomes – Entende V.Exa. que o Sr. Presidente da 
República devia parar todas as obras do seu governo, do seu magnífico, 
do seu exemplar governo?

O SR. ERNANI SÁTYRO – No conceito de V.Exa.
O Sr. Mário Gomes – Bem sei que não no de V.Exa., mas V.Exa. me 

dê o direito de dizer o que penso.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Pois não. Ouço-o com todo o apreço 
que me merece.

O Sr. Mário Gomes – Então, quero continuar meu aparte para con-
traditar V.Exa. no que está dizendo, que considero absurdo, de que o 
DNER não procede com honestidade e decência. V.Exa. avança muito, 
porque o doutor Régis Bittencourt é homem de reconhecida honestida-
de e eficiência. Não será o discurso de V.Exa. que haverá de empanar a 
dignidade e a honra desse homem público.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Nem o aparte de V.Exa. virá destruir 
tudo quanto se sabe a respeito dos erros e malversações do DNER.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Magalhães, 1º vice) – Atenção! O no-
bre orador dispõe apenas de cinco minutos.

O Sr. Mário Gomes – Quero ainda, nobre orador, referir-me à par-
te em que V.Exa. afirmou que a história iria fazer justiça implacável às 
obras do Juscelino Kubitschek. Não! O povo já está fazendo essa justiça. 
O povo já está reconhecendo no senhor Juscelino Kubitschek o maior 
presidente de todos os tempos desta República.

O Sr. Adauto Cardoso – O povo, não, a propaganda.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não quero, como brasileiro e particular-

mente homem do interior, que se parem estradas. Mas queria que fos-
sem construídas com moralidade, que não se transformassem em fator 
de corrupção e deturpação do regime democrático.

O Sr. Mário Gomes – No entender de V.Exa.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Queria que se construíssem estradas, 

sim, mas não com a criminosa preterição de obras, cuja execução tinha 
prazo fixo, como foi o caso de Orós, em que desviaram, somente de uma 
vez, 250 milhões! Até hoje o Executivo não respondeu ao meu pedido 
de informações a respeito de um processo do Departamento Nacional 
de Obras contra as Secas, em que era solicitada autorização, por aquele 
órgão, para se desviarem para a construção de uma estrada verbas de 
açudes do Nordeste.

O Sr. João Menezes – V.Exa. me permite um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Darei o aparte a V.Exa., oportunamente.
Sr. Presidente, faço agora uma advertência à nação. Estamos na imi-

nência de ter um problema social da maior gravidade. Esses candangos 
decantados, esses candangos glorificados, esses candangos heroicos, 
que realmente construíram Brasília, vão construir, no futuro, grande 
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questão social. Não tenhamos dúvida de que, não obstante esta propa-
ganda paga aos milhões no estrangeiro e dentro do Brasil, quando o go-
verno não tiver solução para resolver o problema social do candango, à 
proporção em que diminuir o ritmo das obras desse governo virá lançar 
a responsabilidade sobre o Congresso, com palmas, flores, hinos e cânti-
cos dos representantes da Maioria, que não querem ver a degradação do 
Congresso de nossa pátria! E quando os tratores do Sr. Israel Pinheiro 
estiverem esmagando a cidade livre, seremos, da oposição, o grande eco 
das queixas e reclamações das pobres vítimas, que vão ter, certamente, 
estátuas de bronze na praça pública, mas não terão alimento, nem lume, 
nem vestes, nem leitos no interior de suas choupanas.

Terão apenas, no coração, o conforto de nossas palavras e a decisão 
de nossas providências – as providências e as palavras dos representan-
tes do povo!

Votação da emenda parlamentarista
sessão de 1º de setembro de 196159

A crise político-militar decorrente da renúncia do presidente 
Jânio Quadros redundou, como se sabe, na adoção do sistema par-
lamentarista como remédio para a solução do impasse criado pelo 
veto dos militares à posse do vice-presidente João Goulart. Nesta 
rápida manifestação, Ernani Sátyro conclama seus pares para vota-
rem patrioticamente em favor da proposta parlamentarista. (NO) 

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, não 
vamos, certamente, discutir qualquer daqueles detalhes em que se 
desdobra a emenda constitucional submetida à consideração da 
Câmara. Estamos, a grande maioria do Congresso, numa tomada 
de posição, aquela do verdadeiro patriotismo, do verdadeiro amor 
às instituições. A prova disso está em que muitos partidos, muitos 
elementos de tendências diferentes já se deram as mãos com a pre-
ocupação única de resolver uma crise de que não temos culpa, de 
que não fomos causa, mas que, afinal, aí existe a desafiar o nosso 
patriotismo, o nosso amadurecimento político, a nossa capacidade 

59 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 2 de setembro de 1961.
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de legislar. Não nos preocupamos sequer com a indagação de que 
seja porventura defeituosa a emenda ou a subemenda parlamenta-
rista que vai ser submetida ao nosso voto.

Sr. Presidente, há quantos anos corre por este Congresso; corre 
não, marcha; marcha não, arrasta-se uma emenda feita amadurecida-
mente no silêncio dos gabinetes, dentro das mais profundas e demo-
radas meditações e, mesmo assim, nunca se deixou de apontar-lhe de-
feitos, deficiências, soluções porventura erradas. Como indagar, den-
tro do estado de emoção e de perplexidade em que nos encontramos, 
diante da necessidade em que estamos de dar uma solução rápida, pe-
dida por milhões de brasileiros, por milhares de famílias que querem 
a pacificação da pátria; como indagar, nesta hora, sutilezas e filigranas, 
detalhes e soluções adjetivas, se o regime que vamos votar, através de 
seu curso, no seu desenvolvimento, ele mesmo é que vai provocan-
do emendas constitucionais, como os regimes anteriores que tivemos 
no Brasil, desde o Império, que teve seu Ato Adicional de 1834, até a 
Constituição de 1891, emendada em 1926, para falar apenas naquelas 
emendas que se processaram em relação aos corpos constitucionais 
votados pela Assembleia Constituinte, desde também a Constituição 
vigente de 1946, que já sofreu diversas emendas, retificação, apura-
mento de forma e de fundo? Diante de tudo isso, Sr. Presidente, como 
querer-se, nesta emergência, deixar de votar uma emenda parlamen-
tarista, solicitada e exigida pelas aspirações de tranquilidade do povo 
brasileiro, sob o fundamento de que ela não é perfeita, sob a alegação 
de que seu corpo não é inteiriço e invariável e há erro de técnica de 
qualquer natureza?

Sr. Presidente, se fosse possível, nesta altura dos acontecimentos, 
fazer um apelo aos nobres colegas situados no terreno contrário, este 
seria feito. Eles já lutaram bravamente pelos seus pontos de vista; já 
esgotaram todos os recursos regimentais, eu não diria de obstrução, 
mas, pelo menos, de resguardo daquilo que consideram os seus direi-
tos parlamentares.

Mas, agora, Sr. Presidente, no Congresso, que é um Parlamento, 
Parlamento que é Casa onde se fala, fala-se não por palavras enunciadas 
pelos lábios humanos, mas, acima de tudo, pela voz soberana do voto, 
vamos votar patrioticamente!
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Plebiscito para definição do sistema de governo
sessão de 4 de dezembro de 196260

Passado pouco mais de um ano da vigência do sistema parla-
mentarista entre nós, surgiu a proposta de retorno ao presidencia-
lismo, para o que o povo seria chamado a se manifestar através de 
plebiscito, organizado pela Justiça Eleitoral. Neste pronunciamento, 
entrecortado de intervenções, o deputado paraibano debate a ques-
tão, entendendo que “o destino do Parlamentarismo no Brasil, nesta 
breve experiência desse regime, está selado”. Isso porque, segundo 
suas palavras, se outras razões não houvesse, bastaria uma: “é que 
esse regime ou, em melhor técnica, esse sistema não teve possibili-
dade de viver porque começou a ser asfixiado, desde os primeiros 
dias do seu advento, por uma série de crises provocadas pelo Poder 
Executivo, ou melhor, pelo Sr. Presidente da República”. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, como 
estamos já em franca campanha do plebiscito, o que vale dizer, de certo 
modo, numa fase pré-eleitoral, é necessário que cada um dos partidos 
políticos ou dos representantes do povo, isoladamente e por conta pró-
pria, venha trazer sua contribuição, seu comentário, seu ponto de vis-
ta sobre a situação política nacional. Não pode, realmente, esse debate 
restringir-se apenas aos termos do referendo, às condições em que se vai 
pedir o pronunciamento do povo.

O destino do Parlamentarismo no Brasil, nesta breve experiência 
desse regime, está selado. Todos sabem, e não é preciso ser um obser-
vador político profundo, nem de alta sensibilidade, que a decisão será 
contra o Parlamentarismo. Quando outras razões não houvesse, basta-
ria uma: é que esse regime ou, em melhor técnica, esse sistema não teve 
possibilidade de viver porque começou a ser asfixiado, desde os primei-
ros dias do seu advento, por uma série de crises provocadas pelo Poder 
Executivo, ou melhor, pelo Sr. Presidente da República. Valha-nos, por-
tanto, e fique-nos o consolo de pelo menos aproveitar esta oportunidade 
para algumas considerações, que eu diria de natureza político-jurídicas, 
à margem da consulta popular que vai ser feita no dia 6 de janeiro.

60 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 5 de dezembro de 1962.
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Há alguns aspectos, Sr. Presidente, que realmente não podem passar 
esquecidos neste momento. Um deles é aquele ligado ao sistema eleitoral, 
à sistemática do próprio Código Eleitoral e leis posteriores em vigor no 
Brasil. Foi aproveitada a legislação eleitoral e vão ser aproveitados os ór-
gãos dessa Justiça especial para que se realize a consulta popular, uma vez 
que fora desses critérios e sem o auxílio desses órgãos não seria possível 
fazer o plebiscito ou o referendo, como o denominou uma recente lei.

Mas o que estou achando de grave, neste momento, é que, ao se uti-
lizar a legislação eleitoral e a própria Justiça Eleitoral, esteja-se querendo 
exigir de uma e outra mais do que na realidade podem dar. Sabemos 
o que tem sido a luta dos partidos políticos e, consequentemente, do 
Congresso Nacional pela moralização do processo eleitoral neste país.

Eu mesmo tive oportunidade de pertencer a diversas comissões es-
peciais destinadas a estudar matéria eleitoral. De uma delas fui presi-
dente, sendo relator o deputado Gustavo Capanema. Integrei uma ou-
tra, uma comissão mista, de senadores e deputados, de cujos trabalhos 
resultou a introdução da cédula única, da fotografia nos títulos eleitorais 
e várias outras providências normalizadoras, como a instituição da pre-
clusão em matéria de recursos eleitorais e uma série de providências 
destinadas a coibir, já que é impossível erradicar inteiramente, toda 
aquela larga soma de vícios que afetavam e deformavam a manifestação 
do povo através das urnas.

Recordo-me que a propósito do chamado “retratinho” do eleitor no 
título, providência que destaquei do projeto que corria morosamente, 
travou-se uma luta tremenda no próprio Congresso Nacional. Votado o 
projeto e prestes a transformar-se em lei, veio uma emenda no sentido 
de transferir a sua adoção para dois anos depois.

Um dos vícios mais graves e contra o qual mais se reclamava na épo-
ca era o do chamado alistamento fictício, ou alistamento fantasma, re-
sultante, em grande parte, daquele alistamento ex officio introduzido por 
ocasião da reconstitucionalização do país. Cabe salientar ainda aqueles 
outros vícios resultantes da falta de exigência dos requisitos mínimos de 
identificação, como impressões digitais, fotografia, quando servia como 
documento comprobatório quaisquer documentos os mais graciosos que 
se possa imaginar. Mas afinal tenho a impressão de que algumas dessas 
falhas foram corrigidas, e o alistamento eleitoral, hoje, se não é perfeito, 
é muito melhor que o daquela fase da reconstitucionalização, quando se 
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exigia que o eleitor só votasse na sua seção – salvo aquelas exceções 
expressamente previstas na legislação –, o que também foi uma provi-
dência eficiente, foi uma medida moralizadora do processo eleitoral.

Hoje, pelos debates que se verificam, tanto na imprensa como na 
tribuna, como em todas as manifestações do pensamento político, hoje, 
repito, as reclamações estão se voltando mais para o processo de apura-
ção, da apuração não apenas perante as justiças eleitorais, mas da apu-
ração, também e, em alguns casos até, principalmente, perante os tribu-
nais de Justiça Eleitoral.

Li há poucos dias, Sr. Presidente, com surpresa, e procurei infor-
mar-me com pessoa categorizada junto ao Tribunal Superior Eleitoral, 
já que me encontrava fora do país, e foi-me dito que houve uma delibe-
ração do Tribunal Superior Eleitoral, provocada pelo procurador-geral 
da República, Dr. Evandro Lins e Silva, pela qual o eleitor pode votar 
em qualquer lugar. O eleitor em trânsito, nesse já famoso plebiscito ou 
referendum, pode votar em qualquer parte do Brasil em que se encontre.

Ora, Sr. Presidente, não é possível convocar a instrumentabilidade 
da Justiça Eleitoral, não é possível que se convoque, que se aplique, 
que se invoque uma legislação, cuidadosamente trabalhada, apesar 
dos seus defeitos, abrindo-lhe logo, por uma deliberação dessa natu-
reza, uma brecha que irá criar precedente da pior espécie, porque a 
Lei nº 2.550, de 1955, no seu art. 32, taxativamente diz que o eleitor só 
pode votar na sua seção.

Falo aqui como apaixonado dessa providência, porque fui um dos 
seus mais ardentes defensores. E através dessa decisão legislativa, atra-
vés dessa prescrição legal – como devem estar lembrados todos os cole-
gas que têm contato e vivência permanente com a vida pública do nosso 
país –, conseguimos evitar aquele triste episódio do eleitorado ambulan-
te, que em certos casos parecia mesmo aquela massa da pecuária que se 
deslocava por vários campos e fazendas para fraudar o Banco do Brasil.

O Sr. Ari Pitombo – Acho que o nobre colega, no particular, não 
tem muita razão. Veja, por exemplo, o caso de Brasília: se não dermos 
facilidade ao eleitor de votar no lugar em que se encontra, os vinte 
mil funcionários existentes em Brasília terão que se deslocar para o 
Rio de Janeiro. Gastarão dinheiro do seu bolso, porque o governo não 
vai indenizar despesas com transporte e estada no Rio. Assim, só em 
Brasília, vinte mil funcionários deixarão de votar, porque estão fora 



475PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

de seus redutos eleitorais. Acho que, no caso, a determinação é sábia, 
e mais tarde teremos de incluir isso na lei eleitoral. Ninguém vota em 
Brasília. V.Exa. deve saber que o funcionário de Brasília se desloca para 
o Rio e para os seus estados a fim de votar. Seria assim, um meio de 
evitar que essas pessoas fizessem gastos.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço o aparte com que me honrou 
o deputado Ari Pitombo, mas tenho pelo menos dois argumentos para 
refutar o que S.Exa. acaba de afirmar. Primeiramente, trata-se de uma 
disposição legal que não pode ser contrariada por qualquer deliberação 
de qualquer tribunal existente no país. Em segundo lugar, porque a lei 
estabelece as linhas gerais da solução para qualquer assunto. Não se pode 
entrar nesse casuísmo. Quando se constituiu Brasília, quando para aqui 
se transferiu a capital do país nós não éramos ignorantes nem estávamos 
desapercebidos dessa situação sui generis que constitui o próprio corpo 
eleitoral de Brasília: cidadãos brasileiros que já sabiam que não podiam 
exercer o direito de voto, como nos Estados Unidos os habitantes de 
Washington não exercem o direito de voto. Trata-se de uma dessas pe-
quenas exceções indispensáveis ao organismo geral de um corpo polí-
tico e não é nunca através de uma providência desta natureza, para um 
fim específico, em que está de modo particular empenhado o governo, 
que se deve modificar a legislação. Como nunca ninguém aqui recla-
mou, nas eleições reais, nas eleições verdadeiras, não as plebiscitárias, 
não as referendárias, não as de afogadilho, não as de conveniência do 
presidente da República, o fato de os eleitores aqui existentes não esta-
rem exercendo o direito do voto?

Esse, Sr. Presidente, é um dos aspectos: a infringência clara e frontal 
da lei, o desrespeito de uma solução legislativa, do Congresso Nacional. 
Mas o perigo, no caso, nobre deputado Ari Pitombo, é do precedente. 
O que receio é se firmar esse princípio, se passar sem as nossas obser-
vações e – por que não dizer? – também o nosso protesto, em termos os 
mais respeitosos à Justiça Eleitoral. Mas, afinal de contas, o nosso pro-
testo é que, se ficar sem esse reparo o que acaba de ser decidido – e que, 
espero, ainda será revogado, através de resposta à consulta oportuna –, é 
que, se ficar de pé esse princípio, amanhã voltaremos àquela larga onda 
de fraudes dos chamados eleitores dos votos em separado, eleitores de 
Alagoas que iam votar na Paraíba, da Paraíba iam votar no Ceará, para 
já não falar naqueles que se deslocavam dentro de uma circunscrição, 
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dentro de uma zona eleitoral, afeando, deturpando e envenenando a li-
vre manifestação do povo através das urnas.

O Sr. Celso Brant – Parece que há um engano de V.Exa. quando diz 
que os eleitores de Brasília sabiam que não teriam direito a votar. Ao 
contrário, a emenda constitucional diz que serão marcados os prazos 
para eleições à Câmara Municipal, à Câmara Federal e ao Senado, em 
Brasília. Existe, pois, um direito do eleitor de Brasília de votar. Não en-
tro nessa parte, no mérito, porque realmente é secundário. Quero dizer 
a V.Exa., estudioso que é do direito público, que há uma diferença fun-
damental entre uma eleição e um plebiscito. Sabe V.Exa. que o plebisci-
to é uma novidade em nosso direito público. Estamos, de certa forma, 
ainda sem condições legais para caminhar nesse terreno, porque só a 
Constituição de 1937, ao que me parece, faz referência ao plebiscito, 
propriamente. Trata-se, repito, de inovação. A lei se refere a eleição e 
não a plebiscito. Digo mais a V.Exa. e acredito que seria mais razoável, 
mais justo, que o tribunal estendesse aos analfabetos o direito de voto no 
plebiscito, porque se cuida de situação diferente daquela enquadrada na 
Constituição para a eleição comum.

É um ponto de vista jurídico com relação a uma definição de ple-
biscito. O plebiscito é diferente da eleição comum, pelo menos esse o 
pensamento de numerosos constitucionalistas, como não ignora V.Exa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado a V.Exa. Mas esse plebis-
cito, que é uma novidade, tem os seguintes pontos de coincidência com 
uma eleição: em primeiro lugar foi convocada a Justiça Eleitoral como 
órgão encarregado de realizar o plebiscito; segundo, foi adotada a pró-
pria legislação eleitoral, de tal modo que na chamada Lei Complementar 
nº 2, de 16 de setembro de 1962, o parágrafo 3º diz o seguinte:

Terão direito a votar, neste caso, os eleitores inscritos até 7 de 
outubro de 1962, aplicando-se à sua apuração e à proclamação do 
resultado a Lei Eleitoral vigente.

Quer dizer, tudo foi determinado que se fizesse conforme a Lei 
Eleitoral. Os órgãos, os instrumentos, a legislação, tudo foi convocado. 
Embora o plebiscito seja assunto novo, matéria inédita em nossa vida 
pública, o que não se pode fazer é convocar uma Justiça Eleitoral, uma 
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legislação eleitoral, todos os meios, todos os instrumentos eleitorais, e 
abrir logo uma brecha que poderá ser perigosa no futuro.

Não pensem os meus ilustres colegas que eu tenha a ingenuidade, a 
inocência de supor que essa brecha, essa exceção, essa providência, essa 
condescendência do tribunal eleitoral pesaria no resultado final do ple-
biscito. Defensor que tenho sido aqui, desde muitos anos, da pureza do 
processo eleitoral, não me façam a injustiça de supor esteja eu pensando 
que essa permissão vá afinal influir no resultado. O que estou procuran-
do é, desde longe e desde logo, defender a contextura, defender a intan-
gibilidade da legislação eleitoral, porque – não tenham disso dúvidas 
V.Exas. – se prevalecer o que foi sugerido pelo professor Evandro Lins e 
Silva, a legislação eleitoral estará exposta no futuro a todos os ataques, 
a todos os perigos com prejuízo real para aquilo a que ela é destinada.

Outro problema é, por exemplo, a questão das multas, a respeito da 
qual ainda não se manifestou a Justiça Eleitoral. Deu-se a interpretação 
de que os eleitores não estariam sujeitos a multa. Entenderam outros 
que eles estavam sujeitos a multa uma vez que o plebiscito tinha sido 
equiparado a um ato eleitoral. Mas já vi hoje na imprensa e já ouço co-
mentários de que se anuncia – veja bem, Sr. Presidente, e vejam bem, 
meus nobres colegas, são perdoados todos os delitos eleitorais àqueles 
eleitores que comparecerem ao plebiscito.

Sr. Presidente, tenhamos paciência, tenhamos um pouco de boa 
vontade para interpretar os fatos jurídicos, esses acontecimentos de que 
resultaram tantas crises em nosso país, mas não podemos descer a con-
cessões dessa natureza. Poderíamos, sim, estabelecer uma disposição de 
anistia geral para os crimes eleitorais, inspirados naqueles princípios e 
pressupostos que sempre informaram todas as concessões de anistia em 
todos os países civilizados, ou seja, com uma alta inspiração de apa-
ziguamento, tão necessária ao esquecimento, que se verifica também 
até em relação aos crimes comuns, quando o legislador verifica que em 
determinados casos a punição convém menos à sociedade que o seu 
perdão, o seu esquecimento. Sim, numa hipótese desta, e como já temos 
feito de outras vezes, poder-se-ia admitir fossem anistiados os respon-
sáveis por crimes de natureza eleitoral, embora ainda estejam quentes as 
urnas, ainda estejam frescos os mapas, ainda estejam recentes as rasuras 
de um sem-número de casos cujas consequências bem não conhecemos 
porque os recursos não foram apreciados e julgados.
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Mas, desgraçada de uma nação que pratica o regime democrático e 
que, quando não se conhece ainda e extensão de toda a sorte de fraudes 
de que se fala, fosse perdoar os fraudadores, os deturpadores do proces-
so eleitoral, se comparecerem ao plebiscito.

Por isso eu dizia no início, Sr. Presidente, que viria fazer algumas 
apreciações de natureza jurídico-política em torno propriamente do 
funcionamento das instituições, sem ter a ingenuidade ou a petulân-
cia de pretender, de qualquer modo, tirar o brilho que se deseja, que 
se anuncia e que se prenuncia para o famoso plebiscito que vai ser, no 
gênero, a primeira experiência na nossa história política.

E nesta hora também, Sr. Presidente, em que tanto se fala em re-
formas de base, uns com conhecimento, outros sem conhecimento, al-
guns até com indiferença, e outros apenas por emoção, sem descer ao 
fundo de cada uma dessas reformas, porque inclusive em matéria de 
reforma bancária, de reforma agrária, de remessa de lucros e de todos 
esses problemas que vêm chamando a atenção do legislador brasileiro, 
vemos o emprego dessa expressão – reforma de base – como se fosse 
uma chave mágica, como se fosse uma panacéia, diante de cuja pura e 
simples enunciação os próprios problemas se abrissem, as equações se 
resolvessem, as dificuldades se desfizessem, antes do estudo demorado 
e acurado de cada um dos aspectos em que se desdobra cada um desses 
pontos sujeitos a uma reforma de base.

Mas reforma eleitoral é também reforma de base. Seriedade eleitoral 
é pressuposto de uma vida democrática, de um funcionamento livre de 
regime, e nunca, como agora, chegou o momento, nesta nova legislatura 
que se vai iniciar, de se levar a sério um estudo, o mais meticuloso e cri-
terioso que se possa realizar, em torno dessas falhas, desses defeitos que 
a respeito e depois de cada uma das eleições são apontados, sem que, 
pelo menos da última vez, tivéssemos tomado as providências cabíveis.

O mais grave é na apuração. Não ouvi, que me acuse a memória, 
qualquer reclamação contra alistamento; não ouvi reclamações contra 
propriamente o ato eleitoral, o ato da votação, a não ser, excepcional-
mente, um caso ou outro de violência, que é inevitável no exercício de 
uma vida democrática. Mas o grande flagelo de que se fala de norte a 
sul do país está precisamente no processo das apurações. E é por esse 
processo de apuração que devemos, de futuro, voltar as nossas vistas, 
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qualquer que seja o resultado, qualquer que seja o fim da série de crises 
que neste ano tanto abalaram a vida do nosso país.

Outro ponto que não pode deixar de merecer a minha atenção é 
a recente declaração do ministro João Mangabeira, eminente jurista, 
discípulo de Rui Barbosa, constitucionalista de méritos incontestáveis 
e incontestados no país, e que teria aventado a ideia de que, uma vez 
conhecido o resultado do referendo, retornar-se-ia automaticamente 
ao presidencialismo.

Também sei que, em termos práticos, pouca diferença faz. Sendo o 
referendo popular, como toda gente sabe, pelo retorno ao presidencialis-
mo, pouco faz a diferença de três meses, ou seja, o prazo de noventa dias 
estipulado na lei, para que o Congresso vote a verdadeira norma discipli-
nadora do presidencialismo ou vote, porque é a hipótese menos provável, 
os termos em que continuaria a funcionar o Parlamentarismo no Brasil.

Mas o problema não é este, não é saber se o presidencialismo vai ser 
vitorioso, como se sabe que vai e que, por conseguinte, o Parlamentarismo 
está por terra. O que não se justifica é esse açodamento, essa violação cons-
tante e permanente da lei. Já nós a votamos infringindo a Constituição; já 
traz ela em si todo o vício de uma elaboração anormal; uma lei que revo-
gou um dispositivo claro do Ato Adicional incorporado à Constituição. 
Mas isso é matéria vencida. A lei que o governo pediu e o Congresso, na 
sua soberania, por maioria de votos, entendeu conceder é esta que diz 
claramente em seu parágrafo 1º, artigo 2º:

Proclamado pelo Superior Tribunal Eleitoral o resultado, o 
Congresso organizará, dentro do prazo de noventa dias, o sistema 
de governo, na base da opção decorrente da consulta.

Parágrafo 2º:

Terminado esse prazo, se estiver promulgada a emenda revisora 
do Parlamentarismo, ou instituidora do presidencialismo, continu-
ará em vigor a Emenda Constitucional nº 4, de 2 de setembro de 
1962, ou voltará a vigorar, em sua plenitude, a Constituição Federal 
de 1946, conforme o resultado da consulta popular.

O Sr. Aurélio Vianna – Pelo que V.Exa. acaba de ler, inquiriríamos: 
qual o sistema que passaria a viger no país durante os noventa dias? 
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Não teríamos presidencialismo nem Parlamentarismo. Estaria o poder 
constituinte no pleno exercício da sua atribuição de organizar um novo 
diploma constitucional. Mas, se nos reportamos ao Ato Adicional, que 
não foi ab-rogado, que não foi revogado, então vamos encontrar que do 
plebiscito resultará o sistema de governo, presidencial ou parlamentar. 
Em todo plebiscito é assim. É princípio universal.

Se todo poder emana do povo, se o povo decide pelo Parlamentarismo, 
então é o sistema parlamentar; se decide pelo presidencialismo, é o sis-
tema de governo presidencial. No nosso caso, temos duas constituições 
vigendo: a presidencial, que foi em parte apenas ab-rogada, e outra, que 
dizem ser híbrida, a parlamentar, consubstanciada no Ato Adicional. De 
qualquer maneira, a decisão do povo, que é contrária ao Ato Adicional, 
ab-rogará esse diploma. Isso não importa em que o Congresso elabore 
o novo diploma legal, uma constituição adaptada às condições atuais 
do Brasil, seja ela parlamentarista, seja presidencialista, conforme a de-
cisão do povo. Não vejo por que a opinião do constitucionalista João 
Mangabeira seja recebida com tanta estranheza, porque ela se baseia 
exclusivamente no próprio Ato Adicional.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Vou responder ao aparte de V.Exa., pri-
meiro, com um exemplo; depois, com um argumento. O exemplo é o se-
guinte: a ser verdadeira a tese de V.Exa., a Constituição Federal sempre 
determinou que, 120 dias antes do término do período presidencial, fosse 
eleito o presidente da República. O presidente da República é eleito e espe-
ra 120 dias para empossar-se. De acordo com o ponto de vista de V.Exa., 
proclamado o resultado, teria de empossar-se imediatamente. Agora, com 
este argumento, não se pode admitir que a lei complementar que alterou o 
ato adicional seja aceita para uns efeitos e não para outros.

O primeiro efeito já foi atingido, isto é, o ato adicional deter-
minava que somente nove meses antes do término do atual período 
presidencial se fizesse o plebiscito. Nós, através de uma lei, que tem 
tramitação e quórum diferentes, por conseguinte, processo inteira-
mente diverso da emenda constitucional, alteramos o ato adicional 
e, através dessa lei, vamos realizar esse referendo no dia seis de 
janeiro. Para isso, a lei serve. Quando, porém, ela determina que, 
uma vez proclamado o resultado da consulta, se espere, pelo prazo 
de noventa dias, que o Congresso fixe os termos em que vai ser 
cumprido este ou aquele regime, para esse efeito não serve. É a lei 
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inconstitucional num caso e não em outro, em vigência num e não 
em outro caso. Mas, ainda que V.Exa. tivesse razão neste particular, 
ainda que o dispositivo fosse inconstitucional, desafio-o a mostrar 
no ato adicional onde se diz que, proclamado o resultado do plebis-
cito, automaticamente, imediatamente, voltar-se-á a este ou àquele 
regime. Naturalmente, o que se diz é o que está pressuposto e nem 
se precisava dizer: se se institui um processo de consulta popular; 
se se estabelece um plebiscito ou se se tiver de estabelecer um refe-
rendo ou qualquer denominação que fosse, naturalmente a vontade 
popular uma vez manifestada, de acordo com o próprio pressupos-
to constitucional estabelecido, tem de ser respeitada, mas não há de 
onde se tirar a conclusão dessa aplicação automática, imediata, que 
pretende o eminente jurista João Mangabeira e seu ilustre discípulo 
deputado Aurélio Vianna.

O Sr. Aurélio Vianna – V.Exa. lançou-me um desafio. Aqui está: 
“Poderá dispor sobre a realização de plebiscito que decida da manuten-
ção do sistema parlamentar ou volta ao sistema presidencial”.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Só.
O Sr. Aurélio Vianna – Está claro. É o que está no ato adicional: “que 

decida”. Agora, uma lei ordinária...
O SR. ERNANI SÁTYRO – Votada por V.Exa.
O Sr. Aurélio Vianna – ...votada por V.Exas.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Por mim, não. Graças a Deus, não.
O Sr. Aurélio Vianna – É tão considerada inconstitucional que o par-

tido de V.Exa. não teve a coragem de ir ao Supremo.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Posso não ter tido a coragem de ir ao 

Supremo, mas também não tive a coragem de votá-la, como V.Exa.
O Sr. Aurélio Vianna – É pior.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não tive a coragem nem fui obrigado a 

fazê-lo. Também não pratiquei uma heresia, votando a lei, como o fez 
V.Exa., que vive pregando leis e democracia.

Sr. Presidente, o Sr. João Mangabeira comete uma verdadeira here-
sia, um contrassenso jurídico, e o que há de mais lamentar – porque a 
verdade deve ser dita toda – é que isso não constitui apenas ensinamen-
to errado do ilustre professor. O fato é que Sr. João Mangabeira, no caso 
de uma vida gloriosa de constitucionalista, de discípulo de Rui Barbosa, 
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está servindo de instrumento a essa onda de agitações e de crises, pro-
vocada pelo Sr. João Goulart...

O Sr. Aurélio Vianna – Protesto.
O SR. ERNANI SÁTYRO – ...que outro propósito não tem senão 

disfarçar sua incapacidade para dirigir os destinos da nação brasileira.
O Sr. Aurélio Vianna – O Sr. João Mangabeira não é instrumento 

nem do partido de V.Exa., nem do Sr. João Goulart, nem do PSD, nem 
do PTB, mas é homem de bem, digno, honesto, culto, capaz e que não 
teve ainda contraditadas por V.Exa., por seus argumentos – a não ser 
por insultos –, as palavras que pronunciou.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não sei quais foram os insultos.
O Sr. Aurélio Vianna – V.Exa. insulta um homem.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, peço a V.Exa. me assegure 

a palavra. Os apartes somente são admissíveis com licença do orador.
O Sr. Aurélio Vianna – V.Exa. permitiu que eu o aparteasse.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Antes, permiti; agora, não. V.Exa. está 

me insultando.
O Sr. Aurélio Vianna – Sr. Presidente, peço a V.Exa. mande cortar, do 

discurso do nobre deputado Ernani Sátyro, todos os meus apartes.
O SR. ERNANI SÁTYRO – E eu peço a V.Exa., Sr. Presidente, que 

me honre com o deferimento do que acaba de solicitar o nobre depu-
tado; que me honre com o corte de todos os apartes...

O Sr. Aurélio Vianna – Todos.
O SR. ERNANI SÁTYRO – ...proferidos no meu discurso pelo no-

bre deputado Aurélio Viana. S.Exa. está acostumado a dizer o que quer, 
mas não gosta de ouvir. Mas comigo ouvirá sempre.

O Sr. Aurélio Vianna – V.Exa. é homem de coragem... Estamos todos 
com medo de V.Exa.

O Sr. Presidente (Valério Magalhães) – Atenção, nobres deputados. 
Solicito que só aparteiem com permissão do orador.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Eu não tenho medo de ninguém. As pala-
vras do nobre colega nunca me causaram medo. O seu ódio, o seu rancor...

O Sr. Aurélio Vianna – Pois temos muito medo de V.Exa.
O ERNANI SÁTYRO – ...nunca me causaram medo. Aliás, conside-

ro V.Exa. inofensivo: fala horas e não há consequência alguma; repito, 
considero V.Exa. inofensivo.
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O Sr. Presidente (Valério Magalhães) – A taquigrafia não deve regis-
trar apartes que não tenham sido permitidos.

O Sr. Sérgio Magalhães – Nobre deputado Ernani Sátyro, creio que a 
situação do país é realmente difícil, e a Câmara dos Deputados precisa 
debater os problemas do povo brasileiro para chegarmos, então, a um 
encaminhamento, a uma solução para essas dificuldades que aí estão. 
Queria lembrar ao nobre deputado que a crise brasileira se iniciou com 
a renúncia do ex-presidente Jânio Quadros e que, somente durante a 
crise da renúncia, houve emissão de cerca de noventa bilhões de cru-
zeiros, o que agravou a crise econômica. Não me parece de justiça se 
procure sacudir sobre os ombros do atual governo a crise tremenda que 
aí está. Por outro lado, se V.Exa. estudar mais a fundo a economia nacio-
nal, verificará que houve uma série de equívocos, uma série de erros na 
nossa política econômico-financeira, erros que provocaram verdadeira 
desnacionalização da indústria nacional. Daí nosso desenvolvimento 
econômico, que ocasionou sacrifício ao povo sem lhe proporcionar, en-
tretanto, até agora, qualquer benefício, porque os seus resultados estão 
monopolizados por uma minoria.

O que nos cumpre é precisamente debater essa situação, para fazermos 
com que o povo brasileiro consiga alcançar o padrão de vida que merece, 
de conformidade com seu esforço e seu trabalho. Não me parece razoável 
levar o debate para termos pessoais, querendo jogar nas costas do atual pre-
sidente a responsabilidade pela presente situação, mesmo porque, se tivesse 
de ser apontado um responsável, esse seria o presidente renunciante.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Cada um tem sua quota de responsabili-
dade e concordo com V.Exa. na parte que cabe ao senhor Jânio Quadros. 
Direi até mais claramente que, na minha vida pública, na minha ativida-
de eleitoral, nunca mais o senhor Jânio Quadros merecerá o meu voto, 
porque renunciou, já não direi aos direitos, mas aos deveres que tinha 
perante a nação, mas isso não exime também a parte de culpa do Sr. João 
Goulart. Com efeito aqui só se falava em concessão de poderes, e alguns 
poderes específicos foram concedidos antes das eleições, sem que até 
hoje conheçamos as providências adotadas por este governo, dentro dos 
limites dos poderes concedidos.

O Sr. Sérgio Magalhães – Verifico com alegria que V.Exa. já concorda 
comigo, quando reconhece que a crise da renúncia pôs a nu outra crise mais 
profunda neste país, ou seja, talvez V.Exa. reconheça se tenha agravado a 
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situação do país após a renúncia. Mas agora desejava indagar de V.Exa.: 
o que foi que tivemos após a implantação do Parlamentarismo no Brasil, 
com o início do governo do Sr. João Goulart? Uma política de concilia-
ção em que todos os partidos políticos, inclusive o de V.Exa., fizeram 
parte do governo, assumiram a responsabilidade, e essa política de con-
ciliação, na qual a UDN passou também a ser governo, é que responde 
pelo que aí está. Esta é uma verdade, e neste ponto espero que o nobre 
deputado concorde comigo. 

O SR. ERNANI SÁTYRO –Responderei a V.Exa.
O Sr. Sérgio Magalhães – O seu partido tem a sua quota de respon-

sabilidade. Se há necessidade de alguma coisa para melhorar a situação 
do Brasil, é acabar com essa política de conciliação. É o presidente da 
República fazer um governo com orientação ideológica definida, inclu-
sive afastando os elementos da UDN ligados ao governo anterior que 
ainda estão aí nas posições fazendo a desgraça desse Brasil. Se a UDN 
tem de assumir uma posição de oposição ao governo, que se demitam 
dos cargos públicos esses elementos que os estão exercendo, atrapa-
lhando o encaminhamento das reformas necessárias.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Lamento que o nobre deputado Sérgio 
Magalhães, que parecia inspirado num elevado propósito de afastar-me 
daquilo que chamou de aspectos pessoais do problema – aliás, eu não 
estava envolvido em aspectos pessoais, não fiz referências pessoais, não 
insultei ninguém, apenas chamei a debate as pessoas ligadas aos fatos 
por mim denunciados –, tenha sido muito mais intransigente, embora 
com voz mais mansa do que o deputado Aurélio Viana.

Em primeiro lugar, a participação da UDN no governo não re-
sultou de nenhuma das conciliações ou coalizões de que foi fértil, em 
determinada época, a vida pública do Brasil sob o regime presiden-
cialista. Sua participação no governo decorreu do próprio sistema 
parlamentar. Nós, udenistas, não fomos ao presidente João Goulart 
com o propósito de com ele nos conciliarmos. Isto, não. Naquele tem-
po, conforme estão bem lembrados os colegas, embora na oposição, 
a UDN participou, através dos cargos de ministros, ora do governo 
Getúlio Vargas ora do governo Eurico Gaspar Dutra. Se o deputado 
Sérgio Magalhães, que me cobra um estudo mais profundo de nossa 
economia, se aprofundasse mais no estudo dos sistemas políticos, das 
doutrinas políticas, veria ser da própria natureza do Parlamentarismo 
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a participação de todos os partidos políticos do governo. Veria que 
um gabinete resulta de votação do Congresso, a qual impõe entendi-
mentos parlamentares, isto é, dentro do próprio Parlamento, para esse 
governo comum. A UDN não foi para o governo, não participou do 
gabinete por favor, nem por mercê do senhor João Goulart, mas sim 
por decisão soberana deste Congresso, não importam os subterfúgios 
usados pelos que pensam em contrário. Enganam-se aqueles que jul-
gam que qualquer udenista que por ventura ocupe cargo público deva 
demitir-se. V.Exas. não são donos do patrimônio representado pelos 
cargos públicos nacionais. Os udenistas dignos, capazes, aptos para as 
funções públicas, na intangibilidade, na plenitude dos seus direitos, 
continuarão a exercê-las como, onde e quando quiserem, apesar da 
intolerância de V.Exas.

O Sr. Celso Brant – V.Exa. permite? Parece que há um ponto de vista 
que V.Exa. inova em matéria de Parlamentarismo porque sabe V.Exa. 
que, ao contrário do que V.Exa. deixa a entender, quando num siste-
ma parlamentarista determinado governo tem condições de realizar um 
programa, ele vai realizá-lo com os partidos que são seus adeptos; são 
aqueles que o apoiam, aqueles que dão ao governo a segurança de que 
ele necessita para realizar o seu programa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito bem. Aceito as palavras de 
V.Exa. – quando tem condições para fazer isso –, mas a experiência 
demonstra que, naquele momento, o governo não tinha tais condições 
dentro do Congresso.

Estou plenamente de acordo com as palavras de V.Exa.: “quando te-
nha condições”, mas naquele momento, não as tinha.

O Sr. Celso Brant – Penso que o erro fundamental do fracasso da 
experiência parlamentarista em que estamos vivendo é exatamente 
esse. Levamos para o governo todas as dissensões que existem aqui, 
que existem na vida pública brasileira, que existem na atividade po-
lítica nacional. Vê V.Exa. o que está acontecendo no momento: o se-
nhor ministro do Trabalho acusa elementos do governo de serem 
entreguistas, ligados a uma política reacionária; como o Sr. Roberto 
Campos, que seria ótimo embaixador do Brasil nos Estados Unidos, 
mas que não pode ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Veja 
V.Exa. o que acontece quando ele se refere ao presidente da Sumoc. 
Vem o presidente da Sumoc e diz que é executor das deliberações de 



2ª Parte – DiScurSoS486

um órgão colegiado. Mas leia, V.Exa., as declarações do Sr. Otávio 
Bulhões e verifique que ele faz críticas ao sistema em que estamos 
vivendo. Faz críticas às leis aprovadas por esta Câmara.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Só pediria a V.Exa. não me obrigasse a 
entrar nessa briga que é de V.Exas. O próprio deputado Sérgio Magalhães 
já estabeleceu sua sentença inapelável, definitiva, de que devemos ser 
levados para a oposição. Confesso que se fosse pela minha vontade iría-
mos mesmo, mas sem renunciar jamais a determinados cargos que, em 
virtude de lei e dentro do regime democrático, possam caber a adeptos 
de qualquer partido político. Realmente a linha ideológica do governo, 
que o deputado Sérgio Magalhães acaba de cobrar, e que não posso dei-
xar de registrar no meu discurso, não é também problema nosso, mas 
do senhor João Goulart, que deve seguir essa linha ideológica inflexível, 
afastando todos os elementos que não comungam do seu ideal, da sua 
ideologia. Daqui por diante, será problema do senhor João Goulart e 
não nosso, porque não temos nada que ver com a ideologia do senhor 
ministro do Trabalho e do senhor Roberto Campos, ou de qualquer ou-
tro. Esse problema há de ser resolvido entre V.Exas. Não sou eu o pobre 
udenista que se vai meter nessa briga de gigantes.

O Sr. Celso Brant – Acredito que V.Exa. deveria advogar dentro do 
seu partido essa posição que me parece justa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Que posição?
O Sr. Celso Brant – Quando a UDN estiver no governo, executará pro-

grama dentro da sua ideologia; quando o PTB estiver, também assim agirá.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Ninguém está no governo sozinho,  

Sr. Deputado. Com esta fragmentação partidária que existe no Brasil, ne-
nhum partido político pode ter a pretensão de ir sozinho para o governo.

O Sr. Celso Brant – Quero dizer a V.Exa. que exatamente essa frag-
mentação ideológica, administrativa, tudo isso é que impede a realiza-
ção de programas. Em nenhum país do mundo, nenhum governo pode 
realizar um programa se tem a apoiá-lo uma série de elementos de di-
reita, outros de esquerda, outros de centro.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. é a favor do partido único?
O Sr. Celso Brant – Não, e V.Exa. sabe disto.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Está parecendo que V.Exa. quer o parti-

do único. A minha concepção democrática da vida se assenta no prin-
cípio da pluralidade partidária. É pressuposto constitucional e também 
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um pressuposto do próprio exercício da democracia a pluralidade par-
tidária. Não podemos conceber a vida pública, não podemos conceber 
governo, Congresso, em suma, a própria democracia, sem pluralidade 
partidária. Podem-se adotar algumas providências para que os partidos 
não se fragmentem, não se pulverizem tanto, mas quanto a esse ideal do 
governo de partido único, infelizmente, apesar da simpatia que V.Exa. 
me desperta, não posso concordar com V.Exa.

O Sr. Celso Brant – V.Exa., imaginoso como é, não sei de onde tirou a 
ilação de que sou a favor do partido único. Pelo contrário, estou dizendo 
que, quando um partido tem condições de executar um programa no 
governo, deve executá-lo.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Mas não pode chegar ao governo sozi-
nho; nenhum partido no Brasil até hoje chegou sozinho.

O Sr. Celso Brant – Mas não chegou com o apoio da UDN.
O SR. ERNANI SÁTYRO – A UDN não está em causa. O senhor 

João Goulart chegou ao poder com o apoio do PTB?
O Sr. Celso Brant – Mas não chegou com o apoio da UDN.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Chegou com o apoio do PSD. Pelo menos 

a companhia do PSD V.Exas. são obrigados a ter, e espero não queiram 
fazer com o PSD o que o deputado Sérgio Magalhães acabou de fazer 
conosco, empurrando-nos para a oposição.

Vamos de bom grado, mas não sei como receberia essa ideia o glo-
rioso Partido Social Democrático.

O Sr. Celso Brant – Quero terminar o meu aparte, dizendo exata-
mente o que penso. Peço a V.Exa. que me ouça um minuto, por favor.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Com prazer.
O Sr. Celso Brant – Acho, Sr. Deputado, que esse problema de par-

tido de oposição, partido de governo, hoje não tem muita razão de ser. 
Mas quando um programa está estabelecido, quando um governo de-
fende um programa, quando ele vai executar esse programa, não pode 
entregá-lo a elementos contrários à execução desse mesmo programa. 
Veja V.Exa. o que aconteceu com o ministro Clemente Mariani. Foi pelo 
senhor Jânio Quadros encarregado de executar uma missão em Punta 
del Este e realizou exatamente o contrário do que lhe foi dado para fazer.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Acha V.Exa. que o senhor Juscelino 
Kubitschek fez mal quando entregou o Ministério do Trabalho ao 
senhor João Goulart?
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O Sr. Celso Brant – Não acho, absolutamente.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Era de outro partido, com uma concep-

ção diferente do fenômeno do trabalhismo.
O Sr. Celso Brant – Não, absolutamente. O senhor Juscelino 

Kubitschek foi sempre um aliado do PTB.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Mas o PTB não chegou sozinho ao go-

verno. V.Exa. está se contradizendo.
O Sr. Celso Brant – Não me estou contradizendo. Acabei de dizer 

que partidos não têm sentido.
O SR. ERNANI SÁTYRO – O PSD deve ficar, ou não, com o go-

verno do senhor João Goulart? Desejava que V.Exa. explicasse para eu 
poder entender. Não tenho nenhuma intenção longínqua, não quero ver 
nada no horizonte. Desejava que V.Exa. dissesse, alijada como está a 
UDN pelo deputado Sérgio Magalhães – muito a nosso gosto –, se o 
PSD deve formar ou não no governo do senhor João Goulart.

O Sr. Celso Brant – V.Exa. está fazendo um grande esforço para ver se 
não me compreende. Estou dizendo a V.Exa. que os partidos não têm sen-
tido. Se o PSD vai ser ou não alijado não tem importância. Sabe V.Exa. que 
na nossa corrente existem elementos da mais alta significação do partido 
de V.Exa. como existem no PTB elementos que têm outra linha. O que 
acredito é que, quando escolhemos elementos para cargos de confiança, é 
necessário que esses elementos sejam realmente de confiança e realizem o 
programa. Do contrário, continuaremos indefinidamente fazendo essa 
restrição, que V.Exa. faz ao senhor João Goulart, a todos os presidentes. 
Porque de fato o que S.Exa. está fazendo é deixar de executar o progra-
ma de seu partido.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço o aparte de V.Exa. Apenas 
discordo porque acho que um grande ministro, um corpo de auxiliares 
deve ser, antes de tudo, da confiança da nação. O presidente deste país 
– V.Exa. não tenha ilusões –, mesmo depois desse plebiscito tão apre-
goado e sonhado, jamais voltará a ter aquele sentido de hipertrofia, de 
caudilhismo desenfreado, de poder pessoal. Tenho a impressão de que 
mesmo independentemente de normas taxativas, mesmo independen-
temente de disposições expressas em lei ou na Constituição, esta ex-
periência – que a história há de um dia compreender, apesar de breve 
e de tão cedo asfixiada – mostrou ao próprio Congresso Nacional que 
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nenhum presidente da República poderá mais ter a soma ilimitada de 
poderes que teve até antes da vigência do Parlamentarismo no Brasil.

Sr. Presidente, com estas considerações – já que entendo, como en-
tende toda a nação, que o resultado do plebiscito vai ser favorável aos 
desígnios do senhor João Goulart – seria o caso de dirigir a S.Exa. o 
apelo de um representante humilde da nação para que, seguro como 
está de sua vitória, não contribua para deformar o processo eleitoral, 
não aplique o dinheiro dos institutos, o dinheiro dos cofres públicos, 
para movimentar o eleitorado, se ele porventura estiver indiferente. Em 
suma, não continue a provocar crises para encobrir a inoperância e a 
incapacidade do seu governo.

Desnecessidade de reforma da constituição 
para possibilitar a reforma agrária
sessão de 15 de maio de 196361

Trata Ernani Sátyro neste discurso da questão da reforma agrá-
ria, que, no início dos anos sessenta, tomou conta do Congresso 
Nacional em face, notadamente, dos propósitos manifestados pelo 
presidente João Goulart, acolitado por líderes camponeses, de rea-
lizá-la a qualquer custo. O líder udenista defendia que a medida se 
fizesse sem apelo às paixões. Lembrou a lei instituidora do mono-
pólio estatal, cuja aprovação contou com a participação de todas as 
correntes, enfatizando mais que para fazer-se a reforma agrária não 
era necessário alterar a Constituição da República. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, ou-
vimos ontem aqui a crítica candente que o nobre deputado Bocaiúva 
Cunha fez aos deputados que discreparam do ponto de vista do Partido 
Trabalhista Brasileiro e do Partido Democrata Cristão na comissão 
especial designada para oferecer parecer à emenda constitucional que 
modifica o art. 141, nº 16, da Constituição da República. Não me cabe, 
evidentemente, rebater aquelas críticas na parte referente aos represen-
tantes do Partido Social Democrático nem ao representante do Partido 
Social Progressista, mas, no que nos atinge e principalmente no que 

61 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 18 de maio de 1963.
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me alcança, tenho necessidade de prestar alguns esclarecimentos a esta 
Câmara. Quero, antes, numa espécie de retrospecto das atividades par-
lamentares do meu partido, lembrar dois pontos que têm sido muitas 
vezes esquecidos, e que vale a pena lembrar agora, quando o orador 
que me antecedeu na tribuna se referiu com tanto calor e com tão justo 
entusiasmo à Petrobras. Quem conhece a história da vida parlamentar 
do Brasil, nos últimos tempos, e principalmente a votação do estatuto 
da Petrobras, há de estar lembrado de que a proposta governamental de 
então, sendo presidente o saudoso Getúlio Vargas, era uma proposição 
tímida, era uma proposta que não atendia às verdadeiras exigências da 
defesa do interesse nacional. E foi o meu partido – seja através do voto 
magistral do deputado Bilac Pinto, seja através da atuação do deputado 
Luiz Garcia e da minha própria, no plenário da Câmara dos Deputados, 
como líder da bancada – que por meio de emendas, de destaques conse-
guiu melhorar a Lei da Petrobras até atingir o ponto a que afinal chegou. 
Deputados de outros partidos, isoladamente, também nos trouxeram a 
sua contribuição para que, afinal, o governo e a Maioria cedessem.

O Sr. Chagas Rodrigues – Quero dar o testemunho de que realmente a 
luta em favor da Petrobras foi uma batalha de homens de todos os partidos, 
inclusive de V.Exa. e honrados companheiros seus. Mas, simul taneamente, 
o então deputado Euzébio Rocha, se bem me lembro, e outros deputados 
tomaram também aquela iniciativa. E o que nós queremos hoje é que aque-
le mesmo entendimento de ontem em torno da Petrobras – que não era 
reivindicação de um partido, nem reivindicação de um homem, porque 
reivindicação da nação brasileira – prevaleça agora com relação à reforma 
agrária, onde esperamos o concurso de V.Exa. e de seus colegas.

O Sr. Fernando Santana – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Concederei o aparte a V.Exa. depois que 

responder à intervenção do nobre deputado Chagas Rodrigues, como 
é do meu hábito parlamentar, porque, do contrário, os debates se tu-
multuam e não terei oportunidade de a cada colega oferecer a réplica 
precisa. Aceito a sugestão do nobre deputado Chagas Rodrigues. E reco-
nheço a colaboração do deputado Euzébio Rocha. Queremos que aque-
le mesmo espírito, que aquele mesmo patriotismo, que aquela mesma 
compreensão estejam a serviço dos reais interesses do povo e sirvam de 
inspiração para aquilo que temos de votar, embora no espírito de cada 
um de nós sejam diversas as interpretações, os conceitos e os princípios 
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que informam emendas ou reformas de qualquer natureza. Não está em 
causa patriotismo. Não está em causa a intenção de resolver os proble-
mas brasileiros. Mas realmente se diversificam os caminhos graves em 
que cada um nesta Casa entende que pode dar a melhor solução para 
os problemas presentes. O meu caminho está dentro da Constituição.

Ouço, agora, o nobre deputado Fernando Santana.
O Sr. Fernando Santana – Nobre deputado Ernani Sátyro, eu só que-

ria acrescentar às palavras de V.Exa., sobre as quais só me posso definir 
no que se refere à Petrobras, porque conheço a elaboração legislativa da-
quele período e que, a par desse esforço do Parlamento, houve também 
um imenso, um gigantesco esforço do povo brasileiro, que deu apoio a 
V.Exa. para realizar aquela lei tão brilhante.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito grato a V.Exa. pela contribuição.
Também o chamado Estatuto do Trabalhador Rural, hoje transfor-

mado em lei – e, se hoje não está sendo aplicado, a culpa não é nossa –, 
estatuto de que hoje aparecem tantos donos, tantos patronos, resultou 
do trabalho de uma comissão especial, da qual foi relator o então depu-
tado Afonso Arinos, o qual lhe deu a devida estruturação jurídica, a 
verdadeira disciplina, de tal modo que posteriormente apenas foi neces-
sário desarquivá-la para que ela se transformasse em lei.

O Sr. Sérgio Magalhães – Louvo muito a atuação do partido de V.Exa. 
Realmente, a aprovação daquele estatuto representou uma nova política 
para o Brasil, política de desenvolvimento econômico independente, com 
nossos próprios recursos, sem dependermos da ajuda do exterior, con-
sequentemente, um desenvolvimento que interessa ao povo brasileiro. 
Felicito V.Exa. como membro que é de um partido que lutou, juntamente 
com outros partidos – sabe V.Exa. que um partido isolado dificilmente o 
conseguiria – pela aprovação de lei tão importante. Mas, nobre deputado, 
não basta a Lei da Petrobras, não basta a Lei do Monopólio Estatal. Não 
podemos agora ficar nisso, parar aí. É preciso que haja novos estatutos, 
novas leis. Aliás, esta Câmara, este Congresso votou algumas leis muito 
importantes, como a que limita a remessa de lucros para o exterior, a que 
limita os abusos do poder econômico e o Código de Telecomunicações. 
Infelizmente, nenhuma dessas leis está sendo aplicada.

O Sr. Antônio Carlos Magalhães – O governo não a regulamentou.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não é culpa nossa. Nós não somos gover-

no. Aproveito a sugestão de V.Exa. para cobrar essa execução do governo.
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O Sr. Sérgio Magalhães – Estou agora mesmo coletando assinaturas 
para uma comissão parlamentar de inquérito, a fim de apurar as razões 
por que a Sumoc não está aplicando a lei citada em primeiro lugar. O 
Congresso e o Poder Executivo são solidários. Não basta fazer as leis, é 
preciso que o Congresso exerça a sua ação fiscalizadora, para que as leis 
sejam cumpridas.

Se o Congresso é composto de banqueiros, de latifundiários, de co-
merciantes, o Poder Executivo também é composto das mesmas cate-
gorias sociais, porque o eleitorado é o mesmo. Precisamos, nobre depu-
tado, colocar o problema como ele se apresenta ao povo brasileiro e não 
com mistificações e tratar, isso sim, de fazer com que saiamos do impas-
se em que se encontra a nação. Contamos com que o partido de V.Exa., 
honrando as suas tradições em defesa da economia nacional, quando 
votou o Estatuto da Petrobras, vote, também agora, as reformas de base 
necessárias à solução dos gravíssimos problemas nacionais.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Em resposta ao aparte de V.Exa. basta-
ria declarar que tanto o meu partido está interessado em atender a essas 
reformas, e particularmente à reforma agrária, que pediu urgência para 
o projeto Milton Campos, elaborado por uma comissão de que participa-
ram elementos os mais avançados, aqueles chamados mais progressistas, 
os quais entenderam, então, que através de uma legislação ordinária se 
poderia atingir a finalidade da reforma agrária.

Quero relembrar ainda, Sr. Presidente, que, quando da votação do 
Estatuto da Petrobras, fui eu autor, na Câmara dos Deputados, de um 
destaque em que pleiteava que as refinarias de petróleo existentes no 
Brasil fossem encampadas pela Petrobras, para que melhor se defendes-
sem os interesses nacionais. Cabendo à Petrobras o ônus da pesquisa 
do petróleo, parecia-me justo que com ela ficasse a parte mais rendo-
sa, o refino. Foi, ainda, um homem da União Democrática Nacional, 
um grande brasileiro, o saudoso ministro Gabriel Passos, o criador da 
Eletrobras, que, se bem executada, se atingir a sua finalidade, atenderá 
a um dos reclamos mais urgentes, mais prementes para a solução dos 
grandes problemas nacionais.

O Sr. Celso Passos – Sr. Deputado, já me preparava para apartear 
V.Exa. quando foi lembrada a contribuição que o udenista e nacionalista 
Gabriel Passos deu ao problema da energia elétrica no Brasil. Como me-
lhor forma de homenageá-lo, quero encaixar no discurso de V.Exa. uma 
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denúncia que não é apenas minha e que é séria e grave, a respeito ainda 
do problema do petróleo. Como V.Exa. sabe, a Lei nº 2.004, que instituiu 
o monopólio do petróleo, cuidou, também, de uma indústria integra-
da: o transporte por oleodutos seria monopólio da Petrobras. Pois bem, 
esse monopólio está, hoje, posto seriamente em risco por ato recente 
da administração pública, que criou, há dias, um grupo de trabalho, 
constituído por representantes do Ministério da Viação, do Ministério 
das Minas e Energia, da Rede Ferroviária Federal S.A. e do Conselho 
Nacional do Petróleo, o qual, examinando o problema da rede nacio-
nal de oleodutos, cuidará para que seja ela operada, possivelmente, pela 
rede, para que este órgão possa cobrir uma larga parte de seu déficit.

Ora, nobre colega, isto é de suma gravidade. Quando estive no mi-
nistério, como subsecretário, este assunto veio à tona, trazido numa reu-
nião do conselho de ministros. Tive oportunidade de, respondendo pelo 
ministério, encaminhar aquela sugestão do Sr. Ministro da Viação ao 
Conselho Nacional do Petróleo e à Petrobras. Pedia, então, àqueles dois 
órgãos que se manifestassem sobre a proposição. A resposta que rece-
bemos, que deve estar em algum processo em trânsito na administração 
pública, é inteiramente contrária a essa intenção da Rede Ferroviária 
Federal. Vejo, agora, com tristeza e surpresa, que se constitui um grupo 
de trabalho para examinar o problema, quando as paixões estão ace-
sas em torno da reforma agrária, quando os nacionalistas como eu, 
defensores do monopólio petroleiro, atentos à questão em pauta no 
Brasil, têm deixado de vigiar conquistas nossas, como a da Petrobras, 
posta em risco, neste momento, por esse grupo de trabalho. Para 
ter êxito o monopólio, é preciso que a Rede Nacional de Oleodutos 
continue a ser operada, exclusivamente, pela Petrobras. Queria, por-
tanto, ao fazer essa denúncia, pedir a atenção de todos para o texto 
da Lei nº 2.004. Invoco o patriotismo de todos os deputados, nacio-
nalistas de todos os partidos, especialmente os meus correligionários 
da UDN, para que fiquemos de sobreaviso ante esse risco que está 
correndo a Petrobras.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço o aparte de V.Exa. Como bem 
pode ver a Câmara, a culpa não é nossa, não nos cabe qualquer respon-
sabilidade nisso. Queremos as reformas de base, como a agrária e a ban-
cária. Como tantas outras. Entendemos, no entanto, que essas reformas 
deveriam ser feitas num clima normal, sem paixões, sem pressões.
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A questão da reforma agrária se transformou num abcesso de fixa-
ção em que se reuniram, em que se concentram todas as toxinas, todas 
as paixões, provocadas por desenfreada campanha de modo a quase pa-
rar a vida da nação através de um movimento que deveria processar-se 
dentro das condições normais de funcionamento do Congresso.

O Sr. Sérgio Magalhães – V.Exa., nobre deputado, permite um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com prazer. Apenas peço a V.Exa. que 

seja breve.
O Sr. Sérgio Magalhães – Em primeiro lugar, desejo fazer um peque-

no reparo, no interesse da verdade, ao discurso de V.Exa. A Eletrobras 
foi uma iniciativa do presidente Getúlio Vargas. O nobre deputado 
Gabriel Passos foi, sem dúvida alguma, um grande colaborador, um 
grande incentivador da medida, mas, na realidade, a iniciativa foi do 
ex-presidente Getúlio Vargas.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Mas quantas mensagens deixam de 
transformar-se em lei, quantas ficam perdidas no vazio?

O Sr. Sérgio Magalhães – Perfeitamente. Digo isso apenas no interes-
se histórico porque V.Exa. omitiu o nome do autor da mensagem, que 
foi o ex-presidente Getúlio Vargas. Em segundo lugar, pediria a atenção 
de V.Exa. para o fato de que há muitos meses, podemos dizer há muitos 
anos, vem sendo debatida neste país a reforma agrária. Não é um tema 
novo. Não sendo tema novo...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. que seja breve, pois tenho 
de responder ao discurso do nobre deputado Bocaiúva Cunha, e o tem-
po de que disponho é muito pouco.

O Sr. Sérgio Magalhães – Apenas para lembrar a V.Exa. que esses 
debates são necessários, porque um problema dessa complexidade não 
pode ser resolvido sem a colaboração não só dos deputados, como de 
outras pessoas que poderiam trazer aqui a sua ajuda.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Concordo com V.Exa. em que o debate, 
em que o calor, em que o entusiasmo sejam necessários, desde, porém, 
que não se manifeste através de pressões ilícitas, de movimentos subver-
sivos que vêm de fora para dentro do Congresso.

O Sr. Saldanha Derzi – V.Exa. me permite um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Concederei com muito prazer a V.Exa. 

assim que concluir esta consideração.
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Alega-se que sempre houve pressão sobre o Congresso, pressão da 
opinião pública, da imprensa, muitas vezes até dos pedidos, da amizade, 
de todas as formas de manifestação de interesse. Isso é inevitável. O de-
ver do deputado, porém, é resistir, dentro de suas forças, dentro do seu 
patriotismo a esses pedidos ou a essas solicitações, quando não atendem 
ao interesse público. O que condenamos, entretanto, é a pressão ilegal, 
é a movimentação das massas, é a concessão de prazos, é a ameaça de 
revolução, de o povo fazer a reforma pelas próprias mãos. Ou estamos 
no regime representativo, em que nós, os verdadeiros representantes do 
povo, é que temos de trazer para aqui e traduzir em lei as suas aspira-
ções, os seus sentimentos e as suas necessidade ou, então, estaria des-
truído o artigo primeiro da Constituição da República, que estabelece a 
Federação e a República sob a forma representativa.

O Sr. Saldanha Derzi – Mais estranhável é que essa pressão venha 
do Comando-Geral dos Trabalhadores, dos ferroviários, dos marítimos, 
dos sargentos, dos bancários e não dos verdadeiros interessados, os 
agricultores. Estes confiam em que o Congresso há de votar uma refor-
ma que virá em benefício dessa pobre gente.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Perfeitamente. Sr. Presidente, entramos 
agora propriamente no discurso do deputado Bocaiúva Cunha. S.Exa. de-
clarou na comissão especial – e creio ter repetido aqui –, com surpresa 
e tristeza para todos nós, depois de longo debate, que aquilo era uma 
farsa, porque já se conhecia qual seria o resultado final da votação na 
comissão especial.

Deixando de parte o mau gosto da expressão, deixando de parte até 
a descortesia da palavra que se empregou, não apenas contra colegas, 
como contra o próprio Poder Legislativo, de que era de pequena expres-
são aquela comissão especial, não há por que estranhar S.Exa. o fato de 
se conhecer previamente o resultado. Ora, S.Exa. no início da sessão de-
clarou logo, em palavras terminantes e definitivas, que seu partido não 
mudaria de opinião, que só aceitaria aquela emenda nos termos em que 
estava concebida. Então, não seria farsa se os outros mudassem de opi-
nião. S.Exa. não queria mudar de opinião, mas não concedia aos outros 
o direito de se manterem inflexíveis dentro daqueles princípios e dentro 
daqueles ideais que sustentavam. Sr. Presidente, não constitui uma farsa 
a circunstância de se poder perscrutar, de se poder, antecipadamente, 
adivinhar, até, qual deve ser o resultado de uma votação, mesmo que se 
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tivesse a certeza de que aqueles debates, de que o desenvolvimento de 
todo aquele raciocínio não viria afinal influir no voto de cada um de 
nós. De qualquer modo o parecer de uma comissão é um instrumento, 
é uma instrução, é uma opinião que há de vir ao Plenário para que este 
delibere sobre todas as ideias, sobre todos os argumentos expendidos 
numa reunião daquela natureza. É um esclarecimento indispensável.

Por conseguinte, a primeira acusação que rebato no discurso do nobre 
líder do Partido Trabalhista Brasileiro, porque atinge toda a Câmara – e o 
digo sem qualquer intuito de intriga, que não é de meus hábitos, nem de 
meu estilo –, é a acusação de que ali se tinha verificado uma farsa. Mas, 
além disso, me acusou de ter cometido algumas inverdades, de não ter 
sido fiel aos fatos então conhecidos a respeito de projetos de reforma 
agrária. O que disse foi que até há bem pouco tempo circulavam na 
Câmara inúmeras proposições referentes ao problema da reforma agrária 
e todas essas sugestões, todas em termos de legislação ordinária, a partir 
da de Nestor Duarte – que foi a primeira, logo que o Congresso se trans-
formou de poder constituinte em órgão de legislatura ordinária –, até a 
do deputado Coutinho Cavalcanti, de saudosa memória, homem avan-
çado, espírito progressista, de esquerda, para usar a expressão da moda. 
Coutinho Cavalcanti chegou a sustentar, na justificação do seu projeto, 
que era possível, dentro desta Constituição, fazer aquela reforma sem 
tocar no texto da magna carta.

Disse S.Exa.:

A Constituição de 16 setembro de 1946, no assunto em foco, 
retornou à de 1934, perfilhando a doutrina acertada. O problema 
agrário, sacrificado em 1937, voltou a merecer o desvelo do legisla-
dor constituinte. Com felicidade, precisão e senso de oportunidade 
foram escandidos os textos disciplinadores da política agrária.

Segue-se um verdadeiro hino, um elogio entusiástico à Constituição 
de 46, que permitiu – sem emenda, sem alterações, sem subversões de 
qualquer natureza – se resolvesse o problema da reforma agrária, ao 
contrário da de 37, que S.Exa. considerava retrógrada.

Outra orientação não teve o projeto José Joffily, também homem de 
esquerda, quando propõe toda uma planificação, toda uma disciplina-
ção da matéria, sem tocar na Constituição da República.
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Ainda afirmei uma verdade – posso equivocar-me, como qualquer 
criatura humana, mas não costumo fazer afirmações inverídicas – quan-
do disse que o próprio Sr. Presidente da República, numa sugestão en-
viada a esta Câmara, procurou resolver o problema da reforma agrária 
através da legislação ordinária. É verdade que, na sugestão de S.Exa., 
alguns dispositivos contrariavam normas constitucionais, mas o filtro 
competente seria a Comissão de Constituição e Justiça; ela cuidaria de 
depurar aquela sugestão de seus defeitos, daqueles pontos em que in-
fringia a Carta Magna da República.

O Sr. Afrânio de Oliveira – V.Exa. permite?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Por conseguinte, através do projeto de 

lei ordinária, todas as sugestões aqui se fizeram, no sentido de se resolver 
o problema da reforma agrária, sem tocar na Constituição da República.

O Sr. Afrânio de Oliveira – Primeiro desejo dizer, para colaborar 
com V.Exa., que não poderia ser tachada de falsa a convenção nacional 
do nosso partido, realizada em Curitiba, em que se decidiu, ouvidas as 
bases do partido, que não se tocaria na Constituição. Portanto V.Exas. 
estavam na Comissão de Justiça para ser fiéis ao pensamento do parti-
do. Segundo, quero que V.Exa. ouça bem a emenda do ex-senador Luís 
Carlos Prestes, textualmente, entre aspas:

As terras aproveitáveis para exploração agrícola ou pecuária, não 
utilizadas nas zonas de maior densidade demográfica e à margem 
das estradas de ferro e de rodagem, bem como as terras beneficia-
das por obra pública e as grandes propriedades mal aproveitadas ou 
abandonadas passarão ao Estado, mediante lei especial, para que, 
da mesma sorte que as terras devolutas, sejam distribuídas gratuita-
mente aos camponeses sem terras.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa., cujo aparte agradeço, não 
prossiga na leitura porque não disponho de tempo.

O Sr. Afrânio de Oliveira – Pois não. Veja V.Exa., Luís Carlos Prestes, 
ao tempo senador, inclusive concordava em que o Estado tratasse, por 
lei especial apenas, do problema da reforma agrária.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito grato por sua valiosa contribuição.
Sr. Presidente, o que é mais – não é tanto, porque afinal não se trata 

de um jurista, mas de um deputado que vem lutando, não aqui, mas lá 
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fora, porque ele dispõe de outro congresso a que talvez preze mais do 
que este – o Sr. Deputado Leonel Brizola é autor de projeto de lei ordi-
nária no qual pede a reforma agrária. É o mesmo, creio, do presidente da 
República, e cujo avulso agora exibo.

Pergunto, então, Sr. Presidente, qual a inspiração, em nome de que 
princípio, quais os motivos ocultos por que agora se quer, de qualquer 
maneira, a qualquer preço, e com toda a insistência, e com a violên-
cia, com a subversão e com o desrespeito às instituições democráticas, 
forçar este Congresso a fazer uma emenda constitucional para votar 
uma matéria que pode ser perfeitamente resolvida sem que se toque na 
Constituição da República?

O Sr. Ortiz Borges – Creio que talvez tenha sido um dos primei-
ros – e com humildade o digo – a pregar a necessidade de reforma à 
Constituição. Em 20 de agosto de 1961, quando se reuniram as assem-
bleias legislativas em congresso, apresentei uma tese nesse sentido, e 
foi aprovada. E ela se baseou exatamente num dos luminares da ciên-
cia jurídica, do partido de V.Exa., que pregou e que prega a necessida-
de de reforma da Constituição para uma verdadeira reforma agrária. 
E vou dizer quem é.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. seja breve, porque o meu 
tempo expira.

O Sr. Ortiz Borges – Refiro-me a Temístocles Cavalcanti, que disse – e vou 
citar apenas uma pequena frase dele – no volume três da Constituição 
comentada: “A indenização obrigatória em dinheiro consagra um prin-
cípio de rigidez, a nosso ver, condenável, e que contraria a tendência 
universal, mormente quando se trata de desapropriação de empresas e 
de sociedades”. Veja V.Exa.: estamos pregando aqui com base em afir-
mações de um dos homens mais brilhantes deste país e que pertence, 
segundo sei, ao partido de V.Exa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não conheço o comentário de que 
V.Exa. leu parte. O Sr. Deputado Osvaldo Lima Filho solicitou um apar-
te. Concedo-o com satisfação.

O Sr. Osvaldo Lima Filho – Serei brevíssimo, nobre deputado. V.Exa. 
sabe do respeito e da admiração que lhe voto.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Grato a V.Exa.
O Sr. Osvaldo Lima Filho – V.Exa. é uma das melhores expressões do 

pensamento liberal deste país.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Mais uma vez, obrigado.
O Sr. Osvaldo Lima Filho – Mas permita-me dizer-lhe, com a sin-

ceridade mesmo, dada a amizade que nos une, que essa posição não 
é nova. O PTB sustenta como indeclinável a reforma constitucional, 
desde a sua convenção de 1959. Por outro lado, V.Exa., que é, além 
de escritor e romancista, em cujas páginas nos deleitamos, um ju-
rista, um estudioso do direito, sabe que a interpretação iterativa de 
nossa Suprema Corte, baseada no parágrafo 16 do art. 141, foi de 
que essa indenização não terá de ser feita sob a forma de avaliação 
judicial, para aferir a justiça da desapropriação. V.Exa. também não 
ignora que, se o país fosse pagar em dinheiro, previamente, as de-
sapropriações para a reforma agrária, isso importaria, só no plano 
inicial, num dispêndio de mais de um trilhão de cruzeiros. Assim é 
impraticável pensar-se em reforma agrária, senão através da reforma 
constitucional. Ilustres figuras do partido de V.Exa., não só como o 
deputado Bilac Pinto, como o governador Magalhães Pinto e como 
o senador João Agripino, que sustentam a imprescindibilidade da 
reforma constitucional, mas ainda outra, como o professor Aliomar 
Baleeiro, que se enfeitiçam por uma reforma georgista, até para estes 
será preciso a reforma constitucional para levar o imposto territorial 
a suas devidas consequências.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, pouco tempo me resta 
e vou concluir. Não votaria nunca a emenda do PTB, porque, se apro-
vada, extinto estaria o direito de propriedade. Tudo se podia desapro-
priar mediante pagamento de títulos: casa, terreno, biblioteca, rádio, 
televisão, geladeira.

Muito se relembrou, Sr. Presidente, o 13 de maio, nesta Casa, a pro-
pósito do seu transcurso e da reforma agrária. Mas há uma diferença. 
É que naquele tempo em que, com grande felicidade, nos libertamos, 
os senhores continuaram senhores e os escravos passaram, como seres 
humanos, a ser trabalhadores livres.

Se permitirmos que se abram fendas na Constituição, não para-
remos mais no caminho da ditadura, então o que acontecerá é que 
não haverá mais senhores nem escravos. Todos seremos escravos do 
Estado poderoso, que estrangulará as liberdades democráticas do 
povo brasileiro!
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A propósito da nota dos ministros militares sobre declara-
ções do governador carlos lacerda62

sessão de 1º de outubro de 196363

A uma entrevista dada pelo governador Lacerda, a um jornal de 
Los Angeles (USA), fazendo críticas ao presidente João Goulart, 
reagiram os ministros militares com uma nota violenta que mere-
ceu a repulsa do líder udenista. Repassando os principais pontos da 
manifestação militar, disse o orador que “a primeira estranheza que 
nos causa a nota dos militares é o seu tom apaixonado e polêmico, 
é a sua impropriedade, é a sua origem”. E por aí seguiu, analisando 
o comportamento dos chefes militares, “por se terem prestado a um 
papel, a uma missão que não era deles”. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, tive 
oportunidade, na sessão matutina de hoje, de fazer ligeiras considera-
ções a propósito da tão recente e já tão famosa nota dos militares, divul-
gada ontem pelo rádio e hoje pela imprensa, a respeito de declarações 
prestadas pelo governador Carlos Lacerda a uma revista ou a um jornal 
de Los Angeles.

Dizia, naquele momento, que vinha apenas, pela exiguidade do tem-
po, manifestar minha estranheza pelos termos em que estava redigida 
aquela nota, reservando-me para, em mais detalhadas considerações, 
fazer a sua análise. É o que pretendo, agora, cumprir, nos termos de meu 
pequeno discurso anterior.

Sr. Presidente, a primeira estranheza que nos causa a nota dos mili-
tares é o seu tom apaixonado e polêmico, é a sua impropriedade, é a sua 
origem. Se o governo foi atingido por declarações do governador Carlos 
Lacerda, o caminho mais apropriado, o meio mais adequado para essa 
resposta seria uma nota da própria Presidência da República, da sua 
Casa Civil, ou um pronunciamento do Ministério da Justiça, hoje en-
tregue a antigo e fogoso jornalista, tão amigo da publicidade. Seria o 
caso também de um debate público neste plenário ou no Senado. Para 
isto existe o Congresso Nacional. O que não era lícito era chamar os 

62 Título dado por Ernani Sátyro na plaqueta Como se fossem memórias.
63 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 18 de outubro de 1963.
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ministros militares e levar esses ilustres chefes das Forças Armadas, res-
ponsáveis em grande parte, pela segurança nacional, pela defesa das ins-
tituições, a provocar e deflagrar uma discussão, uma polêmica, agravada 
ainda mais essa ação pelas expressões por eles usadas. De modo que,  
Sr. Presidente, a primeira censura que merecem os senhores ministros 
militares é por se terem prestado a um papel, a uma missão que não 
era deles. Em segundo lugar, a terem de fazê-lo, não poderiam nunca 
redigir a sua nota ou aceitar a nota redigida nos termos com que foi 
divulgada pelo rádio e pela imprensa.

Sr. Presidente, a primeira parte dessa nota, que já foi lida neste 
plenário, diz:

A par de suas costumeiras inJúrias ao governo brasileiro, o re-
ferido entrevistado procura apresentar nosso país como qualquer 
republiqueta subcolonial, mendigando esmolas, e nosso povo como 
um povo desfibrado, incapaz de orientar-se sem tutelas estrangei-
ras, entregue a um bando de saqueadores comunistas.

Sr. Presidente, essa expressão republiqueta já tem dado margem 
até a incidentes internacionais. Que um panfletário, que um órgão de 
imprensa ou que um orador mais arrebatado ou sem maiores respon-
sabilidades funcionais empregue essa linguagem ainda se admite, mas 
ministros, membros do governo não podem usar expressões dessa natu-
reza. Admitamos a hipótese de que determinado país, pequeno, pobre, 
desprotegido, se julgue atingido e faça a pergunta: então a republiqueta 
é a nossa? O nosso país é uma republiqueta subcolonial? Esses minis-
tros, então, teriam de responder que não. E a cada indagação impor-se-
ia a mesma resposta. No fim não haveria republiqueta nenhuma. Por 
aí se vê como deve haver parcimônia, como deve haver policiamento 
numa linguagem oficial, num documento dessa natureza. Dentro do 
conceito das nações, dentro da nossa compreensão da vida internacio-
nal, não podemos chamar de republiqueta a nenhum país. No entanto 
diz-se aqui que, naquela entrevista, se equiparou o Brasil a qualquer 
republiqueta subcolonial. A criação de republiqueta é dos ministros, e 
não do governador.

O Sr. Aliomar Baleeiro – Com todas elas mantemos relações diplo-
máticas e comerciais e de todas somos, por um tratado, aliados.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – É o governo que fez esses ministros ins-
trumento do seu pensamento e da sua repulsa, que diz que existem des-
criminadas republiquetas, criando talvez dificuldades que não sabemos 
até onde possam chegar.

Este, o meu primeiro reparo a uma nota infeliz.
Em segundo lugar, essa nota diz que o entrevistado agia de acordo com 

a técnica conspiratória aprendida quando líder da juventude comunista.
O Sr. Padre Vidigal – O Sr. Abelardo Jurema também foi.
O SR. ERNANI SÁTYRO – O que parece estranho é que esses mi-

nistros, em vez de se preocuparem com os comunistas infiltrados no 
governo, com os comunistas que provocam a greve, com os comunistas 
que estão assessorando o Sr. Presidente da República, com os comu-
nistas que continuam a ser comunistas, venham preocupar-se com um 
homem cuja conduta, ao abjurar o comunismo e integrar-se na con-
cepção democrática da vida, devia ser grata ao coração e espírito dos 
militares que têm a responsabilidade das nossas pastas. Esquecem até 
que o Sr. Carlos Lacerda realiza, neste momento, uma grande obra de 
governo. Outro tópico infeliz dessa entrevista é aquele em que se fala na 
vastíssima campanha de agitação que está sendo conduzida para levar 
o país à desorientação e à desordem, inclusive com ameaças de lockout, 
com a paralisação de setores da vida econômica do país, fechamento da 
indústria e do comércio etc.

Ora, Sr. Presidente, se as greves se deflagram constantemente, se o 
governo as alimenta, se o governo as estimula, se o governo contra elas 
não tem ação, então essa agitação, essa desordem a que está sendo le-
vado o país corre por conta não dos provocadores, não dos agitadores, 
não dos agressores, e sim daquelas classes que se julgam na iminência de 
chegar ao lockout, à paralisação completa das suas atividades. Então são 
esses que se defendem, são esses que estão ficando impossibilitados de 
exercer as suas funções os responsabilizados pelos ministros militares 
por tudo quanto existe de desordem, de agitação e de desgraça neste 
país? E a CGT? E a UNE? E todos os outros órgãos espúrios, cobertos 
pelo manto do presidente da República?

O Sr. Flores Soares – Permita-me. Neste governo já foi deflagrada 
uma greve geral. V.Exa. e a nação devem ter isso na memória. Foi antes 
da consulta plebiscitária. Com a responsabilidade de falar pelo Partido 
Trabalhista Brasileiro, o nobre colega Doutel de Andrade reconheceu 
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que essa greve geral foi inspirada pelo governo para que o presidente da 
República retomasse os poderes presidencialistas. S.Exa. disse não só da 
tribuna como, mais de vez, em conversa comigo, que a greve tinha sido 
realmente deflagrada, preparada pelo governo da República, para que 
voltássemos ao presidencialismo.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Outro ponto, Sr. Presidente, que é talvez 
o mais grave da nota dos ministros militares, é este em que dizem que 
só estava faltando o estopim para o incêndio.

Em termos expressos, mais textuais:

Em toda essa vastíssima campanha de agitação em que está sen-
do conduzido o país à desorientação e à desordem, sentia-se que 
estava faltando o fecho, isto é, o estopim que o faria explodir. Eis 
que o fecho revelou-se. E revelou-se da maneira mais lamentável, 
inesperada e impatriótica, ferindo os brios do povo e atingindo a 
própria dignidade das Forças Armadas.

Ora, Sr. Presidente, se esse era o fecho, se essa era a chama que iria fazer 
explodir a nação, uma das duas: ou esse era o fecho porque nada aconteceu, 
ou então, aqui, está uma ameaça velada. Entendem os ministros militares 
que esse é o estopim provocador do incêndio. Será esse o pensamento 
dos ministros? Então o que querem é o pretexto.

Não há como fugir desse raciocínio tão simples. Não há como fugir 
das afirmações dos ministros militares. O fecho chegou, o estopim está 
aí. Era o que estava faltando: se era o que estava faltando e chegou então, 
agora só se pode esperar pela explosão. Uma simples entrevista de um 
governador! Não quero aceitar que a intenção dos militares não fosse 
esta; admitamos que a intenção não é esta. Mas, então, esta nota oficial 
pecou, mais uma vez, pela impropriedade de linguagem. Quiseram fa-
zer literatura e fizeram literatice; pretenderam brilhar e escureceram o 
pensamento; desejam tranquilizar a nação, e o que conseguem é alarmá-
la, constrangê-la. Decepcioná-la.

O Sr. Padre Vidigal – A nota é uma “juremia...” (Riso).
O Sr. Laerte Vieira – Um pequeno aparte, nobre colega. É para dizer 

que se a palavra do governador foi o estopim, alguém colocou a dinami-
te, que é responsável pela explosão. O estopim não causa mal nenhum, o 
mal é a dinamite. Precisamos saber quem dinamitou esta nação.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, agradecendo o aparte 
dos nobres deputados, quero criticar outro tópico infeliz da famigerada 
nota. É aquele em que se diz que o governador Carlos Lacerda procurou 
nos desprestigiar no momento preciso em que se encontra nos Estados 
Unidos o Sr. Ministro da Fazenda defendendo altos interesses nacio-
nais. Aí cabem dois reparos: em primeiro lugar, essas declarações, ou 
essa conversa com o jornalista, tudo isso ocorreu há alguns dias, quando 
ainda não se encontrava nos Estados Unidos o ministro Carvalho Pinto. 
Em segundo lugar, o próprio Sr. Carvalho Pinto, antes de se ausentar do 
Brasil e depois de longas hesitações, se ia ou não ia, se levava intérprete 
ou não levava intérprete, se falava inglês ou se não falava inglês, teve 
oportunidade de dizer à imprensa que ia apenas como observador, que 
não levava nenhuma solicitação especial, que não era portador de ne-
nhuma reivindicação do governo brasileiro.

Ora, Sr. Presidente, se este homem hesitou tanto em marcar sua via-
gem aos Estados Unidos, é porque essa missão não era realmente dessa 
gravidade, dessa delicadeza, que impossibilitasse por si mesma qualquer 
pronunciamento de cidadãos brasileiros a respeito da nossa situação 
econômico-financeira. Ainda mais: foi a própria palavra do ministro da 
Fazenda, foram suas próprias afirmações que trouxeram a nação inteirada 
de que não havia nenhum assunto urgente especial, de que não havia 
reivindicação específica, de que não havia apelo caloroso que fizesse 
com que S.Exa. daqui se transportasse em missão que por ventura pu-
desse ser prejudicada por julgamento de qualquer natureza.

O Sr. Adelmar Carvalho – Permite V.Exa.?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com prazer.
O Sr. Adelmar Carvalho – Todos nós do Brasil felicitamos as Forças 

Armadas pela sua atuação democrática, mas é lamentável que estas, em 
vez de fazerem nota como esta, não façam respeitar a Constituição, não 
possam fazer respeitar as leis e as decisões dos tribunais para tranquili-
dade deste país, que reina atualmente numa verdadeira baderna.

O Sr. Correia da Costa – Nobre deputado, a nota publicada pelos mi-
nistros militares foi de total infelicidade e V.Exa. o salientou muito bem. 
Os ministros militares pintaram um quadro de subversão, esclarecendo 
que faltava apenas o estopim para a explosão. Mas o Jornal do Brasil 
de hoje, que V.Exa. deve ter lido, salientou que a entrevista-estopim foi 
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dada há 20 dias, quando não havia propósito nenhum de deflagrar qual-
quer movimento revolucionário.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Perfeitamente. A verdade é que a en-
trevista do governador Carlos Lacerda apenas serviu de pretexto para 
essa investida dos senhores ministros militares. Quero dizer mais, 
porque costumo, na medida das minhas forças, externar meu pensa-
mento com toda a clareza: o principal objetivo do Sr. João Goulart 
foi envolver os chefes militares na triste aventura do seu governo. E 
os ministros, ingênua e imprudentemente, ficam envolvidos e com-
prometidos. Confundiram a legalidade com a pressa do presidente; a 
Constituição, com o homem.

O Sr. João Goulart há muito vivia à espreita do primeiro pretexto do 
primeiro incidente. Seu objetivo era este mesmo: envolver os militares, 
os chefes das três armas, não em defesa das instituições – porque nós, da 
oposição, não estamos colocando as instituições em perigo –, mas em 
defesa daqueles processos constantes e permanentes de sensibilização 
da opinião pública, da sua ambição pessoal, do seu caudilhismo, da sua 
incapacidade, de seus atos contra os interesses legítimos do Brasil. E a 
culpa é da oposição! De uma oposição que não grita, porque de grito já 
bastam os brados de um país desorganizado pelo governo sem vontade, 
sem consciência e sem rumo.

Fala-se na entrevista de Lacerda a um jornal estrangeiro. Mas o go-
vernador de São Paulo não deu entrevista ao jornal de Los Angeles; o 
governador Ademar de Barros não prejudicou a missão do Sr. Carvalho 
Pinto, o governador não foi da juventude comunista. Por que arrastá-
lo também? É porque sabe o Sr João Goulart que, precisamente na 
Guanabara e em São Paulo, se encontram os dois pontos mais fortes da 
resistência, duas barreiras para defesa da Constituição. Duas resistên-
cias contra o comunismo, contra o peleguismo, contra a anarquia. Suas 
resistências contra um governo federal infiltrado de comunistas. 

O Sr. Padre Vidigal – V.Exa. e toda a Casa, como todo o Brasil, sabem 
que eu não tenho relação alguma com o Sr. Carlos Lacerda. Não me in-
teressa até pessoalmente o Sr. Carlos Lacerda. Mas o que é preciso que 
o Sr. Presidente da República – e tenho autoridade para falar neste mo-
mento, porque sou um dos responsáveis pela presença do senhor João 
Goulart na Presidência da República –, o que o Sr. João Goulart precisa 
saber é que toda essa fúria contra o Sr. Carlos Lacerda, bem assim contra 
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o Sr. Ademar de Barros, é porque os dois constituem, como V.Exa. acaba 
de nos dizer, os dois maiores e mais fortes bastiões contra a expansão 
do comunismo no governo da República, contra a infiltração comunista 
nos postos-chave da República e contra o domínio, que se prepara, do 
comunismo no Brasil. 

O SR. ERNANI SÁTYRO – Outra parte da nota, Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, que merece censura, é aquela em que se diz que de um lado 
estão os pregadores da revolução procurando exacerbar a luta de classe, 
e de outro se agitam grupos interessados em conter o desenvolvimento 
e fazer regredir a evolução social e a emancipação econômica do país. 
Não me parece, ainda aqui, que isto seja função dos ministros militares. 
Eles não são economistas, não são pensadores políticos, não são filó-
sofos, não são intérpretes dos nossos fenômenos para, dentro de um 
assunto ou de assuntos ou de problemas tão controvertidos, quais são 
esses de reforma, virem lavrar a sua sentença, dizer o que entendem pela 
solução desses problemas. Muito menos lhes cabe o direito de equiparar 
os que fazem a desordem e a agitação aos que defendem as instituições, 
a liberdade e a dignidade do homem. Não é atribuição dos ministros 
militares, com ameaças de suas espadas, de suas baionetas, de seus tan-
ques ou de seus canhões, amedrontar a nação e dizer que os agitadores 
são iguais aos democratas, que democratas se nivelam com baderneiros. 
Desgraçados, então, os que defendem a iniciativa privada, a ordem, a 
concepção cristã da vida.

O Sr. Aliomar Baleeiro – Aqueles que defendem a Constituição.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Então, Srs. Ministros, tudo isso é a mes-

ma coisa?!
O Sr. Laerte Vieira – Sr. Deputado, desejava, completando consi-

derações de V.Exa., oferecer subsídio que me parece valioso. Um chefe 
militar deste país teve a coragem e o civismo, o amor à pátria de pro-
nunciar-se contra a desordem, a anarquia, numa ordem do dia que foi 
divulgada e que vem recebendo de todos os recantos do Brasil o aplauso 
e a solidariedade do povo brasileiro. Desejava dizer a V.Exa. que, se se 
colocasse aquela Ordem do Dia do comandante do II Exército ao lado 
dessa nota dos três ministros militares, V.Exa. haveria de ver que a soli-
dariedade, os aplausos a uma representam o repúdio a outra.

O Sr. Milton Dutra – O nobre orador permite um aparte?
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Vou responder primeiro ao deputado 
Laerte Vieira, em seguida concederei o aparte a V.Exa.

Mas, Sr. Presidente, não é só isto. Também os ministros militares se 
arvoram o direito de distribuir conceitos a respeito de quem seja bom 
e de quem seja mau cidadão, de quem seja bom e de quem seja mau 
brasileiro. Numa das passagens dessa nota infeliz está escrito: “em toda 
a sua entrevista falou a voz de um mau brasileiro”. Sr. Presidente, esses 
conceitos são muito relativos, esses conceitos são muito subjetivos. Pode 
ser considerado um mau brasileiro aquele que defende as instituições, 
por aqueles que estão contra as instituições. Pode ser considerado um 
mau brasileiro quem se oponha a determinadas reformas subversivas, 
por aqueles que são radicalmente favoráveis a elas. Mas este não pode 
ser juízo de militares responsáveis. Eu, pelo menos, Sr. Presidente, não 
coloco o problema nesses termos. Muito menos se deveria fazê-lo numa 
nota oficial, que deve primar pelo equilíbrio, pela sua contenção, pela 
sua propriedade de linguagem. Sr. Presidente, chego às vezes até a atri-
buir, chego às vezes a suspeitar, sem que isso implique em qualquer 
desconsideração pessoal aos Srs. Ministros militares, que esta nota foi 
lavrada por um elemento não muito militar, porque esta linguagem não 
é tão militar. A linguagem militar é seca, enérgica, é incisiva, mas nun-
ca se derrama neste conceitualismo econômico de terceira classe, neste 
primarismo das soluções. A linguagem de uma nota oficial, partisse de 
quem partisse, deveria estar a altura daqueles que a proferiram, para que 
não se transformasse, em vez de uma advertência salutar, numa ameaça 
de uma afronta ao povo brasileiro, cuja dignidade, cuja liberdade e cuja 
segurança esses ministros têm o dever de guardar e zelar.

Agora, o estímulo para a desordem partiu de quem devia pregar a 
ordem. O incentivo para as greves ilegais vem daqueles que têm a mis-
são de restaurar a lei.

O Sr. Milton Dutra – Há um deputado do PSD do Rio Grande do 
Sul que, certa feita, num debate da assembleia, referindo-se à repetição 
de um fato, dizia assim: “os tempos mudaram”. Não faz muito tempo, 
e vive na memória de toda a nação, três ministros militares também 
emitiam pontos de vista totalmente subjetivos sobre uma figura políti-
ca nacional. E levantavam-se contra a hipótese de um presidente assu-
mir a presidência, e argumentavam a favor de sua tese com expressões 
que, se hoje fossem referidas, o discurso de V.Exa. se aplicaria a eles 
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como uma verdadeira luva. Nobre deputado, jamais bati palmas a ma-
nifestações militares. Entendo que o militar de uma nação deve ser o 
grande mudo e o poder todo deve pertencer à área civil. Mas, somos 
nós, os políticos, que animamos as manifestações militares, somos nós 
que, através do tempo, nessa nossa conturbada vida política, temos 
animado manifestações do tipo desta que ontem foi feita. Aliás, diga-
se de passagem, a de ontem tem uma razão, já que o autor da entre-
vista, em um jornal estrangeiro, dizia estar ameaçada a ordem pública 
no Brasil e talvez não possa subsistir a presidência até o término do 
seu mandato. Houve, portanto, uma inJúria àquelas forças que têm a 
obrigação de manter a ordem e estabelecer a defesa das instituições. 
E os três ministros militares, ao se manifestarem, disseram ao mundo 
que aí estão para defender as instituições e garantir o mandato do Sr. 
Presidente da República.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Em primeiro lugar, meu caro colega, não 
quero revolver o ambiente daqueles dias tumultuosos e agitados, a que 
V.Exa. se referiu, quando ministros militares falaram e nós a eles aten-
demos, como bem disse o nobre deputado. Mas pelo menos a inspiração 
daquele momento, pelo menos os receios e as suspeitas daquele instante, 
desgraçadamente, se confirmaram. O governo do Sr. João Goulart é isto 
que nós estamos vendo: governo que não é governo.

O Sr. Milton Dutra – É opinião pessoal de V.Exa.
O SR. ERNANI SÁTYRO – É claro que cada pessoa que fala é um 

mundo; cada opinião é pessoal. O ouvinte aceita ou rejeita a opinião. O 
que importa é que essa opinião pessoal convença. E a força da convic-
ção, agora, não está nas palavras; ela está nos fatos e nos atos; nas greves 
políticas, na subversão; está nos comunistas instalados na Presidência 
da República, no chefe da Casa Civil da Presidência da República ali-
mentando a greve dos bancários.

O Sr. Milton Dutra – Isto é interpretação de V.Exa.
O SR. ERNANI SÁTYRO – A interpretação pode ser minha, mas 

os atos são deles. Os fatos são estes: há falta de autoridade, há falta de 
segurança, há falta de governo. Não sei se Deus estará disposto a nos 
sustentar tantas vezes. O certo é que se confirmou o prognóstico som-
brio de que o Sr. João Goulart não tinha pulso para exercer a Presidência 
da República. Ou, se pulso tiver então, é muito pior, porque está mal 
intencionado contra as instituições. Não quer fazê-las funcionar e se 
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continuar assim jogará o nosso país no despenhadeiro, pelas próprias 
forças que ele está alimentando e que permite se desencadeiem contra 
as inspirações democráticas do país.

O Sr. Milton Dutra – As cassandras sempre existiram.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Piores são os que dão motivos às cassandras.
O Sr. Fernando Santana – V.Exa. termina de ferir, no seu discur-

so, esse ponto de greve dos bancários. V.Exa. deve estar informado de 
que a revisão salarial dos bancários é feita normalmente nesta época 
e que eles, há precisamente sessenta dias, vinham insistindo junto aos 
seus patrões para que esse reajustamento salarial se fizesse em plena 
paz. Entretanto, não houve correspondência por parte dos sindicatos 
dos banqueiros...

O Sr. Flores Soares – Houve.
O Sr. Fernando Santana – Não houve. Inclusive, informo a V.Exa. 

que aqui em Brasília 94,6% dos que trabalham em bancos recebem 
em média de 25 a 31 mil cruzeiros. Ora, Sr. Deputado, nós outros, 
aqui nesta Casa, estabelecemos na legislatura passada os limites para 
os nossos proventos; nesta, já estamos pleiteando aumento. Eu não 
assinei o projeto do deputado Paulo Freire, mas dezenas e dezenas 
de outros colegas o assinaram. Até certo ponto justifico essas assina-
turas, dizendo que 470 mil cruzeiros já são insuficientes para a nossa 
manutenção. Agora pergunto a todos nós: se nós, que ganhamos 470 
mil cruzeiros, podemos com justa razão condenar aqueles que em 
média ganham 31 mil cruzeiros e que são homens como nós, têm 
famílias como nós?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Deputado, não apreciei sequer o mé-
rito da greve. Admitamos que ela seja justa nas suas reivindicações. O 
que condenamos é o piquete da greve; o que condenamos é o crime dos 
grevistas que não querem deixar que trabalhem aqueles que o desejam, 
o que condenamos é o Dr. Darci Ribeiro, da chefia da Casa Civil da 
Presidência da República, controlar a greve através dos telefones, inclu-
sive do telefone oficial da Câmara dos Deputados.

O Sr. João Alves – Não é verdade que o Sr. Darci Ribeiro tenha ar-
ticulado greve com os bancários, que telefonou da Liderança da UDN, 
nem com qualquer outra pessoa, pois acompanhei os acontecimentos 
e pude comprovar que são falsas as informações chegadas ao conheci-
mento de V.Exa.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – O que condenamos é o fato de depu-
tados, dentro da Casa, permitirem que os telefones sirvam também para 
as greves; o que condenamos é a chefia do comunismo, através dessas 
greves, porque o comunismo desalmado não se preocupa com as rei-
vindicações das classes, o que ele quer é a desordem, o que ele quer é a 
desgraça, porque sabe que, dentro do atendimento honesto dos anseios 
da classe, ele não será nunca implantado no nosso país. O que não com-
preendemos é a tibieza, é a indiferença, é a incapacidade do presidente 
da República. A nação parece uma nau desgovernada; nem ao mar nem 
à costa, nem à direita nem à esquerda, nem sequer ao centro, ao nada. 
Pior do que qualquer dos rumos: a nenhum rumo. Só tem orientação 
para politicar, para negociar.

O Sr. Luiz Bronzeado – Nobre deputado, diz um refrão popular 
muito citado no nosso estado que não há bem que sempre dure, nem 
desgraça que não acabe. Partilho, nesta hora de grande inquietude na-
cional, da opinião do senador João Agripino, emitida, ontem, da tribuna 
da Câmara Alta, quando disse que devíamos ter paciência e aguardar 
1965, para que pudéssemos alijar da face da nação esta desgraça que 
a cobre no momento. Está provado, nobre deputado, que os ministros 
militares tinham razão quando quiseram impedir a posse do Sr. João 
Goulart. Sabemos que a nação brasileira vem há anos atravessando si-
tuação difícil, como um barco que singra por mares cheios de escolhos; 
precisávamos, nesta altura, de um timoneiro de pulso firme e forte, e 
temos a dirigi-lo quem não sabe para que rumos o conduz. Ouso di-
zer a V.Exa., neste instante, que aquele rio de lama que levou o presidente 
Getúlio Vargas ao suicídio era um “corguinho” – uso a expressão plebeia –, 
um riacho, perto do rio que cerca o Sr. João Goulart. Há quadrilhas de-
predando, saqueando essa nação. Os ministros militares, naquela nota 
infeliz, preocupam-se em ameaçar de impeachment, de deposição um 
governador que ousa dizer que a nação está enojada, cansada dessas 
agitações, da anarquia que aí está.

O Sr. Presidente (Gabriel Hermes) – Quero lembrar ao nobre colega 
que seu tempo está quase esgotado.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou concluir.
Neste país, toda vez que nos defrontamos com dificuldades dessa 

natureza, existem muitos brasileiros, inclusive colegas dos mais eminen-
tes, que ficam a gritar pelas reformas de base, como se essas reformas, 
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mesmo votadas, pudessem ter efeito imediato, como se elas fossem um 
remédio de ação pronta para essa crise, que é, acima de tudo, uma 
crise de autoridade, como se se pudesse, através da cortina de fu-
maça das reformas, ocultar a falta de autoridade. Um programa de 
reforma surge, então, como o anestésico infalível. Mas a primeira 
reforma que cabe ao governo é se reformar a si mesmo. Emendar-se. 
Corrigir-se. Moralizar-se.

No final da nota dos Srs. Ministros, cuja análise agora retomo, exis-
te também uma parte muito grave. É aquela em que eles dizem: “na 
preservação da autoridade do presidente da República, da ordem, da 
lei e do regime, as Forças Armadas advertem que serão usados inclusi-
ve recursos decididos na ação preventiva e eficaz em defesa da nação”. 
Não parece que este seja o caminho, que seja através de ataques a go-
vernadores que as Forças Armadas devam exercer sua ação preventiva, 
mas agir contra os agitadores, contra os comunistas, contra os desordei-
ros, contra os grevistas das greves ilegais. A defesa das instituições não 
pode confundir-se apenas com a defesa da pessoa do Sr. Presidente da 
República. Defesa das instituições é a defesa do Poder Judiciário, que 
está sendo nas suas decisões desrespeitado por uma greve ilegal. Defesa 
do regime é a defesa do Congresso Nacional. Defesa do regime é, acima 
de tudo, defesa da Federação. E a Federação se compõe dos estados. E os 
estados são soberanos, seus governadores foram legitimamente eleitos.

Se atingirmos, nesta hora, a autonomia de São Paulo e da Guanabara, 
faremos apenas as primeiras vítimas, mas não ficaremos nisso. A ví-
tima seguinte será a própria nação, humilhada, degradada, destruída. 
Pensem nisso os três ministros militares. Pensem no Brasil e não no 
Sr. João Goulart, pensem na responsabilidade de suas fardas e não nos 
intrigantes maliciosos que agora abusaram da sua ingenuidade. Não se 
deixem envolver pelos que querem desorganizar o país, mas retomem 
o caminho da legalidade impessoal, da Constituição de todos e não de 
um, das Forças Armadas de milhões e não de três. Não se deixem conta-
giar, sinceros que são, pela falsa emoção dos outros. Sejam eles próprios; 
sejam o Exército, e não Goulart; sejam a Marinha, e não o presiden-
te; não sejam a pessoa de um caudilho; sejam o povo, de onde vieram. 
Sejam o Brasil, na paz, na ordem, na lei. Não sejam o minuto de poder 
que passa. Sejam o futuro, na eternidade do nosso destino democrático. 
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Ameaçadas as instituições democráticas do país64

sessão de 21 de novembro de 196365

A esta altura pode-se entender que já se iniciara a escalada sub-
versiva adotada pelo presidente João Goulart, que, de crescendo em 
crescendo, atingiria o auge com a quebra da hierarquia militar, o 
prestígio das greves, a excitação à guerra revolucionária, tudo de 
modo a favorecer seus planos de mudanças institucionais para per-
manecer no poder. Tal situação era, diariamente, denunciada no 
Congresso, por diferentes parlamentares, dentre os quais se incluía 
Ernani Sátyro. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, não con-
fio muito na eficiência dos discursos numa fase como esta, de tão gran-
de inquietação e de tão graves ameaças, mas confio sempre no poder da 
ação, confio na capacidade das resistências. A sentinela que está no seu 
posto não deve nunca indagar qual a sua força, qual a sua capacidade 
de luta diante de um inimigo, muitas vezes mais poderoso, mas há de 
cumprir até o fim o seu dever de vigilância.

Só os cegos não percebem que as instituições democráticas estão 
em perigo no nosso país. Não é um fato isolado, não é uma só ação, 
não é um pensamento único; é uma série de fatos, é um conjunto tão 
veemente, tão convincente de indícios, que nem é necessário ser um 
processualista para saber que esse conjunto de indícios já constitui por 
si só uma prova do perigo que nos ameaça.

O Sr. Sérgio Magalhães – Nobre deputado, verifico que V.Exa. depre-
cia muito o grau de politização do povo brasileiro. Precisamente um dos 
fenômenos da vida política atual é a participação ativa do povo na polí-
tica, acompanhando todos os acontecimentos e procurando influenciar, 
através dos seus representantes no Congresso, das suas associações de 
classe ou dos comícios públicos. Creio que o nobre deputado e os seus 
companheiros de partido que vivem a apregoar a falência das institui-
ções democráticas no Brasil estão com uma visão totalmente errada 
dos acontecimentos. O que existe, nobre deputado, é o progresso desta 

64 Título dado por Ernani Sátyro na plaqueta Como se fossem memórias.
65 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 22 de novembro de 1963.
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nação a exigir providências sérias, a exigir reformas, a exigir da atual 
estrutura uma modificação completa, porque são novos contingentes 
da população que precisam participar também da vida econômica, que 
precisam sair da miséria em que se encontram e que conhecem já o que 
seja o padrão de vida elevado de outros que também aqui vivem neste 
país e que se julgam com direito de participar das nossas riquezas, de 
também usufruir do produto do seu próprio trabalho. Este o fenômeno 
da vida atual. Creio que V.Exas., não somente o nobre orador, como 
outros que o têm antecedido nessa tribuna, fazendo prognósticos tão 
tristes, estão totalmente desvinculados da nossa realidade, porque, no-
bre deputado, não podemos em absoluto retroceder. A democracia no 
Brasil só tende a ser aperfeiçoada, e não estrangulada. Agora, o que é 
preciso é que todos nós saibamos nesta hora de grandes dificuldades 
para o povo brasileiro, corresponder ao desafio das grandes tarefas para 
as quais fomos convocados.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Nobre deputado Sérgio Magalhães, exis-
te uma diferença fundamental entre nossos pontos de vista.

É que V.Exa., afirmando a sua confiança no povo, e eu, jamais tendo 
negado, como jamais negarei esta confiança, sempre entendi que dentro 
de um regime representativo, como é o nosso, o povo há de deliberar 
através de seus representantes. A deliberação do povo é proferida nas 
urnas. A deliberação do povo é proferida pela eleição daqueles que lhe 
merecem a confiança. Isso não impede que o povo, pelos meios legais, 
pelos veículos competentes, sem subversão da ordem, sem o caminho 
da ilegalidade, dentro da disciplina, procure demonstrar os fatos e as 
circunstâncias que indiquem aos seus representantes quais as solu-
ções para os vários problemas. Aí está a imprensa falada e escrita, aí 
estão todos os órgãos culturais, as universidades, as associações, todo 
este conjunto de divulgação de ideias que pode influir nas decisões do 
Congresso Nacional.

Mas o que eu não acredito, como aqui tem sido apregoado várias 
vezes, por ilustres representantes do povo, é que o povo, diretamente, 
possa vir a dar soluções legais àquilo que deve resultar do pronuncia-
mento do órgão legítimo e competente, que é o Congresso Nacional.

A segunda divergência que tenho em relação ao aparte de V.Exa. 
é que nós não pregamos, jamais pregamos, a falência das instituições. 
Pelo contrário, aqui vivemos, permanentemente, lutando por elas e, se 
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alguma dedução se pudesse tirar quanto à possível falência das institui-
ções, do regime, da ordem jurídica em que vivemos, ela resultaria dos 
pronunciamentos governamentais. Isto aconteceu ainda ontem, com a 
famigerada, a inoportuna, a criminosa entrevista proferida pelo presi-
dente João Goulart na revista Manchete, transcrita no Diário de Notícias, 
do Rio de Janeiro.

O Sr. Ari Pitombo – Antes de ter o Sr. João Goulart dado esta entre-
vista à Manchete, o senhor Júlio de Mesquita Filho, diretor de O Estado 
de São Paulo, elemento da corrente de V.Exa., já pregara abertamente 
a revolução. V.Exa. se engana quando diz que é do lado de cá que está 
partindo toda sorte de violências contra o regime. Quem está pregando 
a violência contra o regime é, justamente, o Sr. Júlio de Mesquita, que já 
tem até data própria para o Sr. João Goulart ser afastado do poder.

O SR. ERNANI SÁTYRO – De nossa parte, o que existe são apre-
ensões. O que existe é receio, é o propósito de lutar por todos os meios 
legais ao nosso alcance para que as instituições continuem, para que se 
preserve o regime democrático. Esta a nossa posição. Para isso nós, prin-
cipalmente o Senado Federal, o prudente Senado Federal, que até hoje 
ainda não tinha feito uma convocação extraordinária do Congresso, em 
boa hora, dentro da maior oportunidade, provocou uma convocação do 
Congresso Nacional, porque sabemos a que perigos estavam expostas as 
instituições livres, se deixássemos nas mãos e ao arbítrio do Sr. Presidente 
da República decretar intervenções federais, estado de sítio e outras me-
didas de exceção, o que não pode suceder estando reunido o Congresso, 
que é o órgão soberano da vontade popular.

O Sr. Ari Pitombo – A entrevista do Sr. Júlio Mesquita não apre-
senta receios, mas afirmativas. Ele declara que o golpe virá depor o Sr. 
João Goulart. Aí não há receios, mas afirmativa de que os elementos ad-
versários do presidente da República estão tramando o afastamento do 
Sr. João Goulart do governo. Quanto à convocação do Congresso pelo 
Senado Federal, devo dizer a V.Exa. que esta questão de vigília cívica é 
absurda, porque todos sabemos que o Congresso é poder desarmado. 
No dia em que tiver de ser fechado, o Congresso o será, em recesso ou 
não, como em 37.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Podia, mas talvez não possa. Ao passo 
que o Sr. Presidente poderia decretar intervenção federal em qualquer 
estado da Federação, poderia decretar estado de sítio, mas esse golpe 
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de que fala V.Exa. poderia, mas talvez não possa. Não fale, pois, com 
tanta ênfase, não se iluda o Sr. Presidente da República, não se iludam 
V.Exas. que essas Forças Armadas que o apoiam dentro da legalidade, 
que o mantêm no poder dentro das imposições constitucionais, não 
se iludam porque acredito que as Forças Armadas – mais do que acre-
dito, confio; mais do que confio, não tenho dúvida – não se prestarão 
jamais a processos golpistas, a processos de subversão. Elas continu-
arão fiéis a seu passado para manter as instituições e para preservar a 
Constituição da República.

O Sr. Sérgio Magalhães – Esse é outro grande erro que V.Exas. come-
tem. Vivem a apelar para as Forças Armadas, querem colocar as Forças 
Armadas como um poder supremo neste país, quando no momento da 
vida brasileira o poder supremo não são as Forças Armadas, o poder 
supremo são aqueles que receberam delegação do povo para o exercício 
de função pública. Este, o poder supremo que nomeia e que transfere, 
que demite e que permite o exercício daqueles que têm cargos por no-
meação ou cargos de carreira. É outro erro que cometem V.Exas.: vivem 
a provocar as Forças Armadas. Não devemos tomar conhecimento de 
Forças Armadas que, de acordo com a Constituição, têm de cumprir o 
seu dever. E nós temos de cumprir o nosso, trazer a debate nossa rea-
lidade, nossos problemas, apontando as soluções mais adequadas para 
tais problemas, porque grande é o sofrimento do povo. Já passou a época 
em que se resolviam movimentos armados a quarteladas, os problemas 
nacionais com apelos a tumultos. Hoje, não, nobre deputado, hoje os 
problemas têm de ser resolvidos dentro da legalidade. É a legalidade, 
esta sim, que talvez esteja perturbando a vida de muita gente, inclusive 
a vida dos grandes grupos econômicos internacionais que estão espo-
liando este povo e veem que, através dessa legalidade, o povo dentro de 
pouco tempo vai conseguir sua emancipação econômica.

O SR. ERNANI SÁTYRO – O aparte de V.Exa. não é dirigido ao 
orador. A resposta de V.Exa. é ao deputado Ari Pitombo, que foi quem 
disse que, com Congresso em recesso ou não, o golpe poderia ser dado.

O Sr. Ari Pitombo – Nobre deputado...
O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço ao deputado Ari Pitombo não 

me interrompa enquanto não concluir meu período. No momento 
não consinto apartes. S.Exa. disse que com Congresso em recesso 
ou não, se quisessem dar golpe dariam. Dariam como? Sozinhos? 
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Só poderiam dar através das Forças Armadas. Daí o sentido de mi-
nhas palavras ao afirmar que para isso o Sr. Presidente da República 
não contava com as Forças Armadas. Portanto, o aparte do deputado  
Sérgio Magalhães não foi proferido referindo-se ao orador, e sim 
contra o deputado Ari Pitombo.

O Sr. Ari Pitombo – Então não fui bem compreendido. Declarei que 
éramos o poder desarmado e se quisessem fechar...

O SR. ERNANI SÁTYRO – E quem quer? Só pode ser o senhor João 
Goulart. Sozinho? Não, se quiser só com as Forças Armadas. Não há 
como sair deste raciocínio.

O Sr. Ari Pitombo – Atualmente quem está apregoando isso é o Sr. 
Júlio Mesquita, correligionário de V.Exas.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Tenho velha tarimba de tribuna. V.Exa. 
não me desvia do que eu quero dizer com aquilo que os outros disseram. 
O que estou sustentando é que, através de uma série de indícios – e vou 
especificá-los agora –, estamos com esquema de ilegalidade armada. 
Mas eu ainda confio nas forças vivas da nação, não nessas forças sub-
versivas, a que se refere o deputado Sérgio Magalhães, não nessas forças 
da ilegalidade em que confia V.Exa., mas nas forças legítimas da nação. 
Congresso e Forças Armadas, povo consciente das suas responsabilida-
des, de que este golpe não será desfechado para desonra e desgraça da 
pátria brasileira.

O Sr. Ari Pitombo – Mas quem está pregando o golpe são justamente 
os correligionários de V.Exa.

O Sr. Newton Carneiro – Queria apenas focalizar o engano em que 
está incidindo o deputado Ari Pitombo, que, certamente, não leu a en-
trevista do Sr. Júlio Mesquita.

O Sr. Ari Pitombo – Li toda.
O Sr. Newton Carneiro – Naturalmente então os caracteres da leitura 

não eram portugueses. O que disse o jornal O Estado de São Paulo é que 
o presidente da República estava perdendo de tal maneira autoridade, que 
certamente nesse processo não chegaria ao término do seu mandato.

O Sr. Ari Pitombo – Não foi isso, absolutamente. Declarou que o Sr. 
João Goulart tinha pouco tempo de governo, porque o golpe viria.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Quais são os indícios de toda essa emprei-
tada subversiva? Os indícios são abundantes. Em primeiro lugar, as greves 
ilegais, as greves políticas em que é fértil hoje o nosso país e que o Sr. 
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Presidente da República legitimou na sua entrevista de ontem, porque ele 
diz claramente que os operários, que os órgãos sindicais não são consti-
tuídos apenas para as reivindicações dos direitos e para as reclamações 
dos interessados em qualquer demanda com os patrões, mas são organi-
zações que existem também para intervir no processo político. Isto está 
dito na entrevista de ontem do Sr. Presidente da República. Pergunto: no 
regime representativo em que vivemos em que o sindicalismo tem outra 
inspiração e tem outras finalidades, isto é ou não uma subversão, isto é 
ou não um atentado à Constituição, à lei e aos princípios que informam 
a nossa organização política?

Mas não foi só isto. Pode-se negar que um projeto de estado de sítio 
como aquele que enviou ao Congresso Nacional e que foi depois tritu-
rado, desbastado, reduzido até por um representante do Partido Social 
Democrático, o ilustre deputado Vieira de Melo, na Comissão de Justiça 
desta Casa; pode-se negar que um pedido de estado de sítio, que foi logo 
a seguir desfeito, que foi logo a seguir considerado desnecessário pelo go-
verno da República; pode-se negar que esse estado de sítio não estivesse 
a serviço de uma campanha subversiva? Pode-se negar que os ataques ao 
Congresso Nacional, proferidos pelo Sr. Presidente da República na sua 
entrevista ontem concedida, seja em algumas das suas expressões textu-
ais, seja nas entrelinhas daquele pronunciamento; pode-se negar que a 
transferência de militares que estão a serviço da ordem e da legalidade; 
pode-se negar que o atentado contra o governador Carlos Lacerda; po-
de-se negar que a corrupção que impera no estado da Guanabara para 
que os deputados desaprovem as contas do Sr. Carlos Lacerda e proces-
sem seu impeachment; pode-se negar que tudo isso não esteja a serviço 
do esquema da ilegalidade, da subversão e do golpe contra as institui-
ções democráticas?

Ninguém poderá negar, mas, quando negar pudesse, aqui está a 
entrevista do Sr. Presidente João Goulart. Nem duas, nem três horas 
seriam suficientes para se fazer uma exegese, uma análise completa de 
tudo quanto existe nesta entrevista contra as instituições democráti-
cas. Já não falo dos despropósitos conceituais, já não falo dos erros de 
doutrina, embora pudesse falar, porque um presidente da República 
devia ter seus assessores, devia ter seus consultores, devia ter seus es-
cribas mais familiarizados com os seus postulados e a existência do 
nosso próprio regime. Mas para não falar nisso, para não falar em tudo 
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quanto existe de contraditório, de incongruente, de destoante de todo 
o sistema jurídico, sob cuja vigência estamos, poderia examinar al-
guns tópicos da própria entrevista para verificar que não temos razão 
de tranquilidade, que não temos motivos para estar de braços cruza-
dos, embora a nossa reação de parlamentares seja a da palavra, embo-
ra ela seja a firmeza e a decisão com que aqui pretendemos ficar até o 
instante derradeiro, defendendo aquilo para que o povo nos mandou 
ao Congresso Nacional.

O Sr. Mário Tamborindeguy – Li e reli, com toda atenção, no 
Diário de Notícias, a entrevista do Sr. Presidente da República e não 
encontrei motivo para o estado de alarme que vimos verificando 
nesta Casa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Então, V.Exa. é muito feliz!
O Sr. Mário Tamborindeguy – Não há ali um ataque direto ao 

Congresso. Contém, sim, uma perfeita análise da situação econômica 
do país, uma das mais brilhantes radiografias da situação do Brasil que 
trabalha mais barato e muito mais, cuja população está abandonada. 
S.Exa. numa sincera manifestação, chama e alerta o povo brasileiro. Em 
vez de estarmos aqui atacando o Sr. Presidente da República, devemos 
congregar-nos para salvar este país.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Louvo V.Exa. pelo aparte em que lhe dei 
oportunidade de proferir em favor do Sr. Presidente da República.

Mas bendita a inocência ou a clarividência extrema de V.Exa., que 
nada viu nessa entrevista: ou V.Exa. vê tudo, ou então, perdoe-me, não 
lhe quero fazer esta injustiça, V.Exa. nada vê.

Mas começa dizendo a entrevista: “O presidente não governa so-
zinho. Se o governo, na plenitude de seus poderes, estivesse enfeixado 
apenas nas suas mãos – e digo apenas a título de ilustração...”

O Sr. João Goulart diz: “apenas a título de ilustração”, de sugestão, 
de convite, o que seja. Se o poder estivesse enfeixado nas suas mãos, diz 
ele a título de ilustração – apesar de não me parecer muito ilustrado 
quem redigiu esta entrevista –, ninguém duvidaria de que as reformas já 
estariam feitas, ninguém duvidaria de que se o Sr. João Goulart estivesse 
no exercício do poder pessoal, se fosse ditador que pudesse legislar, as 
reformas já estariam feitas. Isto é um pouco estranho, porque já tenta-
mos várias vezes fazer aqui algumas reformas – não a reforma radical 
defendida pelo governo ou mesmo por alguns dos nossos colegas 
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mais extremados no debate, mas já fizemos algumas tentativas e não 
foram acolhidas pela Maioria. Mas a verdade é a seguinte: as refor-
mas já estariam feitas.

No entanto, o Sr. João Goulart não está, graças a Deus, no exercí-
cio pleno desse poder pessoal em que enfeixasse nas mãos, ao mesmo 
tempo, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Mas há coisas melho-
res e mais pitorescas. Diz a seguir o Sr. Presidente da República: “O 
Congresso Nacional, os Executivos estaduais, os dirigentes industriais, 
veja bem a Câmara dos Deputados – para só citar algumas forças que 
agem na vida da nação – também são governo”.

S.Exa. considera governo, não apenas o Executivo federal, mas tam-
bém os Executivos estaduais e os dirigentes industriais. Veja a Câmara 
dos Deputados, com que perfídia S.Exa. procura entrosar, procura vin-
cular dentro de todo esse sistema os dirigentes industriais, como se nós 
estivéssemos aqui dirigidos, manietados e orientados pelos dirigentes in-
dustriais. Teve o cuidado de não falar nos dirigentes sindicais, porque essa 
é uma força auxiliar, uma segunda posição que S.Exa. não quer compro-
meter, por julgá-la pura demais dentro desse mecanismo que o Sr. João 
Goulart considera contaminado, daquilo que seja o governo composto 
dos governos estaduais, do Congresso e dos dirigentes industriais.

Adiante, noutra passagem, afirma S.Exa.: “Assumi o poder com a 
consciência de que iria enfrentar uma crise econômica, social e polí-
tica que, a continuar insolúvel, levaria certamente o país à desordem 
e à subversão”.

O próprio Sr. Presidente da República confessa que, ao assumir o 
governo, já sabia que ia enfrentar uma crise econômica, financeira e so-
cial que levaria – nem diz que poderia levar – o país à subversão.

Sr. Presidente, quem assistiu ao espetáculo do plebiscito, quem viu 
toda aquela encenação em que se gastaram rios de dinheiro dos cofres 
públicos para o restabelecimento do sistema presidencial em nosso país, 
há de lembrar-se da confiança, da disposição e da certeza mesmo com 
que o Sr. Presidente da República anunciava que logo que retomasse a 
plenitude do poder presidencial haveria de resolver os problemas eco-
nômicos, financeiros e sociais que afligiam a nação. O plebiscito, com o 
restabelecimento do presidencialismo, aparecia como a panaceia, como 
o remédio infalível que haveria de curar todos os males, que haveria de 
fechar todas as nossas feridas.
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O que se viu, no entanto, Sr. Presidente, é que, desaparecido aquele 
pretexto, não existindo mais a desculpa de que não se governava, de que 
não se resolviam os problemas em virtude do Parlamentarismo, o Sr. 
João Goulart mostra-se incapaz de administrar uma nação, vive a pro-
vocar crises todos os dias, a deflagrar greves a todo o instante, a pregar 
reformas as mais radicais, porque tudo isso constitui a cortina de fuma-
ça, tudo isso constitui a parede que faz encobrir a sua incapacidade, a 
sua desídia, o seu desamor pela coisa pública, de que está dando provas 
constantes neste país.

O Sr. Tourinho Dantas – Sr. Deputado Ernani Sátyro, por acaso en-
contra-se em meu poder um artigo publicado em O Jornal do dia 27 
de outubro, do Sr. Fábio Carneiro de Mendonça, intitulado “A grande 
crise e o único culpado”, onde é analisada a situação brasileira. Conclui 
o articulista que o único culpado de todos os males é a incapacidade do 
governo que temos. Desta maneira, peço a V.Exa. faça incorporar ao 
seu discurso este pequeno artigo, a fim de que, nesta hora oportuna seja 
divulgado para conhecimento de todos.

O SR. ERNANI SÁTYRO – O problema não é meu. É da Mesa. Não 
sei se V.Exa. pode transcrever um artigo em meu discurso. De qualquer 
forma, o aparte de V.Exa. fica consignado, com o maior prazer.

A seguir, depois de responsabilizar os dirigentes de indústrias e os 
governos estaduais, o Sr. João Goulart não perdoa nunca ao regime a 
existência de governos estaduais. Depois de responsabilizar todo o 
sistema jurídico brasileiro, o Sr. João Goulart se atira, na sua entrevis-
ta, contra o comércio que mantemos com este, na sua conceituação, 
imperialismo do Ocidente, embora ninguém tenha ainda conseguido 
demonstrar, depois de reatamento das nossas relações diplomáticas e 
comerciais com o imperialismo do Oriente, a vantagem dessas rela-
ções comerciais, embora ninguém tenha conseguido demonstrar que 
qualquer coisa de positivo resultou para o nosso comércio, para a nos-
sa indústria, para a nossa economia e para as nossas finanças, do inter-
câmbio que mantemos com o outro imperialismo, o imperialismo do 
Oriente, mais fraco certamente em termos econômicos, porém muito 
mais forte, o único forte nos seus intuitos de dominar o mundo para 
extinguir a liberdade.

Outra passagem do discurso do Sr. João Goulart, diz:
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A produção industrial sofre risco de parar por insuficiência de 
uma estrutura agrícola. Não é outra a razão que me leva a pregar 
uma urgente reforma de base no âmbito da agricultura, comparável 
à que Getúlio Vargas empreendeu no campo da indústria.

Aqui existe outro grande equívoco do escriba do Sr. João Goulart. O 
Sr. Getúlio Vargas inegavelmente é o responsável, é o autor da legislação 
social que temos em nosso país, é claro que já muitas vezes alterada e 
aperfeiçoada ou, em alguns casos, até deturpada por leis posteriores.

Mas tendo cuidado o Sr. Getúlio Vargas, como cuidou, da sorte do 
trabalhador brasileiro, ele não teve nenhuma ideia, ele não teve nenhu-
ma ação de modificar a estrutura industrial; quer dizer, ele não atentou 
contra a livre iniciativa; ele melhorou a sorte do trabalhador, sem modi-
ficar a iniciativa privada, sem socializar os meios de produção.

Mas o que se quer agora – e é necessário fazer esta distinção funda-
mental – através das reformas, extremadas e extremistas, não é melho-
rar a sorte do trabalhador rural por meio de uma legislação que melhor 
o ampare, porque esta já existe no chamado projeto Afonso Arinos, 
depois aproveitado pelo deputado Fernando Ferrari; esta já existe no 
chamado Estatuto do Trabalhador Rural; o que se quer é muito dife-
rente daquilo que Getúlio Vargas fez; o que se quer, como se tem dito 
aqui constantemente, é modificar em profundidade não apenas a nossa 
estrutura agrária, mas a própria estrutura jurídica. Constantes têm sido 
os apartes nesse sentido, proferidos aqui mesmo neste plenário.

Depois, diz o Sr. João Goulart, em sua entrevista, que o Sr. Getúlio 
Vargas, depois de ter dado grande impulso à emancipação industrial do 
Brasil, cuidou, entre outros pontos, do estatuto do petróleo. Também 
dois pontos devem ser aqui retificados.

Em primeiro lugar, caberia, por um dever de justiça, em primeiro lu-
gar caberia citar, pelo reconhecimento de um fato histórico, que o grande 
impulso industrial verificado nos últimos tempos foi do governo Juscelino 
Kubitschek, a quem o Sr. João Goulart nem sequer se refere, nem ao mé-
rito do que houve realmente de útil, de apreciável, no governo do senhor 
Juscelino Kubitschek, ao lado de erros imensos, nem faz menção ao nome 
do senhor Juscelino Kubitschek, naquilo que lhe cabe em matéria de in-
dustrialização do país. Nem a isso se refere o Sr. João Goulart.
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Em segundo lugar é necessário acabar de uma vez por todas com 
esse tabu do estatuto do petróleo. A sugestão da lei do petróleo, que o 
Sr. Getúlio Vargas mandou para esta Casa, era uma sugestão tímida, era 
um projeto “água de flor de laranjeira”. Foi o Congresso Nacional que 
lhe deu o tom nacionalista e emancipador.

O Sr. Paulo Sarasate – Foi a UDN que desempatou, na Comissão de 
Orçamento, a favor do monopólio do petróleo!

O SR. ERNANI SÁTYRO – Foi o voto brilhante do Sr. Bilac Pinto, 
foi a ação do Sr. Artur Bernardes, foi ao lado da União Democrática 
Nacional, a ação de elementos independentes do Congresso Nacional, 
que fizeram realmente do estudo do petróleo um escudo de defesa dos 
verdadeiros interesses nacionais do Brasil – não direi nacionalistas, pela 
deturpação que esta palavra tomou, pelo sentido espúrio que o nacio-
nalismo assumiu no vocabulário político do país. Mas acabe-se com 
esse tabu, porque então vale a pena republicar, transcrever em todos os 
jornais o anteprojeto que o Sr. Getúlio Vargas mandou para esta Casa. 
E este mesmo, como aqueles outros que naquela época tiveram a opo-
sição dos comunistas, teve uma campanha cerrada dos comunistas, que 
só muito tardiamente, quando a ideia estava vitoriosa por nós e pelos 
verdadeiros democratas do país, chegaram com sua adesão, porque não 
podiam mais comprometer-se perante o povo brasileiro...

O Sr. Sérgio Magalhães – V.Exa. agora está realmente acertando...
O SR. ERNANI SÁTYRO – Então, acho que já estou errando...
O Sr. Sérgio Magalhães – ...quando demonstra que medidas de re-

percussão social e econômica não podem ser tomadas por ditaduras, e 
sim dentro do regime democrático, através dos representantes do povo. 
Mas V.Exa. precisa compreender também que se providências, naquela 
época, tiveram a repercussão da maior importância no nosso progres-
so e desenvolvimento econômico, hoje o país exige novas medidas. E 
V.Exas. deveriam agora assumir aquela atitude que assumiram ontem, 
mas continuam ligados a um passado, sem querer reconhecer o progres-
so que atingiu o povo brasileiro.

O SR. ERNANI SÁTYRO – O Sr. João Goulart, na sua entrevista de 
ontem, depois de toda essas considerações que venho analisando já des-
de alguns momentos, diz o seguinte: “O que desejo é evitar que a crise 
caminhe para um desfecho caótico e subversivo. Daí o alerta permanen-
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te que venho transmitindo à nação em favor das reformas de base, única 
saída para a complexidade da nossa atual crise”.

Está mais do que claro que o Sr. João Goulart sustenta aqui que ou 
se fazem as reformas de base nos termos preconizados por S.Exa. e pelos 
seus seguidores ou então não há saída; que esta é a única saída.

Ora, não sei como fugir de um raciocínio destes: se o presidente 
prega determinadas reformas, que não aceitamos nos termos que estão 
formuladas; se S.Exa. diz ser a única saída para evitar-se um desfecho 
caótico e subversivo, pergunto se ainda há raciocínio na nossa cabeça, 
se ainda há qualquer coisa que se chame lógica, se aqui não está anun-
ciado, se aqui não está clara a ameaça de um golpe de Estado. Porque eu 
não sei qual é esse caótico e qual é esse subversivo a que se refere S.Exa., 
e porque não há realmente senão reformas de base. Se não se derem as 
reformas de base nesses termos, então está mais do que claro que a ame-
aça de golpe se encontra.

Mas não é só isso. Na entrevista diz ainda S.Exa.:

As reformas de base não são a expressão de um capricho, nem 
o presidente poderia estar à mercê de caprichos pessoais. As refor-
mas serão feitas, ninguém duvide. Apesar de toda a paciência que 
vem orientando a minha ação na chefia de governo e de que são 
testemunhas todos os brasileiros, desejo reiterar que é desnecessá-
rio esperar que eu venha compactuar com a traição ao povo e aos 
imperativos da consciência nacional.

Ora, nós, democratas, temos que viver sob um regime em que se 
respeitem os pontos de vista. Um determinado representante do povo 
pode entender que a solução a é a mais cabível para determinado pro-
blema; um bom representante pode adotar uma solução b, pode encon-
trar, dentro do seu patriotismo, da sua clarividência, uma solução que 
nem sempre seja aquela extremada, defendida por outro grupo ou por 
outro partido. O que nós não podemos, sob pena de que nos deem o di-
reito de a mesma coisa formular e ajuizar a respeito de outros, é admitir 
que aqueles que não aceitam as soluções radicais estejam a serviço de 
grupos, é sustentar que aqueles que não querem essas soluções extre-
madas estejam traindo a pátria. Pois bem, o Sr. João Goulart arvora-se 
em juiz, coloca-se nessa posição, do alto da qual diz que ou se fazem as 
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reformas ou ninguém poderá evitar uma situação caótica; que, ou se 
atendem aquelas solicitações reformistas ou, então, estaremos traindo a 
pátria, que a sua paciência se esgotará. Pois que se esgote! A nossa não 
se esgotará, pelo nosso amor à liberdade. E defenderemos essa liberdade 
com o sacrifício de todas as energias, não direi da própria vida para não 
ser patético. Mas a vida das instituições continuará, tenha ou não paci-
ência o presidente João Belchior Marques Goulart.

condenando o clima de agitação existente no país
sessão de 27 de fevereiro de 196466

A cada dia se acentuava o clima de desordem, de subversão e 
de sublevação dos diferentes setores administrativos e militares do 
país, insuflados pela conduta conivente do presidente João Goulart, 
interessado em desenvolver o clima de “guerra revolucionária” a 
que aludira o deputado Bilac Pinto em momentoso discurso na 
Câmara dos Deputados. A cada dia o deputado Ernani Sátyro se fa-
zia presente na tribuna da Casa, denunciando esses procedimentos 
comandados pelo primeiro mandatário da nação, com o objetivo de 
obter maior celeridade no alcance de seus desígnios políticos. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, há um velho brocardo que 
diz: quem desconfia, na sua sabedoria confia. A pobre nação brasileira 
ouviu há poucos dias um discurso do Sr. Presidente da República, e nós 
todos com o nosso sentimento de justiça, nós, da União Democrática 
Nacional e – por que não dizer? – de toda a oposição, recebemos como 
devia ser recebido, isto é, com a declaração de que pela primeira vez 
S.Exa. tinha falado como chefe de Estado, porque foi, em verdade, um 
discurso moderado; foi, na verdade, um discurso a respeito do qual, em-
bora discordando de muitos dos seus pontos, não poderemos afirmar 
que era um discurso incendiário, daqueles com que o governo normal-
mente costuma inquietar a nação. Mas, Sr. Presidente, de esmola grande 
pobre desconfia. Esse discurso do Sr. Presidente João Goulart era uma 
espécie de cassação de poderes anteriormente conferidos a outros ora-
dores oficiais, como o Sr. João Pinheiro Neto, como o Sr. Darci Ribeiro, 
que naquela sua fala de triste memória, com aquele agressivo e prima-

66 Publicado no Diário do Congresso Nacional (Suplemento), edição de 28 de fevereiro de 1964.



525PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

ríssimo discurso, tinha inquietado mais uma vez o povo brasileiro, e, 
agora, um homem com a responsabilidade, com o talento e o tirocínio 
do nobre deputado Tancredo Neves, ainda agora S.Exa. o ilustre líder 
da Maioria, não vem para aqui tranquilizar a nação, antes, mais uma 
vez, inquietá-la não apenas com as afirmações que fez como com as 
negativas que produziu, como disse, negativas alarmantes de quem não 
conhece, não vê, não sente, não admite esse processo de guerra revolu-
cionária, em tão boa hora denunciada pelo deputado Bilac Pinto.

Sr. Presidente, as providências dos militares, as providências dos 
elementos democráticos contra o processo de guerra revolucionária são 
essas que estão sendo produzidas. A medida essencial e primeira que 
tínhamos que tomar, desde que essa guerra revolucionária implica tam-
bém num grande processo psicológico, nós a tomamos, que foi a sua 
denúncia, que é uma contraofensiva a essa trama miserável que se arma 
contra as instituições livres.

Reclama o ilustre líder Tancredo Neves, que no momento em que o 
governo inicia medidas tão salutares para a solução de problemas bra-
sileiros, venha a oposição perturbar estes desígnios, dificultar aquelas 
providências tomadas pelo Poder Executivo.

Congratulamo-nos, nesta parte, com o ilustre líder da Maioria e 
com a nação brasileira. Apenas estamos na expectativa e desejamos 
que o Sr. Presidente da República comece a administrar o Brasil, porque 
admi nistrar uma nação não é incentivar e fomentar as greves ilegais, não 
é desviar os recursos da Petrobras para a bolchevização do Brasil, não é 
infiltrar o governo de elementos comunistas, não é fazer pressão contra o 
Congresso para que vote reformas opostas à sua consciência e às suas con-
vicções democráticas. De modo que ficamos na expectativa, aguardando 
que o Sr. João Goulart comece, realmente, sua obra administrativa.

Mas não fugiríamos a nosso dever, ainda que esta obra já se tivesse 
iniciado, não fugiríamos nunca ao cumprimento desse elementar dever 
de demonstrar tudo quanto de perigoso, de insidioso e de criminoso se 
trama contra o livre exercício das instituições democráticas.

Quem inquieta a nação não somos nós. Quem inquieta a nação, 
por exemplo, é o governador de Pernambuco, que ainda há poucos 
dias, em nota ou boletim fornecido à imprensa do país, dizendo em 
nome também do presidente da República, acusava este Congresso de 
corrupto, de viver sob a influência do imperialismo estrangeiro, sob 
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a influência de interesses econômicos e financeiros estranhos ao pró-
prio país. Quem inquieta a nação é o porta-voz do Sr. Presidente da 
República, senhor Darci Ribeiro, quando diz que o governo está lutan-
do para que o Brasil seja uma nação, porque, no dizer de S.Exa., o Brasil 
é apenas um simulacro de nação. Quem inquieta o Brasil é o mandatário 
do Sr. Presidente da República, quando declara que precisamos retirar 
o lixo que existe entre as relações do Brasil com a França, deixando até 
agora sem resposta a indagação que lhe fiz de público para que disses-
se, qual esse lixo, onde está esse lixo, se esse lixo era do Brasil ou se é 
da França, porque, em qualquer dos casos, o que estava dizendo S.Exa. 
era uma dessas infâmias que tanto degradam a nação brasileira como o 
nobre povo francês.

O Sr. Eloi Dutra – Permita-me, nobre deputado. Em matéria de cor-
rupção do Congresso, há uma frase num livro meu – publicado recen-
temente, com a data do jornal em que foi publicada e com a assinatura 
do seu autor – que diz textualmente o seguinte: “O Congresso é o poder 
mais corrupto e inepto da República. Ali a maioria dos grupos só age em 
função dos seus interesses pessoais. Assinado Carlos Lacerda”.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Desconheço essa declaração do Sr. 
Carlos Lacerda, mas, se a proferiu, não sei quem foi mais infeliz, se ele 
ao proferi-la ou V.Exa. ao reproduzi-la. 

Sr. Presidente, o nobre deputado Tancredo Neves também disser-
tou, com o seu brilho habitual, a respeito do envelhecimento das leis, do 
envelhecimento, portanto, da Constituição, que, sendo a lei magna, não 
deixa de ser uma lei. Mas permita-me S.Exa. observar que a este respeito 
não trouxe nenhuma novidade.

“As leis envelhecem” – a célebre frase que situa e que define a revolta 
dos fatos contra os códigos.

Nós sabemos que não há lei imutável, que não há constituição que 
seja intocável no sentido de que não possa ser emendada. É a própria 
Constituição vigente que estabeleceu as normas mediante as quais ela 
mesma podia ser emendada.

Mas aquilo de que nós discordamos são os meios, são os processos, 
são as formas de pressão de que lança mão este governo para emendar 
a Constituição da República, e tanto são procedentes as resistências no 
Congresso Nacional a respeito de determinada emenda constitucio-
nal, de determinado problema que esteve em discussão no Congresso 
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Nacional, que, na comissão especial que examinou a emenda consti-
tucional da reforma agrária, o Partido Social Democrático, os ilus-
tres representantes do Partido Social Democrático a que se referiu o 
Sr. Tancredo Neves votaram no mesmo sentido em que votou a União 
Democrática Nacional e que aqui, neste plenário, não fomos apenas nós, 
mas o partido do Sr. Tancredo Neves, líder do Governo, que – não sei se 
nesta hora talvez tenha sido fiel intérprete de seu partido, a resposta esse 
partido é que poderá dar – foi o Partido Social Democrático que conos-
co formou contra essa emenda demagógica que procuram impingir ao 
Congresso Nacional.

O Sr. Pedro Aleixo – V.Exa. acentua muito bem essa posição de con-
tradição do nobre e eminente líder Sr. Tancredo Neves com seu próprio 
partido, que é o Partido Social Democrático. Os membros do Partido 
Social Democrático na comissão a que V.Exa. se referiu eram os ilustres 
Srs. Gustavo Capanema, que presidiu os trabalhos, e o próprio líder do 
Partido Social Democrático nesta Casa, o Sr. Martins Rodrigues. Foi, por-
tanto, o partido de S.Exa. que deu o voto decisivo para que não se apro-
vasse a emenda que S.Exa. desejaria fosse feita. Acrescente às condições 
de V.Exa. esta que é da mais relevante importância: nunca se concebeu 
que um presidente da República que jurou cumprir uma constituição 
viesse tomar a iniciativa de pleitear essa emenda constitucional, quando 
não cabe a S.Exa. qualquer manifestação a esse respeito. Em países real-
mente em que há uma estrutura definindo as atribuições do presidente 
da República, como no caso dos Estados Unidos, seria inconcebível que, 
numa mensagem, sequer anunciasse o candidato seu propósito de pro-
mover uma reforma constitucional. E para terminar: mais grave ainda 
é a posição do Sr. Bacharel João Goulart, quando nós sabemos que ele 
aceita, sem qualquer providência, que por intermédio até de seu parente 
se faça uma proposta de subversão da ordem econômica, social e políti-
ca neste país, que se promova uma reforma constitucional independen-
temente dos meios indicados na própria Constituição que o Sr. Bacharel 
João Goulart afirmou que devia defender.

O Sr. Tancredo Neves – Vou honrar-me em participar do discurso de 
V.Exa. apenas para esclarecer a verdade em torno da votação da emenda 
constitucional do PTB, que visava a modificar nossa Constituição para per-
mitir a reforma agrária. V.Exa. estava na Casa e acompanhou os trabalhos.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Eu era membro da comissão.
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O Sr. Tancredo Neves – Essa emenda foi apresentada no entendi-
mento do PSD e do PTB para ser substituída na comissão especial por 
subemenda que iria somar as forças do PSD e do PTB. Infelizmente esse 
entendimento não se fez de maneira clara, positiva, inequívoca, contra 
a emenda constitucional do Partido Trabalhista Brasileiro. Sou líder da 
Maioria; tenho a confiança dos meus correligionários do PSD e do PTB. 
Desde o momento em que os dois partidos se desentenderam, a mim só 
cabia uma atitude: não comparecer e não votar essa emenda. Não votei 
a favor nem contra, porque não podia votar com o meu partido contra 
o Partido Trabalhista Brasileiro, que integrava a Maioria, e não podia 
votar com o Partido Trabalhista Brasileiro contra o meu partido, que 
vetava aquela emenda. Como vê, Excelência, não houve nenhuma con-
tradição, e basta a simples menção de fatos históricos para que se apre-
sente com toda a sua clareza. Quero, ainda, fazer um reparo ao aparte de 
S.Exa., o eminente líder deputado Pedro Aleixo, quando estranha que o 
presidente João Goulart, sem competência constitucional para tanto, se 
imiscua no processo da reforma constitucional. Jamais S.Exa. tomou a 
iniciativa – e aqui emprego a palavra no seu sentido técnico – de pro-
mover reforma constitucional. O que S.Exa. tem feito é cumprir o seu 
dever de exercer o direito que lhe assiste de alertar o Congresso para 
a gravidade da situação agrária no Brasil e pedir a solução de reforma 
constitucional para que possa fazer realmente modificações na nossa 
estrutura agrária, tornando-a mais compatível com a nossa atualidade. 
Quanto ao fato de o presidente João Goulart permitir ao cunhado que 
se desmande através de rádio e televisão, quero apenas acentuar que a 
quem o deputado Leonel Brizola mais agride e ataca nos seus programas 
de televisão e rádio é justamente o presidente João Goulart, e que S.Exa. 
não vê nele apenas o seu cunhado, mas um deputado membro deste 
poder, cuja imunidade ele tem que respeitar.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Meu nobre colega, o aparte com que me 
honrou V.Exa. tem três aspectos aos quais vou dar resposta. Em primeiro 
lugar, equivoca-se V.Exa. quando diz que o Sr. Presidente João Goulart, 
contrariamente à sua competência constitucional, não tomou qualquer 
iniciativa de reforma. Posso afirmar a V.Exa. que tomou. Levantei até 
uma questão de ordem de que o presidente da República não tinha com-
petência constitucional para apresentar emenda. A Mesa tomou conhe-
cimento de minha questão de ordem, e posteriormente o Sr. Deputado, 
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salvo engano, Leonel Brizola assumiu a paternidade daquela sugestão 
vinda do Sr. Presidente da República. Em segundo lugar, este detalhe a 
que se refere V.Exa. destas conversas, dessas marchas e contramarchas 
entre o PSD e o PTB, no que diz respeito à emenda constitucional do 
Partido Trabalhista Brasileiro, tudo isso são questões de importância se-
cundária. O fato essencial, o fato histórico, o episódio parlamentar é que 
o Partido Social Democrático, juntamente com a União Democrática 
Nacional e elementos de outros partidos, votou contra a emenda do 
PTB. Logo, a Constituição que V.Exa. considera dos domínios da ar-
queologia; esta Constituição a que V.Exa., com o ímpeto de sua palavra, 
não deu o devido respeito; esta Constituição não foi reformada neste 
ponto que V.Exa. considera crucial pela participação indispensável do 
seu partido. Então, a contradição existe. E a contradição dos procedi-
mentos é muito mais eloquente do que a contradição da palavra. Pouco 
importam os recursos de eloquência de V.Exa., os recursos oratórios de 
que dispõe para disfarçar, encobrir e recobrir essas contradições. Mas a 
contradição existe e contradição dos fatos não pode ser destruída pelo 
artifício das palavras.

O terceiro ponto do brilhante aparte de V.Exa., é quando diz que 
nós não temos razão ao acusar o Sr. Deputado Leonel Brizola a respei-
to da campanha de agitação e subversão que faz no país, porque o Sr. 
Presidente da República também é atingido. Se se tratasse apenas das 
palavras, se se tratasse apenas da conduta antidemocrática do Sr. Leonel 
Brizola, eu concordaria com V.Exa. Eu concordaria com V.Exa. em que 
o Sr. Presidente da República tem sido vítima desses ataques, como nós 
o temos sido. Apenas nós somos vítimas de verdade e não sabemos até 
quando o Sr. Presidente da República é vítima a valer, isto é, até que 
ponto existe, nesses ataques, nessas brigas do Sr. Leonel Brizola com o 
Sr. Presidente da República, a verdadeira sinceridade ou, terminando 
essa sinceridade, onde começa a simulação.

E não é só isso. O Sr. Leonel Brizola usa dos instrumentos de que 
dispõe para atacar tanto a oposição como o Sr. Presidente da República, 
e mais do que o presidente da República e a oposição, o próprio regime 
expresso pelo Congresso Nacional.

Ele usa desse recurso e desse instrumento, por quê, Sr. Presidente, 
Srs. Deputados? Por que – e isto é muito mais grave – nesse ponto o Sr. 
João Goulart tem mais responsabilidade do que o Sr. Leonel Brizola? 
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Porque ele tem a fonte dos dinheiros, ele tem os recursos para a mala, 
ele tem a Petrobras, ora caída em desgraça, a qual, com o produto de 
superfaturamento, vinha financiando essa campanha de bolchevização 
do Brasil. A gravidade está nisso. A gravidade está nos recursos que 
saem do palácio do governo para os sindicatos que promovem greves 
ilegais. Os recursos que saem do governo, por conseguinte, são recursos 
do povo para toda campanha de descrédito para toda a campanha de so-
lapamento das instituições democráticas. Por conseguinte, o que menos 
importa no caso não são as palavras do Sr. Leonel Brizola, é a origem 
dos meios e recursos de que dispõe ele para atirar contra todos nós ou 
contra a nossa dignidade, contra a nossa possibilidade de subsistir como 
nação digna no mundo livre, no conceito das democracias.

Salienta o nobre deputado Tancredo Neves, no seu brilhante dis-
curso, que o fenômeno comunismo não é brasileiro, que o comunismo 
existe em toda parte, que a sua ação se faz sentir em todos os países.

Perfeito. Quase perfeito, porque há países que com a sua intolerân-
cia totalitária, igual à intolerância totalitária dos comunistas, há países 
que não permitem a livre manifestação sequer das ideias. Já não digo da 
ação subversiva, porque o nosso não permite também, e essa subversão 
é pregada com a conivência do governo. Mas o que S.Exa. não pode 
sustentar, aquilo que S.Exa. não pode defender o governo é quanto à in-
filtração desses elementos no próprio governo. É a cobertura que eles 
têm, é a segurança de impunidade, é o apoio, é o amparo do próprio Sr. 
Presidente da República. O Sr. Presidente da República se esquece per-
manentemente de que é supremo magistrado da nação. Não é segredo 
– eu não sou homem para revelar confidências, mas não é segredo –, 
não há quem converse com qualquer das pessoas mais ligadas ao Sr. João 
Goulart que não ouça: “Mas V.Exa. não compreende a sua dificuldade. Ele 
é o presidente da República, mas também é líder trabalhista. Ele não pode 
ceder essa área, a Brizola, de seus trabalhadores”.

Então, eis aqui mais uma das profundas, se não a mais profunda 
contradição deste governo: é o homem responsável pela segurança, pela 
paz, pelos destinos das próprias instituições que não sabe quando deve 
cumprir o seu dever de supremo magistrado no país e quando deve 
ir pregar na outra área contra o Sr. Leonel Brizola, contra o Sr. Carlos 
Prestes, contra qualquer desses elementos que são líderes da subversão 
no Brasil. O Sr. Presidente da República fica então assim numa espécie 



531PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

de fenômeno de dupla personalidade quando a sua personalidade una, 
única, imperturbável, devia ser a de presidente de todos os brasileiros.

E ainda mais: fala-se nessa perturbação com que estamos procu-
rando ou estaríamos procurando, segundo o orador, desviar o governo 
dos seus altos rumos administrativos. Eu perguntaria: quem foi o 
autor do anteprojeto do estado de sítio? Foi a União Democrática 
Nacional? Essa tentativa de estado de sítio que tanto inquietou, que 
tanto alarmou a nação, e que era um estado de sítio desnecessário, 
que terminou naquela palhaçada, naquele ridículo de ser retirado 
por desnecessário – foi a União Democrática Nacional responsável 
por isso? É a União Democrática Nacional responsável quando vem 
o antigo presidente da Petrobras, exonerado nessa crise que todos 
nós conhecemos, e declara que a Petrobras vive debaixo de um círcu-
lo de ferro, de um círculo de terrorismo, em que os subordinados não 
obedecem às ordens de seus chefes, em que os sindicatos é que mandam 
dizer através de seus representantes o que se deve vender, como se deve 
comprar e como se deve vender?

É o caso de se perguntar, então, se quando existe um abcesso o res-
ponsável é o médico que lanceta este abcesso ou são os bacilos e micró-
bios que produzem esse abcesso?

Então nós, apenas diante das promessas falazes do Sr. Presidente 
da República, de que vai resolver as nossas dificuldades financeiras e 
econômicas, de que afinal vai começar a administrar diante dessas pro-
messas repetidas cada dia e que nunca se cumprem, vamos deixar de 
denunciar tudo quanto existe de grave e comprometedor para os des-
tinos da própria nação? Isto, sim, seria criminoso, e não a denúncia 
como aquela com que se impôs à admiração do povo brasileiro o nobre 
deputado Bilac Pinto sobre a guerra revolucionária. Sabemos também, 
através das confidências do Sr. Presidente da República, que foi isso o 
que mais o incomodou desde que está no governo, foi o que mais lhe 
doeu, o que mais lhe tirou o sono. Conhecesse ou não conhecesse os 
detalhes daquela trama; tivesse ou não tivesse a sensibilidade de tudo 
quanto estava ocorrendo, ou – para reproduzir expressão do presidente 
da UDN, senhor Bilac Pinto – por ação ou por omissão, em verdade foi 
nossa denúncia que pôs a nação brasileira alerta, pôs a nação brasileira 
de sobreaviso, não para alertar-se propriamente com as armas materiais, 
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mas com esta grande arma que é, dentro do processo revolucionário, a 
disposição de espírito para a luta.

Esse simples alarme, essa simples advertência do deputado Bilac Pinto 
já concorreu, evidentemente, para abortar em grande parte esse perigo, 
essa ameaça que pesava sobre todos os brasileiros livres e democratas.

O Sr. Aliomar Baleeiro – V.Exa. permite um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com muito prazer.
O Sr. Aliomar Baleeiro – Parece que o ilustre e eminente líder da 

Maioria incorreu numa grave contradição no discurso de hoje. Ou en-
tão S.Exa. considera guerra revolucionária um problema apenas de pa-
lavras. S.Exa. afirmou aqui no curso de seu discurso – e eu o ouvi com 
a maior atenção possível, como, aliás, me merece – que não havia guer-
ra revolucionária. Ele não a conhecia e negava sua existência. Havia, 
sim, uma ação comunista intensa, revolucionária, que não confinava ao 
Brasil, mas se estendia ao mundo inteiro. Mas não contestamos isso. Se 
a questão é de palavras, cedemos, não fazemos nenhum caso da expres-
são “guerra revolucionária” que é usada agora, embora o fenômeno seja 
antigo e apenas as técnicas sejam hoje um tanto diferentes. Chama-se 
golpe de Estado, guerra de guerrilha, revolução, preparação psicoló-
gica para a revolução ou o que V.Exa. quiser. O que afirmamos é que 
isto que ocorre, no Brasil, tem origem comunista e – como V.Exa. de-
monstrou hoje – com a cumplicidade do presidente da República, que 
fornece os meios, chama ao seu aconchego e a cargos de sua confiança 
comunistas notórios, alguns deles já condenados, a ponto de ter con-
ferenciado com o ex-senador Luís Carlos Prestes, o chefe confesso da 
revolução de 1935. Esse brasileiro, imediatamente, se transferiu para 
a Rússia, conversou com o premier, senhor Kruschev, e voltou dando 
entrevista a todos os jornais, na qual comunicou ao povo brasileiro 
que o chefe do governo russo aprovou os entendimentos dele com o  
Sr. Presidente da República. E daí veio logo a campanha para a legali-
zação do Partido Comunista.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado pela valiosa contribui-
ção de V.Exa.

O que alarma também a nação, Sr. Presidente, é o modo com que se 
anuncia o chamado projeto de desapropriação da Supra, projeto de que 
já saíram várias versões. Todo dia se toca e se retoca, se faz e se refaz este 
projeto. Mas o Sr. Presidente da República foi tão insidioso, foi tão per-
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verso nos seus desígnios, nos seus propósitos, que usou um desses expe-
dientes de guerra revolucionária, embora com outro sentido. Veja-se com 
que maldade, com que malícia o Sr. Presidente da República procedeu 
procurando envolver as Forças Armadas no famigerado e anunciado de-
creto da Supra. Sabemos que, na realidade, o que o Exército, através de 
seus órgãos técnicos, vai fazer são levantamentos, são mapas.

O Sr. Marco Antônio – Permite V.Exa. um aparte.
O SR. ERNANI SÁTYRO – No momento em que o Sr. Presidente 

da República vai recorrer aos préstimos técnicos do Exército e aos da 
Aeronáutica também, conforme socorro que lhe foi prestado – não sei 
se da Marinha, porque ignoro se vai desapropriar também superfícies 
líquidas –, a verdade é que neste momento S.Exa. usa também de uma 
malícia e de uma maldade, como que a mostrar aos proprietários rurais 
do Brasil a inutilidade de resistir contra os atos ilegais, contra a execu-
ção ilegal e indevida desse decreto, porque teria S.Exa. para sua execu-
ção segurança e apoio das Forças Armadas brasileiras, o que sabemos 
não ser verdade.

Eu não tenho por hábito tecer louvaminhas; não tenho por hábito 
cortejar as Forças Armadas do Brasil, mas seria injustiça, a mais clamo-
rosa, seria fugir ao mais elementar sentimento de dever deixar de pro-
clamar que as Forças Armadas brasileiras são legalistas, que elas velam e 
zelam pelos destinos das instituições e, no momento em que se dispõem 
a prestar ao Sr. Presidente da República esse serviço, não o transfor-
mariam no desserviço de alarmar o povo nem de ser instrumento para 
execução de ordens ilegais. Tem o aparte V.Exa.

O Sr. Marco Antônio – Desejo aproveitar esta oportunidade que 
V.Exa. me concede para exatamente responder ao nobre deputado 
Aliomar Baleeiro.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não, V.Exa. tem o aparte a meu discurso, 
porque, para responder ao extenso aparte do nobre deputado Aliomar 
Baleeiro, só V.Exa. se inscrevendo para um longo discurso.

O Sr. Marco Antônio – Será extremamente rápida esta minha inter-
venção, porque muito da argumentação de V.Exa. se assenta em pressu-
postos que, a meu ver, não existem.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Aguardo, com prazer, a rapidez de V.Exa.
O Sr. Marco Antônio – Afirmou o deputado Aliomar Baleeiro que 

o ex-senador Luís Carlos Prestes teria feito declarações, e essas decla-
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rações S.Exa. comentou. Apenas queria dizer que, no dia seguinte, o 
ex-senador Luís Carlos Prestes desmentiu cabalmente o que havia sido 
publicado nos jornais. Infelizmente o desmentido não teve a mesma pu-
blicidade da notícia original e por isso tanta confusão se fez, justificada-
mente, a propósito da declaração.

O SR. ERNANI SÁTYRO – O desmentido constará de meu discurso 
pela palavra brilhante de V.Exa.

Mas Sr. Presidente, o que alarma a nação brasileira também são es-
sas versões a que há pouco eu aludia dos termos em que estaria redigi-
do esse projeto. Imagine a Casa que um dos dispositivos do chamado 
projeto, ou anteprojeto, esboço de decreto de desapropriação da Supra 
tinha a seguinte prescrição: que, a partir daquela data, nenhuma re-
partição pública poderia dar andamento a qualquer papel, a qualquer 
documento, fornecer qualquer certidão referente a qualquer dos imó-
veis situados naquela área, ou seja, os dez quilômetros das rodovias 
centrais ou à margem dos açudes a que o decreto se referia. Ora, o que 
alarma a nação brasileira é isso. Dirão V.Exas., porventura: “mas esse 
decreto ainda não existe; esse decreto não será feito nesses termos”. 
Pouco importa.

Os fatores de alarma da opinião pública, de sensibilização de um 
povo que já está tão macerado, que já está tão suplicado, os fatores de 
perturbação, de agitação e de intranquilização resultam principalmente 
disso, dos termos em que o governo, oficiosamente, manda dizer que 
vai ser votada uma lei, que vai ser decretado um regulamento. E então 
começam logo as correrias e funcionários assustados desde logo princi-
piam a ter cautela para não fornecer certidões, como tivemos notícia de 
episódio dessa natureza. Li uma dessas notícias em determinado estado 
da Federação. Aí determinado escrivão disse não poder dar mais certi-
dão, nem registrar compras, vendas ou agravo em virtude da lei. Tinha 
saído num dos jornais da província esse tal decreto. Contudo a verdade 
é que esse decreto não existe.

Esses, Sr. Presidente, são fatores de inquietação a que não pode-
remos estar estranhos. É, como no caso a que se refere o ilustre de-
putado Bilac Pinto, a guerra revolucionária em que ficam alguns dos 
nossos adversários a perguntar onde estão as armas, qual é o sindicato 
que as possui. Mas é possível que os eminentes juristas que integram 
as fileiras parlamentares dos nossos adversários não tenham, já não 
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direi a noção, porque a noção têm, ou, dizendo em outros termos, 
será possível que S.Exas. queiram tirar dos outros a noção do que seja 
uma prova indiciária, que, de acordo com os maiores tratadistas – ain-
da hoje foi reproduzido pelo nobre deputado Aliomar Baleeiro –, em 
muitos dos casos é a rainha das provas. Indícios não são suposições; 
indícios não são presunções. O mais elementar conhecimento de di-
reito indica que indício é o fato provado, é o fato material, é fato de 
que não há dúvida, a respeito do qual ou em consequência do qual se 
podem tirar conclusões de que realmente o fato que se quer provar 
está configurado. É uma prova. É como quem atravessa uma ponte. Os 
indícios são as pontes, são o veículo, são os meios de prova de que se 
pode lançar mão.

Então, se se quer a prova provada, material, completa da guerra re-
volucionária, só depois que essa guerra desgraçadamente ensanguentar, 
engolfar a nação brasileira?

O Sr. Aliomar Baleeiro – Não se pode então lavrar uma escritura.
O SR. ERNANI SÁTYRO – De modo que, Sr. Presidente, quero 

neste momento declarar à Câmara dos Deputados, e consequente-
mente ao povo brasileiro, que estávamos enganados. Levamos as 
mãos à palmatória, eu, Adauto Cardoso, Pedro Aleixo, pois creio 
poder falar por S.Exas. Estávamos equivocados quando concedí-
amos aquele crédito de confiança depois do último discurso do  
Sr. Presidente da República, em que pela primeira vez tinha falado 
como magistrado, esperando que outras falas, outros discursos in-
quietadores não iriam desabar sobre nós, brasileiros. Mais um dis-
curso inquietador, dolorosamente inquietador acaba de ser proferi-
do, embora com expressões eloquentes, com a linguagem escorreita, 
e com o brilho de que é portador o nobre deputado Tancredo Neves, 
e não com o primarismo, e com a agressividade com que se dirigiu 
à nação brasileira o senhor Darci Ribeiro.

Mas o discurso de S.Exa. – e peço a S.Exa. que o releia depois – 
foi profundamente inquietador, não apenas pelas suas afirmações mas 
pela melancólica negativa, que não está à altura da inteligência de 
S.Exa., de que pairam nuvens terrivelmente sombrias sobre o destino 
da nação brasileira.
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o comício provocador do dia 1367

sessão de 17 de março de 196468

Poucos atos públicos tiveram tanta repercussão na vida políti-
ca do Brasil quanto o famigerado comício da sexta-feira, dia 13 de 
março de 1964, quando vários oradores, inclusive o próprio presi-
dente da República, se fizeram ouvir com palavras de ordem, re-
frões e ameaças, no qual o Congresso Nacional foi enxovalhado e 
aviltado por aqueles que usaram da palavra. O que foi aquela reu-
nião está retratado neste discurso de Ernani Sátyro. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, em um 
momento como este em que toda a nação se sente inquieta e alarmada, 
é dever de todos nós, democratas, trazer para aqui, com toda firmeza, o 
nosso pensamento. Não indagamos das repercussões imediatas que pos-
sa ter a palavra de cada um de nós; o que importa é que no Parlamento, 
a grande caixa de repercussão dos acontecimentos políticos nacionais, 
não falte nunca a nota de independência e até de rebeldia.

Todos nós, brasileiros, fomos testemunhas do espetáculo do dia treze. 
Um presidente da República realiza um comício ilegal, em local proibido, 
lança mão dos recursos do povo, dos recursos do erário para promover todo 
aquele aparato; com a sua presença, com o seu consentimento, são proferi-
dos os maiores impropérios contra o Congresso Nacional. Não é apenas um 
membro desta Casa – porque não dizer-lhe o nome? –, o Sr. Leonel Brizola; 
é o Comando Geral dos Trabalhadores, são todos esses órgãos espúrios 
que se dizem intérpretes do pensamento do povo brasileiro, que vão para 
a praça pública atingir e insultar o Congresso Nacional, e a assuada, e as 
vaias preparadas, e as manifestações de desapreço ao Congresso Nacional 
se repetem, na presença, com a complacência e, por conseguinte, com a 
aprovação do Sr. Presidente da República.

O Sr. Afrânio de Oliveira – E do ministro da Guerra.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Se digo presidente da República, digo 

o ponto mais alto, porque o ministro da Guerra ainda está, ao que me 
parece, abaixo do Sr. Presidente da República.

67 Título dado por Ernani Sátyro na plaqueta Como se fossem memórias.
68 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 18 de março de 1964.
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O Sr. Padre Vidigal – É ajudante de ordens.
O SR. ERNANI SÁTYRO – E esse presidente da República, no mo-

mento em que proclama a assinatura de um decreto, decreto que já é 
uma invasão nas atribuições do Poder Legislativo, o chamado “decre-
to da Supra”, declara, sem a menor cerimônia, sem a mais leve limita-
ção de linguagem, que dentro de sessenta dias, com o apoio das Forças 
Armadas, estarão divididos todos os latifúndios existentes no país.

Sr. Presidente, pelos próprios termos daquele decreto se há de veri-
ficar que a sua execução não se pode processar senão pelos meios legais 
ou aparentemente legais, desde que o decreto já é, em si, uma violação 
da lei e da Constituição.

O Sr. Fernando Santana – V.Exa. poderia explicar onde é que está a 
violação?

O SR. ERNANI SÁTYRO – O Sr. Presidente da República, que usa 
poderes legiferantes normais, poderes que não tem, ainda faz, em pre-
sença das próprias Forças Armadas, o insulto de dizer que, com o apoio 
dessas Forças Armadas, estarão divididas as propriedades imóveis do 
Brasil. E não é só isto. Hoje, vem o Sr. Ministro da Justiça e declara pela 
imprensa que a oposição fala, mas não tem coragem de tentar um im-
peachment do presidente João Goulart, pois já perdeu o apoio popular 
que tinha, e sua pregação não repercute nas três Forças Armadas etc. 
Assim, não mais os representantes legítimos das Forças Armadas, não 
são mais os órgãos legalmente competentes para falar em seu nome que 
vêm trazer perante a nação sua palavra, que deveria ser uma palavra de 
incitamento à confiança, à paz e à ordem. Nessa usurpação de poderes, 
nessa transgressão dos limites constitucionais de uns poderes por outros 
ou de um poder contra todos os outros, é o Sr. Ministro da Justiça que 
se arvora o direito de dizer que a palavra das oposições não repercutem 
mais nas Forças Armadas.

De modo que, Sr. Presidente, tenho – como temos todos nós – o 
direito de esperar que ou o senhor ministro da Justiça, Sr. Abelardo 
Jurema, desminta o que foi dito aos jornais ou os órgãos competentes 
das Forças Armadas estão também mais do que no dever político, no 
dever moral de vir desautorizar e desautorar as palavras inoportunas e 
inconvenientes do Sr. Ministro da Justiça.

O Sr. Padre Vidigal – Reservista de terceira categoria.
O Sr. Afrânio de Oliveira – Carta requerida.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – É exato que desde ontem se murmura e 
se anuncia que os senhores ministros das pastas militares virão perante 
a nação brasileira apoiar a mensagem do Sr. Presidente da República, 
ou seu comício ou as suas ameaças. Não posso fazer crítica antecipada a 
um documento que não conheço e que não sei sequer se será realmente 
elaborado e publicado. Mas, desde logo, não posso deixar de manifestar 
a minha estranheza quanto a murmúrios desta natureza, a pruridos 
desta espécie, que só contribuem, cada vez mais, para inquietar e alar-
mar a nação brasileira.

Os senhores ministros militares não têm o direito, ministros que 
são do Sr. Presidente da República, ministros como quaisquer outros, 
de avalizar, secundar ou reiterar ameaças do Sr. Presidente da República 
contra o Congresso Nacional, contra este Congresso que aqui está, 
este Congresso que aqui se encontra no cumprimento de seus deveres 
constitucionais. Ele não se intimidará ante ameaças nem do ministro 
da Justiça, nem do Sr. Presidente da República, nem dos ministros mi-
litares, de qualquer natureza, porque acima de todos nós só existe a 
Constituição, que é a expressão da vontade do povo, não desse povo 
conduzido em ônibus e trens ou aviões, com dinheiros da nação, para 
a provocação do dia treze último, mas do povo que, confiante, espera 
nossa reação em defesa da liberdade, do regime e da própria dignidade 
da nação brasileira.

O Sr. Ari Pitombo – Apenas, nobre deputado, para retificar al-
guns pontos do discurso de V.Exa. Primeiro, V.Exa. fala que o presi-
dente da República discursou em local proibido. Ora, o Sr. Presidente 
da República, pela sua condição de autoridade máxima, pode falar em 
qualquer canto do país. É preciso que saiba...

O Sr. Luiz Bronzeado – Para ele não há lei, não há Constituição?
O Sr. Ari Pitombo – Pergunto o seguinte: a Constituição é somente 

para o presidente da República?
O Sr. Oscar Correia – É para todo o mundo.
O Sr. Ari Pitombo – É para todo o mundo. Pois bem, há cerca de um 

mês, o Sr. Carlos Lacerda, em local proibido...
O SR. ERNANI SÁTYRO – Eu sabia que V.Exa. não se esquecia.
O Sr. Ari Pitombo – Quero argumentar com fatos...
O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. não pode falar sem se voltar para 

o grande ódio de sua vida, que é o Sr. Carlos Lacerda.
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O Sr. Ari Pitombo – Desejo comentar com fatos.
O SR. ERNANI SÁTYRO – O Sr. Carlos Lacerda é uma força, uma 

luz tão grande no espírito de V.Exa., que V.Exa. não pode falar sem in-
vocar o nome do Sr. Carlos Lacerda.

O Sr. Ari Pitombo – O Sr. Carlos Lacerda, governador da Guanabara, 
em local proibido, qual seja a Praça Saens Peña, no Rio de Janeiro, to-
mou parte em um comício em que era homenageado o Sr. Raul Brunini. 
Por conseguinte, V.Exas. não podem alegar a circunstância de local 
proibido, porque da mesma forma que o Sr. Presidente da República 
agiu o Sr. Carlos Lacerda.

O Sr. Augusto Novais – É local proibido.
O Sr. Ari Pitombo – A Praça Saens Peña é local proibido. Pode V.Exa. 

verificar facilmente. Em segundo lugar: ataques ao Congresso Nacional 
sob as vistas do Sr. Presidente da República... Realmente, houve ata-
ques ao Congresso Nacional, e não os apoio, mas o Sr. Presidente da 
República não estava presente; V.Exa. há de convir em que S.Exa. che-
gou ao final do comício para fazer sua oração, não tendo assistido aos 
discursos anteriores. Em terceiro lugar, V.Exa. se referiu a ameaças do 
Sr. Presidente da República. Desafio V.Exa. e aos demais membros da 
UDN a dizerem qual foi a ameaça do Sr. Presidente da República ao 
Congresso Nacional. O que o Sr. Presidente da República vem fazendo é 
o que V.Exas. pregam. Está aqui.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não! V.Exa. não vai ler o documento. Eu 
não o permito. Concedi o aparte a V.Exa., mas não permito que leia o 
documento. Poderá fazê-lo em discurso que vier a proferir.

O Sr. Ari Pitombo – É um pequeno trecho. Não passa de um minuto.
O Sr. ERNANI SÁTYRO – Concedi o aparte de boa vontade, mas 

não permito a leitura do documento.
O Sr. Ari Pitombo – V.Exa. está com receio de não poder responder 

à interpelação.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Então, pela primeira vez na vida vou ter 

receio das palavras de V.Exa.
O Sr. Ari Pitombo – O Sr. Presidente da República não tem feito se-

não o que a UDN prega.

A política não se faz com as ideias absolutas, postas fora do tem-
po e do espaço. Além disso, a política, notadamente a democracia, 
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se faz quando as reformas que preconiza vêm no bojo e também na 
crista de uma onda de opinião pública, que sobe e através da qual e 
pela qual, por fim, ela se implanta nas instituições nacionais.

Isso é dito pela UDN.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Todo o longo aparte do meu nobre cole-
ga Ari Pitombo se resume no seguinte: um ato pode ser ilegal, mas, des-
de que tenha a presença, a participação do presidente da República, não 
é ilegal. Ora, dentro desse raciocínio, quem pode o menos pode o mais. 
É proibido roubar, mas se o presidente da República roubar, não é cri-
me. É proibido matar, mas se o presidente mata, não é crime. É proibido 
atentar contra as instituições democráticas, mas se quem atenta contra 
as instituições democráticas é o presidente da República, não é crime. 
Vejam, senhores deputados, a que consequências levará o aparte do se-
nhor Ari Pitombo. Ser presidente da República é a grande legitimação; 
o presidente da República é a grande legalização. Por conseguinte, será 
a legalização do roubo, do assassínio, do lenocínio, de tudo quando de 
monstruoso se possa praticar nesta nação. Este raciocínio não pode pre-
valecer. O ato proibido para um político qualquer, proibido para um ve-
reador, para um deputado, para um juiz, proibido para um magistrado, 
proibido para um cidadão qualquer, esse ato é proibido em virtude da 
própria prescrição legal. E não há presença de presidente da República 
que venha legitimar uma ação, como aquela de um comício realizado 
em local proibido, com o dinheiro da nação para se insultar a nação no 
seu órgão mais representativo, que é o Congresso Nacional.

Mas, como se não bastassem as provocações daquele comício, 
há a provocação maior que é a da mensagem, não nas suas expres-
sões literais, não propriamente nas palavras empregadas, porque 
evidentemente o Sr. Presidente da República, por si próprio ou pe-
los seus assessores, não se aventuraria a mandar mensagem em termos 
aparentemente ofensivos e agressivos ao Congresso Nacional. O que há 
de grave nessa mensagem é o que se propõe, não apenas nos diversos 
tópicos com que o Sr. Presidente da República se dirige ao Congresso 
Nacional, mas acima de tudo nas suas entrelinhas, a começar pela ile-
gitimidade de parte, porque o chefe do governo, constitucionalmente, 



541PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

não é parte legítima para propor reformas constitucionais de qualquer 
natureza. Essa foi tese que eu mesmo já tive oportunidade de discutir 
desta tribuna, isto é, a iniciativa de emenda constitucional não pode 
caber ao chefe do Executivo. A situação se agrava quando o presidente 
da República reivindica reformas em causa própria e de interesse pes-
soal imediato e ilegítimo, quando pede sejam considerados elegíveis 
todos os alistáveis, a não ser aqueles casos das proibições absolutas do 
art. 135 da Constituição Federal, em que se perde a cidadania, em que 
se perdem os direitos políticos. Em todas as outras hipóteses das proi-
bições relativas, o Sr. Presidente da República pede que se reforme a 
Constituição Federal, e a consequência imediata é que S.Exa., se atendi-
do pelo Congresso Nacional seu apelo, se tornaria elegível, isto é, pas-
saria a ser candidato desde o momento em que aceitássemos a emenda 
nos termos preconizados.

No entanto, há uma coisa mais grave: o Sr. Presidente da República, 
num gesto profundamente demagógico, pede também a elegibilidade 
dos analfabetos.

Veja a Câmara a que consequências levaria o pedido do Sr. 
Presidente da República, se fosse atendido. Pede a alistabilidade dos 
analfabetos e depois a elegibilidade dos alistáveis. Logo, todos os anal-
fabetos passariam a ser eleitores; e todos os eleitores, inclusive os anal-
fabetos, seriam elegíveis. Então, poderíamos teoricamente, em prin-
cípio, ter um analfabeto na Presidência da República – e eu não sei 
se seria a vez primeira – e passaríamos a ter também analfabetos no 
Congresso – o que não sei se seria a primeira vez. Veja-se, por con-
seguinte, onde está a insídia, onde está a perversidade, onde está o 
desrespeito, que muitas vezes não salta da expressão literal dos textos, 
mas se encontra nas suas entrelinhas, no âmago do próprio pedido e 
da própria sugestão feita ao Congresso Nacional.

Tem a palavra o nobre deputado Clóvis Mota.
O Sr. Clóvis Mota – Agradeço a V.Exa. a distinção que me dá.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Na hora em que V.Exa. confessa que vol-

ta ao nosso convívio, do qual esperei nunca tivesse afastado, concederei 
com prazer o aparte.

O Sr. Clóvis Mota – É a oportunidade de participar do discurso de 
V.Exa. que tanto abrilhanta esta Casa e os seus anais. Mas justamente 
desejava reportar-me a um ponto do seu discurso, onde V.Exa. diz que o 
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presidente da República não é parte legítima para ser o autor de pro-
posição de reforma constitucional. Evidentemente, o que V.Exa. diz 
é do conhecimento de todos nós e também de S.Exa. V.Exa. mesmo, 
no seu discurso, diz que o chefe da nação sugere. Sugestão V.Exa. 
mesmo tem recebido de seus eleitores; a Presidência da Casa tem 
recebido de várias entidades que não são parte, como nós, que não 
temos autoridade para intervir no Executivo, e no “pinga-fogo” ou-
tra coisa não fazemos senão pedir ao Executivo tome providências 
em benefício das populações dos nossos estados. Assim como V.Exa. 
representa – e muito bem – o estado da Paraíba e seu partido, o 
Sr. Presidente da República também se julga representante de uma 
parcela ponderável do eleitorado brasileiro. Daí porque eu creio que 
cabe ao Sr. Presidente da República, em termos de sugestão, em ter-
mos de transmissão de ideias dar opinião ao Congresso Nacional, 
que a adotará ou não. V.Exa. nem nenhum deputado terá autori-
dade para imaginar que o chefe do governo esteja apresentando ao 
Congresso Nacional um projeto de reforma constitucional, porque 
nós seríamos os primeiros, também, a recusá-lo, por ser intempesti-
vo, absurdo e desautorado.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Há uma coisa curiosa. O Sr. Presidente 
da República há algum tempo – e já tive oportunidade de dizer desta 
mesma tribuna – mandou para aqui um anteprojeto de emenda consti-
tucional. Levantei uma questão de ordem e propus que, como indicação, 
se remetesse para a Comissão de Constituição e Justiça aquele docu-
mento. Posteriormente, um nobre deputado adotou esse projeto.

Mas, agora, a questão não é só de palavra. Poder-se-ia dizer – não 
se tome o termo sugestão ao pé da letra –, poder-se-ia dizer que o presi-
dente da República, num documento vago, num discurso, teria pedido 
uma emenda constitucional.

Mas, salvo engano, este livro tem o nome de mensagem presidencial. 
Até a redação está muito mais solene, muito mais formalizada do que num 
ofício. Quer dizer, não há como fugir de que o Sr. Presidente da República, 
na mensagem das mensagens, aquela que anualmente tem o dever de en-
viar ao Congresso Nacional, pede a reformulação da Constituição Federal 
em vários de seus tópicos, dizendo até como deve ser feita essa emenda. 
Ora, seria necessária muita ingenuidade, ou, por outro lado, muita malí-
cia, para que se viesse sustentar que o Sr. Presidente da República não fez, 
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contra as suas atribuições constitucionais, uma proposta de emenda à 
Constituição da República.

O Sr. Fernando Santana – Na verdade, nobre deputado Ernani 
Sátyro, o Sr. Presidente da República diz num desses tópicos a que 
V.Exa. se refere: “Assim é que submeto à apreciação de V.Exas., a quem 
cabe, privativamente, a reformulação da Constituição da República, a 
sugestão dos seguintes princípios básicos”.

S.Exa. sugere e, ao mesmo tempo, declara que cabe a nós, do 
Congresso, privativamente. Ora, Sr. Deputado, é forçar demasiado o ra-
ciocínio, a imaginação – aliás, V.Exa. não força, porque tem essa imagi-
nação em larga escala –, querer retirar dessas palavras uma imposição 
ou uma interferência indébita ao Congresso. Mas lembraria a V.Exa. que 
nos idos de 55 ou 54, quando certos movimentos, inclusive militares, se 
realizavam para impedir a candidatura do senhor Juscelino Kubitschek, 
a alegação era de que, não tendo maioria parlamentar, S.Exa. não po-
deria reformular a Constituição em certos tópicos. E o Sr. Juscelino 
Kubitschek, respondendo a essa insinuação, comprometeu-se, em sua 
campanha, a encaminhar ao Congresso as reformas. Logo que tomou 
posse, designou uma comissão especial, sob a presidência do ministro 
da Justiça, para elaborar as reformas constitucionais necessárias. E elas 
foram elaboradas e apenas encaminhadas ao Congresso através dos par-
tidos. Mas foram da iniciativa do Sr. Juscelino Kubitschek essas refor-
mas que se debatiam no Congresso em 56.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Eu daria a palavra a um deputado do 
PSD para defender o Sr. Juscelino Kubitschek. Se S.Exa. usou e abu-
sou de um direito que não tinha em face da Constituição, cabe a pa-
lavra a um representante pessedista para a defesa do ex-presidente da 
República. Cabe ao Sr. Tancredo Neves, ao Sr. Martins Rodrigues, e não 
a mim, que não sou do partido do Sr. Juscelino Kubitschek.

O Sr. Fernando Santana – Acontece que sou do Partido Social 
Democrático e não estou aqui...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Então V.Exa., que é o acusador do Sr. 
Juscelino Kubitschek, seja o próprio defensor de S.Exa.

O Sr. Fernando Santana – Não estou acusando. Considero legítimas 
essas sugestões. Procurei um exemplo histórico para mostrar que isto 
não é novidade na vida da República. Apenas as reformas propostas na-
quela época não tinham a profundidade que têm as atuais. Estas bolem 
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no status quo, interferem no que se chama o conceito de propriedade 
vigente até agora. Por isso estão sendo tão condenadas.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Se V.Exa. tem boa memória deve re-
cordar-se de que todo aquele movimento de reforma constitucional 
morreu no nascedouro. Nenhuma daquelas emendas foi feita e um dos 
argumentos que pesaram no espírito do Congresso Nacional foi pre-
cisamente a impropriedade, a ilegitimidade da fonte das reformas. Eu 
mesmo tive oportunidade, naquele momento, de formular a mesma 
crítica que aqui estou formulando contra a iniciativa do Sr. Presidente 
da República, que, através de uma comissão presidida pelo Sr. Nereu 
Ramos, pretendia promover a reforma da Constituição.

Recebo com prazer o aparte do deputado Chagas Rodrigues, con-
tanto que não vá ler o papel que está em suas mãos, mas use suas pró-
prias palavras.

O Sr. Chagas Rodrigues – Não tenha V.Exa. receio. Estou com o jor-
nal, mas não pretendo lê-lo.

Quero tratar da parte do seu discurso em que V.Exa. foi, a meu ver, 
injusto para com o Sr. Presidente da República. A tese da extensão dos 
direitos políticos a todos os brasileiros maiores de dezoito anos e a de 
que os alistáveis devem ser elegíveis é do Partido Trabalhista Brasileiro, 
aprovada numa das suas últimas convenções. De modo que o presidente 
da República não tem outro propósito senão o de mais uma vez ficar de 
acordo com o que foi aprovado na convenção, teses vitoriosas na Índia e 
em todos os países do mundo.

O SR. ERNANI SÁTYRO – De modo que o Sr. Presidente da 
República fala como presidente de um partido, e não como presidente 
da nação.

O Sr. Chagas Rodrigues – A nação as reclama. O Sr. João Goulart não 
poderia, como presidente da República, ir contra aquelas teses que seu 
partido considera indispensáveis à nação.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não pode ir contra a Constituição.
No momento em que a Constituição da República se conflitasse 

com o programa do seu partido, S.Exa. teria o dever, como o supremo 
magistrado da nação, de ficar com a Constituição, que jurou cumprir e 
não está cumprindo, mas, pelo contrário, está desrespeitando nas suas 
atuações demagógicas.

O Sr. Chagas Rodrigues – Agora, o segundo aparte.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Tinha concedido um, mas vou rece-
ber o segundo.

O Sr. Chagas Rodrigues – V.Exa. fala como deputado da oposição. 
Tem o direito de externar suas ideias. Mas, nesta hora, não só no Brasil 
mas em toda a América Latina, e isto vemos nos relatórios da ONU, 
nos relatórios dos assessores dos presidentes dos Estados Unidos da 
América, no anterior e no atual, o que precisamos na América Latina – e 
a Aliança para o Progresso está inclusive recusando assistência aos paí-
ses que não as realizarem – são as reformas básicas, inclusive a agrária. 
Temos necessidade, Sr. Deputado, é de reformas profundas para auxilia-
rem o progresso deste país e assegurarem melhores condições de vida 
ao povo. Queremos saber se V.Exas. continuam contra essas reformas.

O Sr. Afrânio de Oliveira – Ninguém é contra.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. que conclua seu aparte e 

não faça considerações sobre o assunto.
O Sr. Chagas Rodrigues – Queremos saber se V.Exas. receberam 

bem ou mal o recente decreto referente aos aluguéis, medida de tão 
grande repercussão.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Está encerrado o aparte do nobre depu-
tado e agora vou responder a S.Exa.

Não me consta até agora que haja no programa da Aliança para o 
Progresso qualquer exigência para que se emende a Constituição da 
República. É dado novo que se traz ao nosso conhecimento e que eu ig-
norava. Mas o que acho curioso é que enquanto se invoca aqui, quando 
se julga o momento conveniente à Aliança para o Progresso, ao mesmo 
tempo o Sr. Presidente da República, na sua mensagem, logo nas primei-
ras palavras, venha dizer: “Dia a dia mais se fortalece em cada brasileiro a 
convicção de que nada sofrerá o nosso avanço, e força alguma, interna ou 
externa, será capaz de conter o ímpeto criador de um povo etc”.

Nunca entendi essas referências feitas pelo Sr. Presidente da 
República ao poder externo, às forças estranhas que procuram entravar 
o nosso progresso. Nunca entendi direito se S.Exa. se refere aos Estados 
Unidos ou à Rússia ou a Cuba.

O Sr. Ari Pitombo – Vamos atualizar: ao Ibad.
O SR. ERNANI SÁTYRO – O Sr. Presidente da República nunca escla-

receu devidamente seu pensamento. Surgem representantes aqui dos parti-
dos que apoiam o Sr. Presidente da República a falar em republiquetas, em 
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imperialismo, mas nunca esclareceram qual o verdadeiro imperialismo, 
quais as forças estranhas que estão procurando intervir na vida brasi-
leira. Quando queremos saber quais as forças que procuram entravar o 
progresso, a paz, o bem-estar do povo brasileiro, dizemos que é o comu-
nismo internacional, insuflado pela Rússia. Mas os outros não se defi-
nem, ficam nessas acusações vagas e procuram abocanhar os recursos e 
os benefícios da Aliança para o Progresso.

O Sr. Luiz Bronzeado – Nobre deputado, apoiado nesta coisa sim-
ples que é o bom senso, sustentamos que não se pode fazer reforma 
alguma sem recursos. E a nação não pode conseguir recursos sem go-
verno. A preliminar, a prejudicial do mérito da questão é isto: governo. 
Poderíamos perguntar ao Sr. João Goulart, paladino número um de tais 
reformas de base, que também preconizamos, por que permitiu que no 
exercício anterior se realizasse neste país uma sonegação de tributos 
no montante de um trilhão de cruzeiros. Ninguém pagou imposto nes-
te país, não há máquina arrecadadora organizada. A existente é velha 
e já devia ter sido corrigida notadamente neste governo de reformas 
de base. Quem afirma isto não sou eu nem a oposição, mas o nobre 
e honrado deputado César Prieto, do Partido Trabalhista Brasileiro e 
presidente da Comissão de Finanças. S.Exa. provou por a mais b ao 
presidente da República que a sonegação atingiu a um trilhão de cru-
zeiros no exercício anterior. E há também uma soma que anda por per-
to de dois trilhões de cruzeiros, de cobrança de dívidas ativas paradas 
nas exatorias federais.

Então, chega-se à conclusão evidente de que neste país não há infla-
ção, não há déficit, não há coisa alguma, mas, apenas, falta de vergonha. 
Nobre deputado, para reformar nossas estruturas arcaicas, é preciso que 
o governo se reforme a si mesmo em primeiro lugar. E, afinal, concluin-
do, é preciso que reeditemos aquele velho conceito de Capistrano de 
Abreu: primeiro, vergonha na cara do governo que aí está.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Recebo com prazer o aparte do nobre 
deputado Mário Maia.

O Sr. Mário Maia – Nobre deputado Ernani Sátyro, desejava fazer 
minha interferência, reportando-me à parte do discurso de V.Exa. em 
que se referiu ao voto do analfabeto. Pelo que senti, V.Exa. é contra. 
Perguntaria a V.Exa., que tem prática parlamentar e política, conhecedor 
profundo da nossa Justiça Eleitoral, se não concorda comigo na prática.



547PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

Sabemos que um grande contingente do nosso eleitorado é construí-
do por eleitores, cidadãos brasileiros, que são aliciados nos últimos dias, às 
vésperas das eleições, quando lhes é ensinado apenas a desenhar o nome, 
com a finalidade exclusiva de votar. Então, perguntaria se V.Exa. faz alguma 
diferença entre esses que aprenderam a assinar apenas o nome e outros que 
não aprenderam o á-bê-cê, que não tiveram aquele pequeno privilégio.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Evidentemente, não vou ter tempo neste 
momento de discutir, na sua amplitude, o problema de conceder ou não 
o voto ao analfabeto. Mas poderia brilhar um pouco nesta tribuna, e 
vou brilhar, socorrendo-me dos suplementos que me acabam de dar os 
nobres colegas deputados Ezequias Costa e Augusto de Novais, aqui ao 
meu lado. Sou contra o voto do analfabeto porque sou a favor da alfabe-
tização. Acho esta resposta fulminante e só disse que ia brilhar com ela 
porque o pensamento não é meu.

O Sr. Mário Maia – Permita-me que conclua...
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não concedo mais aparte. V.Exa. já pro-

feriu o seu e eu já tive o prazer de responder.
O Sr. Mário Maia – Obrigado pela consideração.
O SR. ERNANI SÁTYRO – E eu tive a maior consideração por 

V.Exa. Não posso conceder mais apartes a V.Exa.
O Sr. Mário Maia – Mas eu fiz uma pergunta...
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não posso conceder mais apartes ao 

deputado Mário Maia, porque só concedo um a cada um dos colegas.
O Sr. Mário Maia – V.Exa. foge do diálogo...
O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. não tem razão de reclamar, por-

que já lhe concedi um e não concedo mais.
Sr. Presidente, peço que me mantenha a palavra.
O Sr. Presidente (Afonso Celso) – Está mantida a palavra.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Dou o aparte ao nobre deputado Afrânio 

de Oliveira.
O Sr. Afrânio de Oliveira – V.Exa. dizia que não entende bem a orien-

tação do governo, mas eu diria, rapidamente, num aparte breve, que, se 
V.Exa. tivesse lido a entrevista do Sr. Luís Carlos Prestes, concedida no 
dia dezesseis de fevereiro a um jornal de Berlim, entrevista que eu li na 
íntegra, ontem, e passei às mãos do nobre colega deputado Raimundo 
Padilha, V.Exa. entenderia, como vai entender, porque ela vai ser pu-
blicada na imprensa. Se V.Exa. tivesse ouvido, como ouvi, durante três 
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horas, o senhor Luís Carlos Prestes, na televisão de São Paulo, declarar: 
“Sou comunista. O homem que mais nos interessa na nação chama-se João 
Goulart, nosso melhor aliado”. Ninguém me desmente, isto é textual do Sr. 
Luís Carlos Prestes – “Ele é nosso aliado” – e estão junto do governo muitos 
dos homens que têm colaborado com o Partido Comunista. Está explicado.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito grato pelo aparte de V.Exa., nobre 
deputado Afrânio de Oliveira.

O Sr. Presidente (Afonso Celso) – Peço permissão ao nobre orador 
para avisá-lo de que faltam apenas cinco minutos para o início da Ordem 
do Dia. É o tempo que resta a S.Exa. para terminar o seu discurso.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço a 
V.Exa., que seja descontado do meu tempo o período tomado pela sua 
pequena intervenção.

O Sr. Presidente (Afonso Celso) – Lamentavelmente não posso fazê-lo, 
nobre deputado, por que o início da Ordem do Dia é improrrogável.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, não são apenas esses os 
inconvenientes da mensagem do Sr. Presidente da República. Um dos 
trechos mais lamentáveis, mais dolorosamente lamentáveis da mensagem 
de S.Exa. é aquele em que incita à luta de classes, e diz textualmente: “É 
imperioso fazer dele a dimensão nova de uma sociedade que reformula 
o seu projeto de existência, para promover a libertação de classes sociais, 
inferiorizadas pela situação que ocupam no processo geral da produção”.

Sr. Presidente, a mensagem do Sr. Presidente da República está toda 
ela cheia de slogans comunistas, do começo ao fim, inclusive a luta de clas-
se. Ninguém ignora que um democrata, quando fala em resolver proble-
mas econômicos e sociais; um democrata, quando procura corrigir certos 
defeitos estruturais ligados aos problemas da justiça social, não fala em 
lutas de classe. “Lutas de classe” é slogan comunista, como “reformas de 
base” é slogan comunista, como “mudança das estruturas” é slogan co-
munista, como “alteração radical das instituições” é slogan comunista.

O Sr. Presidente da República, através de seus assessores, mandou 
para o Congresso Nacional uma mensagem recheada de slogans comu-
nistas. Assim, por exemplo, quando diz que quer mudar as instituições, o 
presidente da República, que prometeu e jurou cumprir a Constituição, 
não pode dizer que quer mudar as instituições. Poderia, quando mui-
to, pedir determinados corretivos, pedir determinadas alterações que 
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viessem sanar defeitos que se encontrassem, porventura, na estrutura 
jurídica, social ou econômica.

Mas, Sr. Presidente, não tenho dúvidas de que esta mensagem, 
principalmente na sua introdução, foi redigida por um daqueles asses-
sores genuinamente comunistas que se encontram servindo ao gover-
no. Se o Sr. João Goulart tivesse a mínima noção de doutrina política, 
a mínima noção da terminologia que informa todo esse conceito po-
lítico e jurídico, de toda aquela essência doutrinária que constitui, por 
assim dizer, o nosso todo político democrático, o senhor João Goulart 
não teria empregado essas expressões, porque são marxistas. São, mais 
que isso, expressões da técnica leninista da luta de classes com sola-
pamento das instituições vigentes, da pregação da fome, da miséria e 
da desgraça, para implantação de um regime criminoso, porque quer 
infelicitar a nação brasileira.

Ainda uma palavra final de advertência, de advertência fran-
ca, delicada, porém firme, às Forças Armadas. Elas têm a sua res-
ponsabilidade constitucional, têm que guardar a Constituição e 
a lei. Mas a Constituição e a lei não são a pessoa do presidente 
da República. A Constituição e a lei são o Congresso Nacional, a 
Justiça, também o Poder Executivo, mas todos juntos, funcionando 
harmonicamente. E o presidente da República, nesta mensagem, 
pede que se revogue o dispositivo constitucional que impede a de-
legação de poderes. Aos simples, aos ingênuos, os inocentes úteis, 
pareceria apenas a revogação do impedimento de legislar, apenas a 
autorização para baixar decretos. Pois bem, a emenda insidiosa que 
S.Exa. pede no capítulo geral da Delimitação dos Poderes é que se 
retire essa proibição de delegar poderes. E, se retirarmos, amanhã 
S.Exa. fará pressão até sobre o Poder Judiciário, para que lhe dê 
atribuições de prolatar sentenças. Poderá até usurpar atribuições 
do Supremo Tribunal Federal.

Ele quer baixar sentença, mas antes nós baixaremos, contra sua 
demagogia, a grande sentença condenatória da consciência democrá-
tica do povo brasileiro.
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A revolução de 31 de março de 1964 e a constituição69

sessão de 1º de abril de 196470

Todo o ambiente político que se foi configurando com as pro-
vocações, instigações e incitações à desordem e à sublevação, par-
tidas dos próprios meios oficiais, iria, ao final, compor o quadro 
que possibilitaria e levaria à participação de setores militares, com 
vistas a debelar a agitação que tomava corpo de todos os quadros 
do governo, pondo em perigo as instituições e a segurança nacio-
nal. Este pronunciamento de Ernani Sátyro foi feito da tribuna da 
Casa no dia primeiro de abril, alertando-a para a gravidade dos 
acontecimentos. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente e Srs. Depu tados, é ine-
gável que o Congresso e, por que não dizer, todo o Brasil vivem dias da 
mais profunda e justificada emoção em face dos acontecimentos políti-
co-militares que nos prendem a atenção e nos convocam o patriotismo. 
Seria inconcebível que tudo isso que se passa no Brasil não tivesse aqui 
a devida repercussão, sendo de lamentar apenas que aquilo que aqui se 
discute, aqui se diz, não tenha, por motivos de ordem material, a reper-
cussão devida no resto do país.

Mas, Sr. Presidente, embora não seja muito crente nos caprichos da 
história, de qualquer modo a história dos parlamentares é, em grande 
parte, a história dos povos, e não era possível deixar de registrar aqui 
os fatos, todos os acontecimentos, todas as razões que vêm formando 
os antecedentes desta crise e, já no momento, explicando o seu próprio 
desenvolvimento.

Não é aqui certamente que vamos decidir os destinos do Brasil. Não 
é nem na tribuna nem naquele pequeno trecho, perigoso trecho da terra 
de ninguém, à margem dos dois microfones dos apartes, em frente às 
primeiras poltronas – se a isso se possa chamar poltronas –; não é ali 
também que se vão decidir os destinos do Brasil. Por conseguinte, ao 
lado de nossa firmeza, ao lado da força de convicção que move cada um, 
é necessário compreendermos também que qualquer sacrifício pessoal 

69 Título dado por Ernani Sátyro na plaqueta Como se fossem memórias.
70 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 2 de abril de 1964.
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nosso aqui, de uns como de outros, seria um sacrifício inútil. Por con-
seguinte, sem prejuízo dessa firmeza, dessa energia, desse calor mesmo 
com que cada um defende os seus pontos de vista, cabe-nos saber que 
não nos adianta chegar a excessos, porque a página atual da história 
do Brasil está sendo escrita fora do Congresso Nacional e o Congresso 
Nacional é, apenas, nesse momento, o registro vivo, a ressonância fe-
cunda e patriótica, para que o sociólogo, o historiador possam interpre-
tar estes fatos e estes acontecimentos.

Fala-se em Constituição – o que é natural –, em atentados à 
Constituição, em desrespeito aos princípios democráticos, e procura-se 
atribuir aos governadores de Minas e São Paulo, procura-se atribuir aos 
oposicionistas do Sr. Presidente da República a responsabilidade por pos-
síveis ou talvez inevitáveis atentados à Constituição da República.

Seria realmente pueril admitir, pretender que, deflagrada uma crise 
militar desta natureza, não se verificassem atentados à Constituição da 
República, quer num setor quer noutro; que não houvesse restrições às li-
berdades individuais; que não houvesse uma série de medidas que rigoro-
samente dentro da normalidade constitucional não podiam ser tomadas.

Mas a indagação mais importante não é esta, Sr. Presidente. A inda-
gação mais importante é perscrutar as origens dessas violações consti-
tucionais e indagar quais os atos, quais as atitudes que foram afinal as 
causas primárias de tudo o que está acontecendo no Brasil. Essa sim. 
Essa responsabilidade é que precisa ser fixada, é que precisa ser bem 
definida, e não os possíveis e inevitáveis atentados que no curso de uma 
luta podem verificar-se na Constituição da República.

Todos nós somos testemunhas do que foi a campanha do plebis-
cito no Brasil depois daquela renúncia em que não gosto de ouvir fa-
lar, depois daquela página triste da história do Brasil, depois de todas 
aquelas providências patrioticamente elaboradas aqui e de que resultou 
a instituição do sistema parlamentar no Brasil. Depois vimos que o pró-
prio presidente da República, que assumira o compromisso de respeitar 
aquele regime e dentro dele exercer suas funções já então constitucio-
nais, suas novas funções, começou uma obra de solapamento do regime 
que ele jurou cumprir. Mobilizou-se esta nação toda, todos os serviços 
públicos, explorou-se o povo, deflagraram-se greves ilegais, greves po-
líticas, procurou-se parar todas as atividades normais do comércio, da 
indústria e do campo neste país, para afinal chegarmos ao plebiscito, 
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que era a panaceia; o retorno ao regime presidencial, que era a receita 
infalível apregoada pelo senhor João Goulart e os seus partidários, por-
que todos os males do Brasil, segundo ele, estavam resultando da prática 
do sistema parlamentar. Fez-se o plebiscito, inclusive violando normas 
constitucionais, antecipando através de uma lei ordinária aquilo que por 
dispositivo constitucional estava fixado para data muito posterior. Mas 
afinal veio o plebiscito.

Nunca se gastou tanto, nunca se dessangrou tanto o Tesouro, 
nunca a Petrobras foi tão exaurida nas suas reservas, nunca se mo-
bilizou tanto o falso nacionalismo, nunca o falso nacionalismo se 
identificou tanto com o verdadeiro comunismo como na campanha 
do plebiscito no Brasil. E, depois disso, que se fez, Sr. Presidente e 
senhores deputados? O senhor João Goulart continuava a não go-
vernar, continuava a não administrar o Brasil, não em virtude de 
possível deficiência do sistema ou do regime de governo, mas por 
uma coisa que está entranhada na sua natureza, por aquilo que faz 
parte do seu próprio ser, da sua própria essência, que é a incapaci-
dade de governar ao lado da capacidade de conspirar, porque a sua 
inteligência, as suas energias só se movimentam, só se mobilizam 
em tudo aquilo que é sub-reptício, em tudo aquilo que vai por baixo 
contra a Constituição, contra a lei e contra a própria moralidade ad-
ministrativa. E o efeito do plebiscito, o efeito do regresso ao sistema 
presidencial, o efeito disso aí está.

Qual foi o efeito disto, Sr. Presidente? Então, começou a segun-
da fase da nociva, da criminosa ação político-administrativa do 
senhor João Goulart contra o Brasil. Começou a sua ação contra o 
Congresso Nacional, a princípio procurando forçar-nos a votação de 
emenda à Constituição da República, que, sob o pretexto de resolver 
o problema da reforma agrária no Brasil, o que fazia era extinguir 
por completo o regime de propriedade, aniquilar o direito de pro-
priedade, como etapa indispensável para o aniquilamento posterior 
das liberdades públicas.

O Sr. Chagas Rodrigues – Permite V.Exa.?
O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. está inscrito para falar depois 

de mim. Pediria que aguardasse porque nesta parte expositiva de meu 
discurso não desejava receber apartes.

O Sr. Chagas Rodrigues – Obrigado a V.Exa.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, o Congresso resistiu, o 
Congresso não votou aquela emenda constitucional, porque viu que era 
demagógica, porque percebeu que por baixo daquela pretensa ideia de 
se resolver o problema agrário no Brasil o que se queria era abrir uma 
brecha para outras reformas constitucionais, para outras emendas, prin-
cipalmente aquela relativa ao capítulo das inelegibilidades. E, quando 
falávamos nisso, só faltava o céu vir abaixo; e a terra tremia, tudo estre-
mecia; que não se pensava em reformar o capítulo das inelegibilidades 
da Constituição da República, que isso era obra dos reacionários, dos 
defensores do latifúndios, dos agentes do imperialismo internacional 
contra os interesses do Brasil. Até que tudo isso se confirmou com o 
famigerado comício do dia treze, em que ficou mais do que nítido, ficou 
mais do que demonstrado que outra coisa nunca quis, que em outra coi-
sa nunca se pensou, que de outra coisa nunca se cogitou senão destruir 
o capítulo das inelegibilidades para que os inelegíveis de hoje fossem os 
elegíveis de 1965. Tiraram máscara no comício: tiraram a máscara me-
nor os que circundavam o Sr. Presidente da República; tirou a máscara 
maior o próprio Sr. Presidente da República.

Mas, antes, nós já tivéramos aqui o episódio do estado de sítio, aque-
le abortado estado de sítio, por um lado para honra dos foros jurídicos 
e políticos do povo brasileiro, mas, por outro lado, para desonra, senão 
para hilaridade, senão para chacota, senão para ridículo em uma das pá-
ginas da história política do Brasil. Porque nunca se viu um presidente 
da República com tanta energia, com tanta veemência, a sua e dos seus 
ministros, dirigir-se a uma nação para pedir medidas excepcionais, me-
didas de restrições das mais profundas contra os direitos dos cidadãos e 
logo, em poucas horas, voltar atrás e dizer que não é necessário mais se 
vote um estado de sítio.

Mas, Sr. Presidente, não parou aí a ação constitucional, a ação anti-
democrática do Sr. Presidente da República. Os atentados à Federação 
foram vários e repetidos, principalmente contra o estado da Guanabara, 
em que, de uma vez, sob o pretexto de defender próprios federais, foram 
incumbidas forças federais também de fazer o policiamento na cidade, em 
desrespeito flagrante à Constituição e ao princípio federativo.

Depois, o Sr. Presidente da República mergulhou numa verdadeira 
onda de decretos, mas de decretos com um caráter de lei, de decretos 
que não eram a regulamentação de lei alguma, de decretos que feriam a 
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Constituição Federal não apenas preliminarmente, porque ele não era, 
nem é, nem será poder legiferante e competente, como no próprio mé-
rito, pela soma de dispositivos que são, evidentemente, da competência 
do legislador ordinário.

E muito mais, Srs. Deputados. Houve uma dessas coisas, houve 
um episódio desses que são também para o registro das curiosidades 
jurídicas de um povo. O Sr. Ministro da Justiça e Negócios Interiores 
baixou uma portaria e, depois, o Sr. Presidente da República veio man-
dar fazer um regulamento regulamentando – perdoem a força de ex-
pressão –, um regulamento regulamentando a portaria. Por aí se vê a 
subversão de princípios jurídicos. Por aí se vê que não bastava ao Sr. 
Presidente da República atentar contra os princípios da hierarquia das 
Forças Armadas, porque atentava, antes de tudo, contra o princípio hie-
rárquico da própria categoria das leis, dos decretos e das portarias. Era 
subversão constante e permanente. Mas o desrespeito a uma constitui-
ção não está apenas em decretos porventura elaborados e lançados pelo 
governo da República, como não está nem esteve apenas na ocupação, 
por várias vezes, da cidade do Rio de Janeiro por forças do Exército, 
da Marinha e da Aeronáutica; o desrespeito à Constituição, pelo Sr. 
Presidente João Goulart, era um crime continuado, verdadeira sequên-
cia ou escada que não sei onde iria parar, se não tivesse de parar, como 
acreditamos e confiamos que vá parar. Eram os incitamentos contra o 
Congresso Nacional, quando S.Exa. dizia, no famigerado comício, que 
com o apoio das Forças Armadas, dentro de sessenta dias, estariam di-
vididas todas as propriedades rurais do Brasil – propriedades que o Sr. 
Presidente da República, na sua ignorância e má fé, engloba todas num 
conceito de latifúndio sui generis. Exploração torpe essa, Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, pois sabemos – que nesse sentido ouvi a palavra de ho-
mens autorizados de nossas Forças Armadas – que o Sr. Presidente da 
República o que solicitou foram os ofícios do Exército e da Aeronáutica 
para um levantamento daqueles mapas, para que fossem feitas as de-
vidas demarcações, e nunca teria coragem de pedir que contra lei, que 
fora dos processos normais de desapropriação, as propriedades fos-
sem desrespeitadas – e desrespeitadas por quem? – por quem tem o 
dever supremo de respeitar a Constituição e as leis, de fazê-las res-
peitadas, de fazê-las imperar, que são as Forças Armadas do Brasil. 
Isso, Sr. Presidente, para que não fiquem sem resposta, para que não 
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fiquem sem a devida réplica aquelas acusações de que foram os go-
vernadores de Minas e de São Paulo e as forças federais que com eles 
estão identificadas, que não foram eles os responsáveis pelos pos-
síveis e inevitáveis arranhões que venha a sofrer a Constituição da 
República. Porque, repito, para que fique bem fixado o meu pensa-
mento, numa altura como esta dos acontecimentos, deflagrada uma 
crise, são inevitáveis os atentados à Constituição da República. Não 
os estou justificando – é preciso ver bem o sentido das expressões –, 
eu os estou apenas constatando, estou apenas verificando a circuns-
tância de que em determinado momento da história não é possível 
salvar uma constituição a não ser fazendo-lhe certos arranhões. Mas, 
benditos arranhões os que porventura forem feitos, porque pior seria 
a Constituição rasgada, o povo brasileiro humilhado e o comunismo 
triunfante no Brasil. Dizia ontem, com todo o fogo do seu entusias-
mo, um dos eminentes líderes partidários desta Casa que estávamos 
enganados, que esse movimento não poderia triunfar porque seriam 
paradas todas as atividades no Brasil: os navios não se movimenta-
riam mais, as fábricas seriam paralisadas, as atividades nos campos 
estagnadas. O nobre colega que ontem à noite falou se esquece de 
que só num governo João Goulart pode proliferar a CGT, de que 
só num governo que é a negação da Constituição e das leis, que é o 
agente da subversão, que se identifica e se deixa dominar pelo co-
munismo, somente num governo desse poderiam funcionar órgãos 
espúrios como CGT, PUA e UNE, que é um dos agentes de subversão 
da inteligência e da dignidade da mocidade estudantil do Brasil.

O Sr. Sérgio Magalhães – Nobre deputado, esses organismos que 
V.Exa. acaba de citar não foram criados por ninguém. Surgiram da evo-
lução dos trabalhadores brasileiros que, a princípio, reunidos em sin-
dicatos, foram evoluindo até organizar as federações, as confederações 
de trabalho previstas em lei. Fique V.Exa. certo de que não haverá mais 
governo deste país que possa acabar com essa evolução, a não ser que 
seja um regime ditatorial. Um regime democrático não poderá deixar 
de reconhecer as organizações populares, as organizações estudantis, 
porque, do contrário, não seria um regime democrático.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Aceito o aparte de V.Exa. e tratarei de 
dar-lhe a devida resposta.

O Sr. Aliomar Baleeiro – Permite V.Exa. um aparte?
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Agora não, porque vou responder ao 
aparte do nobre deputado Sérgio Magalhães e me sinto com elementos 
para refugá-lo.

O Sr. Aliomar Baleeiro – Não foi essa minha intenção.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não haverá governo no Brasil que 

possa proibir o livre funcionamento de órgãos ou sociedades que 
estejam contidas dentro do limite da lei, é verdade, mas pode con-
ter, deve conter e conterá, desde que seja um governo democrático, 
as atividades ilícitas, ilegais, criminosas desses órgãos, alguns dos 
quais, na sua existência, não têm a devida configuração legal. A UNE 
sempre existiu, vinha piorando dia a dia, vinha se transformando e 
subvertendo de hora em hora, mas nunca funcionou tão mal, mas 
nunca se distanciou tanto das suas finalidades, dos seus objetivos e 
das suas aspirações legítimas de antigamente como no governo do 
senhor João Goulart.

Podem ficar tranquilos que órgãos como o PUA, órgãos como a 
Associação dos Marinheiros – que foi, talvez, a causa imediata de tudo 
isto que está acontecendo no Brasil, a sua causa mais próxima –, órgãos 
como esses poderiam figurar, sim, e funcionam, sim, e trabalham, sim, 
num regime ditatorial; daqueles da concepção do nobre deputado que 
me acaba de apartear. Num regime democrático não, porque o verda-
deiro regime democrático não é este praticado pelo Sr. João Goulart. 
O verdadeiro regime democrático não pode ser unilateral, não pode 
haver democracia somente para uma das partes, democracia para sub-
versão, democracia para desordem, democracia para insubordinação, 
para desrespeito dos princípios hierárquicos e negação da democracia 
para aqueles que defendem, estes sim, os verdadeiros interesses do povo 
brasileiro; povo que ainda ontem, como dizia com rara propriedade o 
nobre deputado Padre Godinho, não pode ser um pedaço de chicletes a 
ser mascado pelos dentes dos demagogos.

Sr. Presidente, esteja certa a nação brasileira de que ela não para-
rá. Esteja certo o povo de que estes órgãos, nas suas atividades espú-
rias, não continuarão a agir livre e impunemente contra o Brasil no 
regime democrático. Numa democracia dinâmica, numa democracia 
que não seja apenas de vitrine, a primeira coisa que se fará, a pri-
meira coisa que se há de fazer, em momentos como este, é prender, 
e legalmente, os cabeças, os líderes desses órgãos que pretendam pa-
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ralisar as atividades normais da nação, como ainda ontem ameaçava 
um nobre deputado.

Não tenhamos dúvida, Sr. Presidente, que no desfecho dessa crise 
sairá engrandecida a Constituição, sairá engrandecida a democracia. 
Pode ser que surjam arranhões, pode ser que surjam algumas frestas, 
mas essas frestas, esses arranhões hão de realizar uma democracia que 
o Sr. João Goulart, no seu primarismo e na sua maldade, não foi capaz 
de construir no Brasil.

A Revolução de 64 e a segurança nacional71

sessão de 6 de abril de 196772

Como é sabido, no governo Costa e Silva, Ernani Sátyro ocupou 
o cargo de líder do governo na Câmara dos Deputados, período em 
que se confrontou, várias vezes, com o deputado Mário Covas, líder 
da oposição. Os mais variados temas foram objeto de discussão dos 
dois ilustres parlamentares, assim como de outros deputados que se 
juntavam ao debate que se travava. Neste discurso, por ele mesmo 
intitulado “A Revolução de 64 e a segurança nacional”, é de notar-se 
a maneira incisiva e elegante com que se defrontam os diferentes 
protagonistas deste espetáculo político que é a batalha parlamentar. 
Também é de notar que em tais discursos, quase sempre, embora 
houvesse um assunto momentoso a discutir, eram tantos os apar-
teantes e foram tantos os fatos que povoaram aqueles dias, que os 
pronunciamentos se estendiam no tempo e por variados temas, que 
exigiam as atenções dos parlamentares. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, senhores deputados, ou-
vimos, ontem, o brilhante discurso pronunciado pelo nosso nobre colega 
deputado Mário Covas, líder do MDB nesta Casa. S.Exa., apesar do brilho 
da sua palavra, nada trouxe de novo a tudo quanto tem sido dito aqui, 
desde muito tempo, pela oposição contra a Revolução de 31 de março. 
Foram os mesmos argumentos, apenas revestidos pelo esplendor do seu 

71 Título dado por Ernani Sátyro na plaqueta Como se fossem memórias.
72 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 29 de junho de 1967.
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talento. Foram as mesmas acusações, foram as mesmas increpações con-
tra tudo quanto se tem feito no Brasil, de 31 de março até esta data.

Nunca negamos que muitos dos atos praticados pela revolução não 
poderiam ter sido feitos em circunstâncias normais. Mas não somos 
uma revolução envergonhada, sabemos o que fizemos e por que fize-
mos. Eu mesmo ocupei esta tribuna, antes daquele movimento, cerca 
de vinte ou mais vezes, para reclamar contra tudo quanto se praticava 
no Brasil em matéria de subversão e de corrupção. A partir do advento 
da revolução, nunca mais tinha falado sobre a matéria. Não me tinha 
mais pronunciado sobre o assunto, porque, se costumo ser aguerrido, 
se costumo ser combativo quando considero em perigo a minha pátria, 
nunca procurei tripudiar sobre os vencidos. Mas, desde que se alinha 
uma série de fatos contra a revolução, vamos refrescar a memória deste 
Congresso e do povo brasileiro a respeito dos motivos, das razões e das 
causas que determinaram aquele movimento.

Ninguém pode esquecer que havia uma verdadeira deformação e 
desmoralização das hierarquias. Ninguém pode negar que as próprias 
Forças Armadas eram, a cada momento, desrespeitadas na sua direção e 
na sua chefia, por movimentos de inferiores, alimentados até pelo pró-
prio presidente da República. Ninguém pode negar que essa mocidade, 
que a oposição defende e que nós defendemos também, essa mocidade 
estava propositadamente desvirtuada nas suas finalidades. Os estudan-
tes que queriam estudar não podiam estudar, porque se armavam greves 
subversivas, greves dirigidas, greves teleguiadas, com os piquetes arma-
dos às portas das escolas num verdadeiro desrespeito àqueles que que-
riam atender às suas próprias finalidades, que era estudar para poder 
construir o futuro desta nação. Os operários que queriam trabalhar não 
podiam trabalhar, porque, do mesmo modo, se armavam greves políti-
cas, com os piquetes também instalados. E todo mundo, todos os operá-
rios eram obrigados a fazer greve, sem querer, contra a sua própria von-
tade, contra sua própria liberdade; greves essas que nada tinham com os 
verdadeiros interesses dos trabalhadores, mas que estavam a serviço das 
forças subversivas que dominavam a nação. Grande parte da mocida-
de estudantil – que pena, meus senhores, e que exemplo triste para um 
povo que confia no seu futuro e que assenta as suas esperanças na mocida-
de que estuda –, grande parte dessa mocidade era convocada, era subven-
cionada para efeitos também subversivos, numa verdadeira corrupção do 
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espírito dos moços, que devia merecer mais respeito dos responsáveis pelo 
poder. O desassossego nos campos a pretexto de uma reforma agrária, que 
fizemos aqui tranquilamente, com este Congresso, a respeito da elaboração 
de leis por nós feitas sem que se percebesse, sem que se notasse a menor das 
perturbações. No campo também não podiam trabalhar os que queriam 
trabalhar, porque o que havia era a subversão, era o caos, era a desordem.

Foi contra tudo isso que se fez a revolução de 31 de março, foi contra 
tudo isso que procedemos, arriscando a nossa própria vida, sacrificando 
as nossas energias em benefício deste país.

O Sr. Cid Carvalho – V.Exa. permite um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Perfeitamente.
O Sr. Cid Carvalho – Nobre deputado Ernani Sátyro, não quero en-

trar na análise desta parte do discurso de V.Exa., sobre a situação nacio-
nal antes da revolução. Até para não haver perturbação no debate, con-
cordo, por artifício, inteiramente com V.Exa. O clima era esse que V.Exa. 
relata em seu introito. Mas queria chamar a atenção de V.Exa. para a 
seguinte semelhança: certa época, exatamente na República de Cuba, 
havia o diagnóstico de um governo onde imperava a corrupção, onde 
imperava um estado de coisas que tinham transformado aquele país 
praticamente em um grande bordel, onde iam passar seus fins de sema-
na os milionários norte-americanos. Naquela época, V.Exa., a nação e o 
mundo inteiro sabem, surge um jovem: Fidel Castro. E, levantando exa-
tamente bandeiras liberais, foi capaz de mobilizar o que havia de melhor 
naquela nação de tal forma que quando desceu de Sierra Maestra para 
percorrer, como vitorioso, as ruas de Havana, tinha, no dizer das mais 
variadas opiniões, a nação quase que unânime em torno de si próprio. E 
as críticas mais contundentes que se fizeram sucessivamente e de forma 
cada vez mais acentuada a Fidel Castro é que ele tinha mobilizado uma 
nação, iludindo-a, mistificando-a, porque a havia mobilizado em ter-
mos de ideais democráticos, em termos de restauração ética, em termos 
de liberdade de pensamento, e, mal chegava ao poder, proclamava que 
tudo aquilo havia sido embuste, porque, de fato, ele era, desde muito 
antes, um marxista-leninista que vinha com a missão perante si próprio 
de instaurar, através daquela revolução, a ditadura comunista em Cuba.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. seja breve no seu aparte, 
para que não se constitua em discurso paralelo, apesar do prazer que 
tenho em ouvir V.Exa.
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O Sr. Cid Carvalho – Tomarei toda cautela.
Quero dizer que, em certa época, é verdade, grandes camadas da 

classe média e da classe liberal deste país vieram em apoio à revolução 
de 31 de março. Mas, como naquele país, todos, muitos de seus com-
panheiros que aplaudiram com a maior bravura aquele momento, hoje 
criticam nessa pretensa revolução seu alto caráter de embuste e a sua 
alta traição à promessa em torno da qual tinham mobilizado grandes 
camadas da população.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado a V.Exa. pelo aparte. 
Todos, não. A prova é que eu ajudei com meus discursos a fazer a revo-
lução e não estou a criticá-la. Logo, não são todos, como V.Exa. aludiu. 
Todos é muito relativo.

Prosseguindo nas minhas considerações, lembrarei também a ten-
tativa do estado de sítio, repelida nesta Casa com tal energia, com tal vi-
gor, com tal patriotismo, que obrigou o próprio presidente da República 
a retirá-lo, porque não havia o menor fundamento, a menor razão para 
sua decretação. A família brasileira, esta também sentiu-se tão alarma-
da, tão ameaçada nos seus alicerces, que saiu para as ruas, em várias 
cidades do Brasil, de rosário na mão, a clamar por uma situação que pu-
sesse termo, desde então, às graves ameaças, aos graves perigos que pai-
ravam sobre nosso país. Muitos daqueles que atacam hoje a revolução, 
felizmente, graças a Deus, não correram nem estão correndo o risco que 
corremos, porque, se aquela situação tivesse permanecido, porque se a 
revolução não fosse vitoriosa, não estaríamos aqui com este Congresso 
aberto a ouvir palavras brilhantes, discursos flamejantes como o que 
ontem ouvimos da parte do deputado Mário Covas.

O Sr. João Herculino – Permite V.Exa. um aparte rapidamente?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Desde que V.Exa. seja breve.
O Sr. João Herculino – Apenas para dizer a V.Exa., refrescando sua 

memória, que não foi no governo do Dr. João Goulart que esta Casa foi 
cercada por tropas do Exército.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sim, esta Casa foi cercada por tropas 
de Exército, mas não negamos que estávamos dentro de uma revolu-
ção. Não nos envergonhamos de dizer que estávamos dentro de uma 
revolução, e que houve cassações, de acordo com os atos institucionais. 
Deputados, cassados de acordo com os atos da revolução, não podiam 
continuar a exercer aqui seus mandatos. Temos a coragem de o confes-
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sar, não nos envergonhamos disso, porque nossas inspirações são tão 
altas, nossas responsabilidades são tão elevadas perante a história, que 
praticamos alguns males para evitar o mal maior da subversão, da des-
graça, do caos e da própria destruição de nosso país. Reclamam contra 
eleições indiretas. Houve sempre, desde a Proclamação da República, 
como medidas excepcionais, eleições indiretas no Brasil. Claro que a 
normalidade é a eleição direta. E um dia, quando as circunstâncias per-
mitirem, todos nós estaremos aqui defendendo as eleições diretas.

Mas ainda, a 15 de novembro, houve eleições diretas para o 
Congresso Nacional, e foi através dessas eleições diretas que para aqui 
voltaram muitos dos ilustres representantes que já honravam esta Casa 
com sua presença. Foi através dessas eleições que veio para aqui o san-
gue novo dessa mocidade trepidante, que veio para aqui a força de tan-
tos elementos brilhantes que vão enriquecer, nos debates, nos estudos, a 
própria tradição do Congresso do nosso país.

O Sr. Mário Covas – Dar-me-ia V.Exa. licença para um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com muito prazer, meu prezado colega.
O Sr. Mário Covas – Eminente líder, exatamente pretendia deixá-lo 

adiantar-se um pouco mais, porque vejo que V.Exa. faz um discurso 
de retrospecto histórico. Tenho minha vida política um tanto limitada 
no tempo. Daí por que ontem analisei aquilo que vivi, os três últimos 
anos, e analisei, a partir de um determinado instante, em que um com-
promisso formal de alguém que assumia o poder foi fixado para com 
esta nação. Analisei as consequências desse compromisso e até onde 
essas promessas foram válidas. Entretanto, desde logo, um tópico de 
V.Exa. chamou-me a atenção. V.Exa. alegava que, no governo anterior, 
uma tentativa de estado de sítio foi veementemente repelida por este 
Congresso, e eu ouso perguntar a V.Exa.: qual a tentativa que durante 
os últimos três anos foi repelida por este Congresso? Qual das medidas 
propostas ou impostas pelo governo, por melhor que ele o fosse, rece-
beu deste Congresso seu aval negativo? Nesse período de três anos, qual 
das medidas não recebeu, de parte deste Parlamento sua aceitação pura 
e simples? Com toda a agitação que V.Exa. apontava, este Congresso, 
cuja Maioria apoiava o presidente de então, houve, por bem, em sua 
soberania, repelir aquilo que lhe parecia menos válido? Nestes últimos 
três anos, eu pergunto a V.Exa., onde esteve a liberdade deste Congresso 
para que uma única medida proposta pelo governo pudesse encontrar, 
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de nossa parte, deste Congresso, a sua negativa? Terá sido este governo 
tão perfeito que todos estes projetos encaminhados para esta Casa eram 
de tal natureza e de tal conveniência aos interesses públicos que deves-
sem merecer o aval deste Congresso?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Responderei a V.Exa. Em primeiro lu-
gar, se V.Exas. não fizeram a resistência é porque não foram capazes 
de realizar a oposição que nós fomos capazes de realizar. É porque não 
foram capazes de realizar a oposição que nós realizamos quando da re-
messa daquele projeto de estado de sítio para este Congresso. Nós cum-
primos nosso dever.

O Sr. Mário Covas – Apenas os elementos que estavam contra o es-
tado de sítio não foram cassados.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Nós, naquela época, cumprimos o nos-
so dever. Apresentamos tal resistência àquele projeto de estado de sítio 
que ele foi retirado. E em relação a outros fatos, para refrescar também 
as memórias de V.Exas., a propósito das cassações, nunca ouvi, nem vi 
que um dos suplentes convocados do partido de V.Exa. para substituir 
um daqueles que foram cassados deixasse de assumir seu lugar, sob a 
alegação de que tivesse sido desrespeitado o direito de um legítimo re-
presentante do povo. Pelo contrário, todos eles convocados para aqui 
vieram participar desta Casa, e nunca tiveram uma voz de protesto, um 
gesto de sacrifício de rejeitar aquela convocação feita em virtude das 
cassações realizadas.

O Sr. Britto Velho – Queria refrescar a memória do meu querido 
amigo, o ilustre líder do MDB. S.Exa. disse que durante esses três anos 
o Congresso, por sua maioria, apoiou ou aprovou sistematicamente as 
proposições governamentais. Não é tal. S.Exa. há de lembrar-se de que 
muitos dos projetos foram substancialmente modificados nesta Casa. 
Recordo, por exemplo, o Estatuto do Magistério, que nada valia, que foi 
objeto de profundas reformas do Congresso. Teve alguns de seus dis-
positivos vetados e vetados em má hora pelo presidente da República, 
mas os vetos foram completamente destroçados nesta Casa. V.Exa. há 
de lembrar-se, nobre líder, que o projeto referente à imprensa era um 
monstrengo, e que conseguimos, pelo nosso esforço, pela conjugação 
do trabalho da oposição e do partido que apoia o governo, dar ao país 
uma lei relativamente boa. V.Exa. há de lembrar-se, ainda, fazendo jus-
tiça, que outra monstruosidade, o projeto de constituição, se não foi 



563PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

devidamente aperfeiçoado, viu muitos dos seus capítulos substancial-
mente alterados. Cito o capítulo dos direitos e garantias, que inexistia no 
projeto governamental e que existe atualmente, graças não apenas aos 
votos dos liderados de V.Exa., mas ao esforço, à luta, ao sacrifício e ao 
desassombro de muitos membros da Arena. E eu poderia, nobre depu-
tado, Sr. Ernani Sátyro, arrolar uma quantidade de projetos que vieram 
a esta Casa e que receberam um altivo “não”; não apenas da oposição, 
que dava o não, muitas vezes por espírito faccioso, mas um não sincero, 
um não altivo, um não destemeroso dos membros da Arena, da Aliança 
Renovadora Nacional. O monsenhor Arruda Câmara lembra o caso do 
Código Civil, que foi até retirado, dada a veemente, a enérgica oposição 
feita nesta Casa. Eu seria o último dos homens a vir passar um atesta-
do da perfeição aos atos do governo que findou há alguns instantes, e 
V.Exa. sabe que mais de um discurso pronunciei nesta Casa contra a 
monstruosidade que representava o art. 170 do projeto de constituição 
e que se transformou, em má hora, no art. 173. Eu seria incapaz de fazer 
isso, mas não poderia também silenciar, ouvindo uma declaração exa-
tamente de um dos homens de maior dignidade e de maior equilíbrio 
nesta Casa, que é o Sr. Deputado Mário Covas, a quem rendo minhas 
homenagens sinceras, porque é de fato um padrão de legislador. Seria 
covardia minha deixar de trazer neste instante a minha solidariedade 
ao Sr. Ernani Sátyro, que está fazendo um discurso de uma exatidão e 
de uma veracidade absolutas. Muitas vezes tenho divergido do nobre 
deputado Ernani Sátyro e, provavelmente, muitas vezes eu venha ainda 
a desobedecer-lhe as ordens como líder. No entanto, neste instante, era 
dever meu vir aqui trazer minha solidariedade a S.Exa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado a V.Exa.
O aparte do meu nobre colega Britto Velho dispensa-me de res-

ponder à segunda parte da intervenção do meu nobre colega deputado 
Mário Covas. Mas eu não estaria à altura das funções que exerço nesta 
Casa, de líder do novo governo e líder da Arena, se, ao fazer este discur-
so, não tivesse a coragem de dizer que repilo todas as acusações feitas 
ontem pelo nobre deputado líder do MDB contra a figura do marechal 
Castelo Branco, que merece o respeito da nação, quaisquer que tenham 
sido seus erros pelo cumprimento que deu à missão histórica que a re-
volução lhe confiou de restaurar a democracia em nosso país, de evitar 
que a subversão, o caos, a miséria e a desgraça destruíssem a nossa 
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pátria. Eu não seria digno das funções que ocupo, de líder do novo 
governo, se não trouxesse, antes de quaisquer outras considerações, 
minha palavra de defesa à figura do presidente que se foi e em quem 
a história reconhecerá, no futuro, o mérito de sua grande obra e de 
suas grandes realizações.

O Sr. Mário Piva – Nobre deputado Ernani Sátyro, a veemência de 
V.Exa. e a do nobre deputado Britto Velho...

O SR. ERNANI SÁTYRO – A de V.Exa. é muito maior. V.Exa. come-
ça calminho, mas, em geral, fica pior do que nós. (Riso).

O Sr. Mário Piva – Mas, já que estamos numa sessão de refrescar 
memórias, devo dizer que o nobre deputado Britto Velho cometeu dois 
grandes equívocos. O primeiro, quando disse que modificamos a Lei 
de Imprensa. Nós modificamos naqueles pontos em que contamos com 
aquela parte da bancada da Arena, que chamei de contemplativa, que 
acompanhava os trabalhos da Lei de Imprensa quando vinha uma or-
dem do Palácio do Planalto.

O Sr. Britto Velho – De minha parte, não apoiado. Jamais me interes-
sei por opinião do Planalto.

O Sr. Mário Piva – V.Exa. não estava na comissão.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço que não estabeleçam debate à mar-

gem do meu discurso.
O Sr. Mário Piva – Em segundo lugar, a Constituição. O relator da 

Constituição tinha a seu lado um telefone ligado diretamente ao Palácio 
do Planalto, e somente tomava qualquer deliberação depois de ouvir o 
Palácio do Planalto pelo telefone. Em terceiro lugar, fizemos uma re-
sistência nesta Casa, na madrugada de 27 de outubro, opondo-nos, in-
clusive com a participação de muitos membros da Arena, àquilo que o 
governo queria. Sabe V.Exa. qual o resultado? Uma coisa muito interes-
sante, chamada Ato Institucional nº 2, mostrando o respeito e o apreço 
desse homem que, hoje, V.Exa. diz deve ser respeitado e que não nos 
respeitou um minuto sequer.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço permissão para prosseguir em 
meu discurso, a não ser que o nobre líder Mário Covas queira nova-
mente apartear.

O Sr. Mário Covas – Gostaria, meu nobre líder, até porque minha 
memória tem sido tão refrescada...
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O SR. ERNANI SÁTYRO – A culpa foi de V.Exa., que ontem, tentou re-
frescar a nossa. Estamos dando-lhe, com todo o respeito, a nossa retribuição.

O Sr. Mário Covas – Fico muito satisfeito em saber que consegui 
meu objetivo: a ida de V.Exa. à tribuna.

O SR. ERNANI SÁTYRO – A minha presença na tribuna é uma 
homenagem a V.Exa.

O Sr. Mário Covas – O que agradeço. O nobre deputado Britto Velho, 
ao vir ao microfone, travestiu-se inteiramente e autopersonalizou-se 
de Arena. Na realidade, somos obrigados a confirmar que vários Srs. 
Deputados aqui demonstraram, nesse período, uma independência que 
atingia até às raias da desobediência partidária. Mas, particularmente no 
caso da Lei de Imprensa, estou à vontade para falar. V.Exa. sabe que fui 
um dos membros daquela comissão. Houve uma série de modificações. E, 
para uma votação em caráter final, como se fez da Lei de Imprensa, exata-
mente na mesma noite em que se votava a redação final da Constituição, 
V.Exa. há de concordar que o clima observado era inteiramente diferente. 
Àquela altura, não percebia por quê; vim a perceber mais tarde. É que o 
trunfo estava na manga, a Lei de Segurança viria depois, e tudo o que se 
conseguiu modificar na Lei de Imprensa a Lei de Segurança repôs.

O Sr. Britto Velho – Vamos modificar, também, a Lei de Segurança.
O Sr. Mário Covas – Até por isso, deputado Britto Velho, é que 

fico muito satisfeito. Sei que V.Exa. também aqui estará contra a Lei 
de Segurança. Aliás, V.Exa. e vários deputados da Arena já o declara-
ram peremptoriamente. Até mesmo o líder do governo admitiu aqui a 
inviabilidade de inúmeros artigos. Mas não era isto exatamente o que 
pretendia dizer.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Por que disse, então?
O Sr. Mário Covas – V.Exa. acaba de afirmar que ontem, em meu 

discurso, fiz ataques pessoais à pessoa do ex-presidente Castelo Branco.
O Sr. Britto Velho – O deputado Mário Covas seria incapaz disso.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não empreguei essa expressão. Não 

disse que V.Exa. fez ataques pessoais ao ex-presidente Castelo Branco. 
Afirmei que do discurso de V.Exa. se depreende, claramente, uma ver-
dadeira catilinária contra a pessoa do ex-presidente Castelo Branco.

O Sr. Mário Covas – Exatamente.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não sei se as palavras foram exatamente 

essas. Ou V.Exa. elogiou o marechal Castelo Branco?
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O Sr. Mário Covas – Não. Não considerei a pessoa do presidente.
O SR. ERNANI SÁTYRO – A pessoa é indissociável e inseparável 

do titular de qualquer função pública que exercite atos condenáveis. A 
vida particular pode separar-se, mas a figura do homem público não 
pode ser separada dos ataques que a ele são feitos no exercício de suas 
funções. Logo, as palavras de V.Exa. envolveram a figura política do ma-
rechal Castelo Branco.

O Sr. Mário Covas – Se V.Exa. admite este fato como verdadeiro, 
por consequência, há de admitir que todos aqueles da Arena que me 
secundaram aqui na condenação à Lei de Segurança me secundaram 
nos ataques ao marechal Castelo Branco.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Nos ataques é claro. Qualquer um que 
tenha secundado V.Exa. nesse aspecto particular manifestou uma diver-
gência sobre esse tópico, esse detalhe, ao passo que o discurso de V.Exa. 
envolveu, de modo geral, toda a ação do marechal Castelo Branco à 
frente da Presidência da República.

Mas, passando, no mesmo método de V.Exa., deputado Mário 
Covas, à segunda parte do meu discurso, referir-me-ei, agora, aos atos, 
aos pronunciamentos, às atitudes de sentido altamente humano do ma-
rechal Costa e Silva, hoje presidente da República. Atos, gestos e pala-
vras que devem estar surpreendendo – não sei se até desagradando – à 
oposição porque lhe tira motivos de combate ao atual chefe da nação 
brasileira. Quando se assoalhava, por exemplo, no caso do jornalista 
Hélio Fernandes, que sua casa tinha sido cercada, que ele tinha sido 
preso, que a Tribuna da Imprensa, estava invadida e privada de circular, 
o que se viu foi o gesto do presidente Costa e Silva determinando que 
tudo se fizesse dentro da lei, e se crime porventura houvesse ocorrido, 
que esse crime fosse apurado pela Justiça. Depois, no caso dos estu-
dantes excedentes – e, para mostrar que a revolução não está desatenta 
aos interesses da mocidade estudantil, pelo contrário, está preocupada 
com carinho com a sorte desses rapazes, que estudam não em beneficio 
de si próprios, mas do nosso próprio futuro –, o que se viu foi a provi-
dência do nobre presidente da República mandando aproveitar todos 
os excedentes. Citarei até os casos menores, como o do imposto sobre 
a gasolina, o dos interinos e, para culminar, a lúcida, patriótica e atual 
declaração que o Sr. Presidente Costa e Silva fez ontem no Itamaraty, 
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dirigindo-se ao mesmo tempo ao povo brasileiro e a todas aquelas na-
ções com as quais mantemos relações diplomáticas.

O Sr. Mário Piva – Permite V.Exa. um breve aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Breve.
O Sr. Mário Piva – Apenas para lembrar a V.Exa. que estou de acor-

do com a sua tese. Não se pode dissociar o homem público do cargo que 
ele exerce. Então, esses atos todos, reformulados agora pelo Sr. Marechal 
Costa e Silva, são atos do marechal Castelo Branco. Se ele agora revela 
espírito humano é porque o outro foi desumano.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Já esperava esse aparte de V.Exa. e já 
estava preparado para ele.

O Sr. Mário Piva – V.Exa. aponte então qual a política exterior certa, 
se a do marechal Costa e Silva ou a do marechal Castelo Branco, ambos 
da revolução.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não se aflija que eu explico: todo e 
qualquer governo, ainda que de um mesmo sistema político, de um 
mesmo partido, de uma mesma revolução, como é o caso atual, nin-
guém é incondicionalmente continuador de ninguém. Cada chefe de 
governo tem as características próprias da sua formação e do seu tem-
peramento. Nenhum governo, mesmo do mesmo sistema, do mesmo 
partido, da mesma ordem ou até da mesma ideologia, pode ser uma 
cópia, um pastiche, um papel carbono de outro. Isto não significa que 
haja divergência profunda. Isto não significa que existam contradições 
entre o candidato de um e de outro do chefe de Estado. Ao longo da 
história, sempre foi e sempre será assim. Cada homem tem sua sen-
sibilidade própria, cada homem tem sua formação intelectual, cada 
homem tem os ângulos através dos quais vê os problemas sem que os 
atos modificativos de um importem na condenação da ação adminis-
trativa do outro.

O Sr. Márcio Moreira Alves – Nobre deputado, nós, da oposição, 
estamos notando, com surpresa e agrado, depois do refrescamento de 
memória que V.Exa., líder de um partido que sempre nos chamou de 
revanchistas, fez sobre o passado...

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exas. não estão com a memória 
refrescada, porque não empreguei esta palavra aqui. A memória de 
V.Exa., essa sim, está precisando de uma aguazinha. Não empreguei 
esta expressão aqui. Apelo, para a Casa inteira.
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O Sr. Márcio Moreira Alves – Não quero discutir as palavras, que 
estão ainda na mente da Casa. Permita V.Exa. que eu prossiga no meu 
raciocínio. Notamos com surpresa e até, digamos, com um certo en-
canto, a diferenciação que V.Exa. faz entre o governo que se inicia e 
aquele que se encerrou com tão sinistros prejuízos para o Brasil. E per-
guntaria a V.Exa., que se referiu ao discurso ontem pronunciado pelo 
marechal Costa e Silva, a respeito da política exterior – discurso no 
qual diversas teses do anterior governo foram reformuladas – qual das 
duas políticas é a certa, qual das duas é a revolucionária: a das frontei-
ras ideológicas anteriormente defendida ou a da divisão do mundo em 
países ricos e países pobres, defendida agora, a meu ver com acerto, 
pelo marechal Costa e Silva?

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. não me vai forçar a repetir tudo 
o que eu disse no meu período anterior, de que nenhum governo pode 
ser cópia nem reprodução de outro. Cada governo é um passo à frente. 
Cada governo é uma continuação da marcha, com suas características, 
com sua coloração própria. Não preciso repetir isto, porque seria duvi-
dar, não da inteligência brilhante de V.Exa., mas da compreensão e da 
sensibilidade do resto deste Plenário, que me honra com a sua atenção.

Mas é necessário, que, a propósito do discurso do meu nobre cole-
ga deputado Mário Covas, sejam tecidas ainda algumas considerações. 
Uma delas – já que S.Exa. nada deixou sobre a terra, não admitiu um 
acerto, uma atitude correta sequer – ainda a respeito do governo an-
terior, do qual este é uma continuação modificada, com as suas carac-
terísticas próprias – e insisto nisto para não dar lugar a confusão –; é 
necessário deixar bem claro que nem tudo da política econômica do 
governo passado pode ser condenado. Eu mesmo, como líder do meu 
partido, eu, homem da revolução, líder do partido que apoiava o gover-
no, tive oportunidade de trazer aqui o Sr. Roberto Campos, ministro do 
Planejamento, e nós, da antiga União Democrática Nacional, o sabatina-
mos, fizemos uma série de perguntas, de indagações e de réplicas, com a 
mesma autoridade, com a mesma independência com que procuramos 
sempre proceder na vida pública, principalmente nesta Casa legislativa.

Mas nem tudo se pode condenar naquela política econômica. Muitos 
dos seus resultados salutares aí estão, sobretudo no que diz respeito ao 
combate à inflação desenfreada. Se sustentarem agora, que a este com-
bate à inflação, que a essa política econômica se deva acrescentar uma 
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nota mais viva de desenvolvimento, estamos de todo acordo, sem que 
isso implique ainda agora numa condenação formal à orientação do go-
verno anterior.

O Sr. Mário Covas – Fico muito satisfeito ao ver que V.Exa. afir-
ma que nem tudo foi ruim na política econômico-financeira. O fato de 
V.Exa. dizer que nem tudo foi ruim na política econômico-financeira já 
nos dá uma certa dose de razão.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. está com o vezo de empurrar-me 
palavras que não disse. Mas, vá lá...

O Sr. Mário Covas – Perdão, V.Exa. acabou de dizer que nem tudo 
foi errado na política econômico-financeira.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Disse que nem tudo foi errado; na maio-
ria foi acertado. Alguns erros foram reconhecidos por todos, e até por 
mim, em comícios na praça pública.

O Sr. Mário Covas – Perfeitamente. Uso para minhas afirmativas os de-
poimentos que V.Exa. me oferece. Eu ouvi desta tribuna condenações as 
mais veementes a esta política, feitas, por exemplo, pelo deputado Herbert 
Levy, pelo deputado Flores Soares que aqui nos honra e poderá confirmar...

O Sr. Flores Soares – É exato. Confirmo.
O Sr. Mário Covas – ...pelo deputado Alde Sampaio. Ainda há poucos 

minutos, um liderado de V.Exa. ocupava esta tribuna para sustentar que era 
um absurdo a Chesf passar a ter em seu patrimônio uma usina hidrelétrica, 
cujo custo do quilowatt/hora era de 850 dólares, contra 140...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Isso é para V.Exa. ver que nosso partido 
não é tão subserviente e tão dócil como V.Exa. e alguns de seus colegas 
diziam anteriormente. Diziam que tudo nós tínhamos acolhido aqui, 
subservientemente, sem qualquer resistência.

O Sr. Mário Covas – Não foi o MDB quem votou pela compra 
da AMForp.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Para V.Exa. ver que dentro de nosso 
partido, dentro de nosso sistema político, contra o próprio presidente 
da República, vozes independentes se levantam, como se têm levantado 
muitas vezes as vozes de Flores Soares, de Britto Velho e de muitos outros.

O Sr. Mário Covas – Sem dúvida alguma, esses depoimentos nos 
são muito valiosos. Agora, a verdade é a seguinte: quem votou a compra 
da AMForp não foi o MDB. E foi a compra da AMForp que terminou 
engajando no sistema da Chesf uma usina cujo custo de quilowatt/hora 
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foi de 850 dólares, que acabou de ser condenada por um ilustre membro 
da bancada de V.Exa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Esse assunto foi amplamente discutido 
aqui quando da votação da lei disciplinadora da matéria. Eu lamento 
que o tempo não nos seja suficiente para voltarmos ao debate e à análise 
completa do problema.

O Sr. Mário Covas – Nobre deputado, V.Exa. admitiria que todas as 
medidas do governo anterior a primeiro de março foram erradas?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Como?
O Sr. Mário Covas – V.Exa. admitiria que todas as medidas do gover-

no anterior a 31 de março de 1964 foram erradas?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não, uma ou duas ou três podem ter 

sido certas.
O Sr. Mário Covas – Nunca vi V.Exa. fazer essa ressalva. Pelo contrário.
O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. se refere a todas as medidas de 

qual governo? Eu estou falando em 31 de março e V.Exa. fala em primei-
ro de março. Mas de que ano?

O Sr. Mário Covas – V.Exa. me entendeu.
O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. falou em primeiro de março.
O Sr. Mário Covas – Mas em seguida retifiquei. V.Exa. me entendeu.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não podia entender o raciocínio de V.Exa.
O Sr. Mário Covas – Meu raciocínio realmente não é fácil de ser 

entendido, por deficiência minha. Reconheço.
O SR. ERNANI SÁTYRO – A culpa é minha.
O Sr. Mário Covas – Então, eu insisto: antes de 31 de março de 1964, 

especificamente no governo do senhor João Goulart, V.Exa. admite que 
todas as medidas foram erradas?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não. Eu seria um fanático, um irrespon-
sável, não seria um homem público digno do mandato que exerço, se 
dissesse que todas as medidas do governo João Goulart foram erradas. 
Não sustento essa tese.

O Sr. Mário Covas – No entanto, V.Exa. não fez a ressalva.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Entende V.Exa. que todas as medidas, 

todas as providências, todos os atos, todas as leis do governo do mare-
chal Castelo Branco foram erradas? Devolvo a pergunta a V.Exa.

O Sr. Mário Covas – Eu estaria usando os adjetivos que V.Exa. usou 
para si para mim próprio, se assim o fizesse. Apenas adotamos o mesmo 
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tipo de conduta que V.Exa. adotou. Nunca vi, na tribuna, na sua tarefa 
de fazer oposição, no exercício do dever legítimo de oposicionistas, sus-
tentar ressalvas a respeito daquele governo. Pelo contrário, o governo 
que V.Exa. reconhece que teve alguns acertos foi por V.Exa. classificado 
como de tal descalabro que justificou a revolução.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agora entendo o raciocínio de V.Exa. 
Está perfeito. Como oposicionista ao governo do senhor João Goulart, 
me cabia vir aqui denunciar os erros de S.Exa. E, incidentalmente, em 
um ou em outro caso, posso ter proclamado o acerto de determinada 
medida, como a missão de V.Exas., na época, era defender o governo do 
senhor João Goulart. Agora, apenas as funções estão trocadas. A missão 
de V.Exa. é acusar a revolução e seus governos, e a minha é defendê-los.

Isso não significa, no entanto, que, quer da parte de V.Exa., quer da 
minha, algum de nós tenha o direito de vendar os olhos, de negar apoio 
a um ato nitidamente acertado. Nem, por outro lado, que venhamos a 
reconhecer o acerto de um ato evidentemente errado.

Permita-me, agora, prosseguir em minhas considerações, porque 
tenho muita coisa mais a dizer. Não posso deter-me nestes detalhes de 
apenas um episódio de meu discurso.

O Sr. Mário Piva – É apenas para ressaltar uma diferença entre a 
oposição daquela época e a da nossa época; dos três anos que acabaram 
e daquela do governo João Goulart. Na época do senhor João Goulart, 
V.Exa. e todos nesta Casa diziam o que queriam e nada sofriam. No 
governo passado, quem pensava contra era cassado.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. falou o que quis, onde quis e 
como quis e não foi cassado. V.Exa. está cassado?

O Sr. Mário Piva – Não podia sê-lo. E a exceção não justifica a regra geral.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Então V.Exa. não foi cassado. Por quê? 

Porque não o merecia. Então, V.Exa. reconhece que os que foram mere-
ciam. V.Exa. não está falando livremente? Não falou sempre livremente?

O Sr. Mário Covas – V.Exa. sabe muito bem, e vou demonstrá-
lo, invocando neste instante o testemunho do deputado Britto Velho, 
que, quando estava em jogo a vitória efetiva da oposição, ainda 
que dentro de regras de jogo, sobre o governo, isto ocorria. Está aí 
o caso do candidato a governador pelo Rio Grande do Sul, senhor 
Cirne Lima, escolhido pelo MDB, homem do maior gabarito, contra 
quem ninguém poderia dizer nada. Foram efetivadas cassações na 
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Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que terminaram por 
modificar integralmente a maioria que aquele candidato tinha para 
ser eleito governador.

O SR. ERNANI SÁTYRO – A V.Exa., que é tão perguntador, eu per-
gunto também: as eleições de quinze de novembro foram livres ou não?

O Sr. João Herculino – Não!
O Sr. Mário Piva – Não!
O Sr. Chagas Rodrigues – Não!
(Tumulto)
O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, peço a V.Exa. que me 

mantenha com a palavra. Aceito apartes, mas não admito perturbações 
no meu discurso.

O Sr. Presidente (Batista Ramos) – A Mesa não admite perturbações 
dos seus trabalhos.

O Sr. João Herculino – V.Exa. permite um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Permito o aparte.
O Sr. João Herculino – Nobre deputado Ernani Sátyro, nunca neste 

país uma eleição foi tão sacrificada e o eleitor tão tolhido como nesta 
última eleição.

O SR. ERNANI SÁTYRO – E V.Exa. está aqui, o Sr. Deputado 
Martins Rodrigues, o Sr. Deputado Mário Piva, todos estão aqui.

O Sr. João Herculino – Em primeiro lugar, sabe V.Exa. que não dei-
xaram que muitos fossem candidatos. Muitos que tinham condições 
para ser candidatos não puderam ser. Não ignora V.Exa. que bastava 
que o cidadão tivesse mais prestígio para ser cassado, como foi o caso 
dos senhores Sebastião Paes de Almeida, Fernando de Barros, Celso 
Furtado, Waldir Pires, Josué de Castro, Juscelino Kubitschek e de vários 
expoentes da cultura moça deste país. É o caso do Piauí. Para concluir,  
Sr. Deputado, quero dizer a V.Exa. que uma semana antes das eleições, 
uma comitiva de oficiais do Exército visitou as cidades circunvizinhas 
de Sete Lagoas, e um oficial, com um caderno na mão, indagava quem 
era amigo do deputado João Herculino.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Veja V.Exa.: tanto essa suposta coação 
não produziu efeito, que V.Exa. veio para cá com uma votação brilhante.

O Sr. João Herculino – É que o povo de minha região preferiu ficar 
com quem conhece a ficar com desconhecidos que ali iam e eram olha-
dos como elementos da ditadura que estava instaurada em nosso país.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Pediria ao aparteante que concluísse o 
seu aparte.

O Sr. João Herculino – E só nos consideraremos saídos dela no dia 
em que o partido de V.Exa. e o seu presidente derem uma demonstra-
ção de repúdio a essa infame Lei de Segurança Nacional, visando à sua 
revogação. V.Exa. é líder do governo. A vossa excelência dirijo uma per-
gunta, na qualidade de homem da oposição: até quando o Brasil ficará 
debaixo dessa iníqua Lei de Segurança Nacional?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Voltarei a responder, no momento 
oportuno, a V.Exa. Agora concedo o aparte ao nobre colega deputado 
Martins Rodrigues e, logo a seguir, Sr. Presidente, prosseguirei nas mi-
nhas considerações.

O Sr. Martins Rodrigues – Nobre deputado Ernani Sátyro, V.Exa. de-
clarou que as eleições de quinze de novembro foram livres, realizadas sem 
coação. Afirmo a V.Exa., como presidente do Movimento Democrático 
Brasileiro no Ceará, como representante desse partido nesta Casa, que 
nunca houve no Brasil eleições mais coatas, mais impuras, mais corruptas.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Pergunto a V.Exa.: V.Exa. recorreu das 
eleições no Ceará para o Superior Tribunal Federal?

O Sr. Martins Rodrigues – Perdão. Aguarde V.Exa. as conclusões do 
meu aparte.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Responda V.Exa. a minha pergunta. Um 
homem da inteligência de V.Exa., da bravura, da capacidade de luta de 
V.Exa. não deixaria nunca de ter recorrido dessas eleições se elas tives-
sem sido viciadas pelos atos que V.Exa. cita.

O Sr. Martins Rodrigues – Citarei a V.Exa. alguns fatos, para demons-
trar o que acabo de afirmar. Em primeiro lugar, todo o processo de eleição 
se deu sob a coação indiscutível da vigência do Ato Institucional nº 2, o 
qual ameaçava de cassação, a todo o momento, aqueles que iam pleitear 
nas eleições que se realizavam. A própria Justiça Eleitoral não tinha garan-
tias suficientes para assegurar a legitimidade, a regularidade e a liberdade 
das eleições. No Ceará, depois do episódio lastimável, do episódio nefando 
que se verificou na capital da República, quando este Congresso foi assal-
tado por forças armadas para ser dissolvido e ser fechado, apresentei-me 
na televisão, em companhia dos meus companheiros de bancada da re-
presentação do Ceará, para fazer uma exposição desses fatos e lá encon-
trei proibição formal, enviada pelo Estado-Maior da 10ª Região Militar, 
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seguindo instruções do Conselho Nacional de Telecomunicações, que 
não permitiu a divulgação do nosso pronunciamento. Pergunto a V.Exa., 
diante disso, se essas eleições foram livres. E já não falo da corrupção, 
que foi geral, era o próprio presidente da República que descia à maior 
politicagem que já se fez no Brasil, à sombra da autoridade presidencial, 
para escolher candidatos, impugnar candidatos e determinar os privilé-
gios em favor do seu partido.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, o nobre deputado 
Martins Rodrigues não respondeu à minha pergunta. Não recorreu 
das eleições realizadas no Ceará. Logo, não encontrou fundamento 
para anular aquelas eleições por vício de fraude, coação, ou qualquer 
outro vício.

O Sr. Martins Rodrigues – Não é por isso. É que as circunstâncias não 
aconselhavam. E isso não significa que as eleições fossem livres e puras.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. não tem resposta. Eu não acredi-
to que o MDB do Ceará, tão cheio de vigor e dirigido por um homem da 
intrepidez de V.Exa., deixasse de recorrer de eleições viciadas por esses 
atos que V.Exa. cita.

O Sr. Martins Rodrigues – Na Bahia, onde a coação e a corrupção 
se verificaram em alto grau, onde até as atas eleitorais foram falsifica-
das em grande parte, no interior, o nobre deputado Vieira de Melo, que 
ganhou as eleições naquele estado, recorreu e até agora está esperando.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. lembra a Bahia. Quer dizer de 
duas uma: ou houve realmente esse vício na Bahia e não houve no 
Ceará, ou se tiver havido no Ceará, o MDB não esteve à altura da sua 
missão pública de recorrer contra eleições desse tipo.

O Sr. Martins Rodrigues – Perdão. V.Exa. está falando desnecessaria-
mente. Peço a V.Exa. que seja menos indelicado com o seu companhei-
ro, que não está agredindo V.Exa. Sempre exerci meu mandato, minhas 
atribuições, minhas responsabilidades com a consciência do cumpri-
mento do meu dever e não peço lições a V.Exa. para fazê-lo.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa., pelo contrário, pode dar lições.
Sr. Presidente, eu não posso mais admitir apartes, sob pena de não 

poder concluir o meu discurso.
O Sr. Presidente (Batista Ramos) – A Mesa lembra aos senhores de-

putados que os apartes só podem ser dados com permissão do orador. 
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Se o orador negar-se a concedê-los, por motivos de seu próprio interes-
se, peço que respeitem o seu ponto de vista, que a Mesa deve assegurar.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Para não deixar sem resposta algumas 
considerações do deputado Mário Piva, perdão, Mário Covas – queiram 
desculpar, mas é que ambos são bravos companheiros e meus ilustres 
adversários – em seu brilhante discurso de ontem, vou enfrentar o pro-
blema da Lei de Segurança. Vou enfrentá-lo com a mesma serenidade, 
às vezes perturbada por ligeira exaltação, mas serenidade íntima, pelo 
menos. Não diria – e aí está a resposta que não tive oportunidade de dar 
ontem ao meu nobre colega, o líder do MDB –, não sustentaria que, se 
fosse legislar, se fosse elaborar a lei, eu a elaboraria nos termos precisos 
em que está feita. Nunca fugi das respostas, por mais sibilinas e inteli-
gentemente intencionais que fossem as perguntas. Mas quero analisar a 
lei nos termos em que está feita.

Um dos pontos a que mais se têm apegado nossos ilustres adver-
sários é o fato de civis serem julgados por tribunais militares. E, então, 
lança-se isso como sendo uma grande novidade, uma grande aberração, 
e uma dessas monstruosidades jurídicas capazes de envergonhar-nos 
perante os povos civilizados. Mas, aí, eu voltarei à minha missão de re-
frescar memórias, pois essa grande aberração, outra coisa não é senão 
um dispositivo também da Constituição de 1946, no seu artigo 108, pa-
rágrafo 1º. Isso não é senão uma disposição também da lei de segurança 
anterior, ou seja, do artigo 48 da Lei nº 1.802, de 1953. Fez-se ontem um 
verdadeiro cavalo de batalha aqui, inclusive um dos nobres deputados 
chegou a dizer, a proclamar e a gritar que civis iam ser julgados por 
tenentes, por capitães que aguardavam na fila o dia de suas promoções. 
Os nossos ilustres colegas não podem ignorar que a Justiça Militar não 
é esse aglomerado de capitães e soldados – não sei por que não falaram 
em sargentos – em fila, aguardando suas promoções.

A Justiça Militar tem sua organização própria. Se ela é integrada por 
militares, é também integrada e presidida por auditores, por juízes do 
Superior Tribunal Militar, cuja palavra, em parte, foi ontem aqui citada 
e reproduzida pelo nobre líder da oposição. Então, são aqueles homens 
os que fazem declarações de natureza das citadas e reproduzidas pelo 
deputado Mário Covas, são eles capazes de sufocar, de garrotear as li-
berdades públicas, de produzir sentenças iníquas? Eles que, espontanea-
mente, não sendo em função do seu próprio ofício, não sendo no ato de 



2ª Parte – DiScurSoS576

julgar, vêm para a imprensa, para manifestações públicas, declarar sua 
divergência e sua discordância contra esta lei; então, são esses homens 
que deixam de inspirar confiança e apreço ao povo brasileiro? Não, se-
nhores deputados. Mas há um argumento mais forte ainda. Qualquer 
que seja a decisão da Justiça Militar nesses crimes previstos na Lei 
de Segurança, qualquer que seja sua decisão final ou definitiva, nossa 
Constituição – a atual, a malsinada, a tão acusada, a tão criticada – 
trouxe grande inovação, que foi o recurso ordinário para o Supremo 
Tribunal Federal. De maneira que não são tenentes, não são capitães, 
não são majores ou coronéis que vão julgar do destino dos cidadãos bra-
sileiros, em última instância, em última análise, porventura envolvidos 
em crime contra a segurança nacional. São os promotores da Justiça, 
embora da Justiça Militar, mas bacharéis em direito, que denunciam; 
são os auditores que presidem os conselhos, são os juízes do Superior 
Tribunal Militar que julgam – e nem todos eles são militares, mas mui-
tos homens egressos das grandes lutas do fórum, juristas consumados – 
e a última palavra é do Supremo Tribunal Federal, que paira sobre todos 
nós como uma garantia, como uma segurança de nossa liberdade, da 
liberdade do povo brasileiro.

Ainda, Sr. Presidente, existem outros argumentos que eu poderia, 
se o tempo me permitisse, desfilar aqui perante este Congresso. Mas 
apenas reproduzirei nada menos de seis ou oito situações em que a lei 
nova é mais benigna do que a lei anterior, do que aquela que já querem 
retomar, do que aquela que já agora acham boa, que já consideraram 
válida como a lei que estabelece garantias para o cidadão brasileiro.

O Sr. Mário Covas – Permite-me, V.Exa.?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Perfeitamente.
O Sr. Mário Covas – Apenas fujo à norma que V.Exa. estabeleceu 

porque há de compreender que estou sendo nominalmente citado como 
tendo feito uma série de afirmações...

O SR. ERNANI SÁTYRO – É um prazer ouvi-lo.
O Sr. Mário Covas – Em primeiro lugar, o Movimento Democrático 

Brasileiro nunca afirmou que é a favor da lei anterior; em segundo lugar, 
propusemos a revogação do decreto-lei com a colocação em vigência da 
lei anterior para dela partirmos para a elaboração de uma lei razoável; 
em terceiro lugar, em documento que foi lido desta tribuna, na véspe-
ra da posse do atual presidente, um dos itens que o MDB sustentava 
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como objeto da sua luta e de suas reivindicações era a definição per-
feita do conceito de segurança nacional, capaz de tranquilizar a família 
brasileira. Em quarto lugar, em nenhum instante, em minha oração ou 
em qualquer afirmação do Movimento Democrático Brasileiro, fez-se 
qualquer restrição aos juízes militares pelo fato de serem militares. Não, 
não é este fato que está em jogo. O que está em jogo não é a conduta do 
juiz, mas sim a lei sobre a qual ele vai alicerçar sua conduta. O que está 
em jogo são os conceitos de segurança nacional formulados nos artigos 
2º, 3º e 4º da lei. V.Exa. sabe muito bem que, neste instante, em 1967, o 
Superior Tribunal Militar está negando certos provimentos, há três anos, 
julgados na primeira instância. Ora, se na atual lei se condena o cidadão 
à miséria, porque se lhe toma o emprego, com que condições vai ele 
recorrer ao Supremo Tribunal Federal? Como é que ele vive nesses três 
anos? Com que condições, se há pena até pelo recebimento da denún-
cia? E diz V.Exa. que o juiz não é obrigado a receber a denúncia, mas o 
ilustre deputado Brossard, ontem aqui em aparte, salientava que receber 
a denúncia não significa uma condenação, mas se, recebida a denúncia, 
ainda assim, o cidadão fica condenado à penalidade de perda de em-
prego, como vai ele recorrer? De que lhe vale o artigo da Constituição 
que lhe permite, em última instância, apelar para o Supremo Tribunal 
Federal? Estes, os pontos que queria colocar perante V.Exa.

O Sr. Clóvis Stenzel – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Agora não posso conceder o aparte a 

V.Exa., porque quero responder ao nobre deputado Mário Covas. Se 
houver tempo serei honrado com seu aparte.

Não há novidade alguma em se declarar que uma denúncia não é uma 
condenação. Não há novidade nisso. Agora, que seja apenas uma hipóte-
se, é muito diferente. O que eu disse foi que um juiz, seja do foro civil, seja 
do foro criminal, não pode receber uma denúncia sem certos pressupos-
tos, um dos quais é a prova do fato criminoso, é não haver dúvida sobre 
a existência do fato criminoso. E não há jurista que sustente o contrário; 
sem o fato criminoso devidamente provado no inquérito, nenhum juiz 
ousará receber uma denúncia. E o que eu disse também e sustentei antes 
em aparte foi que, sejam quais forem os termos de filosofia política ou de 
filosofia jurídica dos três primeiros artigos da Lei de Segurança Nacional, 
eles não podem constituir uma imposição para o juiz, porque o artigo 4º 
apenas determina que o juiz se inspire nesses pressupostos. Mas sustentei 
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ontem que era um princípio universal de direito penal que uma figura 
delituosa em cada caso concreto só se considera consumada quando ela 
reúne todos os elementos especificados em lei. Então, cada um desses 
crimes definidos na Lei de Segurança vem com seus requisitos precisos 
e exatos. Cada um desses artigos, sim, constitui uma imposição para o 
juiz. O juiz não pode deixar de considerar qualquer desses atos como 
crime, se estiver integrada a figura delituosa entre os elementos previs-
tos na lei. Então, a lei de introdução a um código, então uma exposição 
de motivos de um ministro, então os arrazoados de qualquer natureza 
poderiam constituir uma imposição para o espírito do julgador. O que 
digo é que não está revogado o artigo 12 do Código Penal, que cinge, 
que amarra, que escraviza o juiz à integração daqueles elementos, sem 
os quais, não existe uma figura delituosa.

O Sr. Clóvis Stenzel – Desejava dizer a V.Exa. que é estranhável que 
nós estranhemos dispositivos de uma lei especial e não estranhemos 
um dispositivo, até de maior rigor, da lei comum. V.Exa. deve estar lem-
brado de que – se não me falha a memória – o artigo 312 do Código de 
Processo Penal diz que, quando o juiz receber a denúncia, cujo funda-
mento é indício suficiente de autoria e prova da materialidade do delito, 
quando o delito é apenado com pena de reclusão, se não me engano, de 
quatro ou seis anos, ele é obrigado a decretar a prisão preventiva do réu, 
o que significa ser prova provada da sua imputabilidade; provada a sua 
imputabilidade, o juiz é obrigado a decretar a prisão...

O Sr. Gastone Righi – Mas cabe recurso.
O Sr. Clóvis Stenzel – ...e, diante de uma simples denúncia, vai o réu, 

neste país, ficar, muitas vezes, até um ou dois anos esperando julgamen-
to por um simples dispositivo da lei comum. Ademais, quer me parecer 
que a Lei de Segurança Nacional não ilide ou não revoga o artigo 411 do 
Código de Processo Penal. Não tenho em mãos o Código de Processo 
Penal, mas parece-me que o artigo 411 permite ao juiz absolver in limine 
qualquer réu cuja inocência ele veja de imediato comprovada.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Como dizia, Sr. Presidente, existem vá-
rios dispositivos na nova Lei de Segurança em que a pena foi minorada, 
em que as exigências foram modificadas em benefício dos acusados. 
Mas nada disto se diz aqui, nada disto se salienta. Assim, por exemplo, 
no artigo 13, que tem similar no artigo 25 da lei anterior, a pena foi mi-
norada. A cominação era de 8 a 20 anos; foi minorada de 2 para 10 anos.
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Assim, no artigo 24, cuja matéria era disciplinada nos artigos 3º e 8º, 
em que a cominação era de 3 a 9 anos, essa pena foi minorada para 2 a 
8 anos. Cito mais o artigo 25, em que a pena foi minorada de 3 a 8 anos 
para 2 a 6 anos.

O Sr. Gastone Righi – Permite-me V.Exa.?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Agora estou lendo uma relação. Dentro 

de um minuto vou lhe dar o aparte.
Cito mais o artigo 26, em que a pena cominada era de 15 a 30 anos 

e 10 a 20 anos e foi minorada para 2 a 8 anos indistintamente. Cito mais 
o artigo 30, em que a pena foi minorada também. Cito mais o artigo 34, 
em que a pena era de 6 meses a 2 anos e foi minorada para 3 meses a 1 
ano. Cito mais os artigos 35, 36 e 41.

E posso afirmar a V.Exa., Sr. Presidente, que já a estas horas estão 
nos tribunais vários pedidos de habeas corpus, baseados no princípio 
de que se aplica a lei nova, quando ela beneficia o réu; inúmeros habeas 
corpus já estão sendo tentados no país, porque em muitos e muitos dos 
seus aspectos esta lei foi mais branda do que a anterior.

O Sr. Gastone Righi – Nobre deputado, V.Exa. evidentemente cres-
ce aos nossos olhos ao tentar defender tese tão difícil. Faz-me lembrar 
um trecho do Alcorão, em que uma velhinha, ao atravessar uma praça 
apinhada de gente, perguntava a um dos circundantes: “Por que aquela 
aglomeração?”. E seu vizinho lhe dizia: “É porque o famoso Ulemá aqui 
está para dar mil e uma razões da existência de Deus”. E ela, voltando-se, 
às gargalhadas, disse: “Vocês são uns tolos. Se ele está dando mil e uma 
razões sobre a existência de Deus, é porque ele tem mil e uma dúvidas 
sobre a existência desse mesmo Deus”. Assim quero crer que é V.Exa. 
Permita que o aparteie não tanto só na condição de novo deputado fede-
ral, mas, sim, como, acredite esta Casa, o advogado que maior número 
de indiciados destes famigerados IPMs já representou, como advogado 
que há três anos vem sofrendo a pressão daquela liberal Justiça Militar 
por V.Exa. aqui proclamada. Devo-lhe dizer que a Justiça Militar é com-
posta evidentemente por militares probos. Talvez também por auditores 
os mais cultos, os mais dignos. No entanto, excelência, o processo mi-
litar difere muito do processo civil. No processo militar as testemunhas 
se reduzem a três.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. que seja breve no seu 
aparte, porque meu tempo está findo.
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O Sr. Gastone Righi – Vou concluir, Sr. Deputado. No processo mi-
litar, as sessões são secretas. No processo militar, há toda a sorte de li-
mitações. Mas, objetivando a lei, apenas dois reparos quero fazer: é a 
primeira lei que cria, em matéria de segurança nacional, a figura da cul-
pa. Isso é uma monstruosidade, uma aberração jurídica. Em dois dispo-
sitivos legais, alguém poderá ser denunciado, processado, despedido de 
seu emprego, encarcerado por mera culpa. E V.Exa. sabe o que é culpa, 
evidentemente: é a negligência, é a imprudência, a inépcia. É absurda 
essa Lei de Segurança Nacional.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. que conclua o seu aparte. 
Perdoe-me V.Exa., mas não disponho de tempo para ouvir sua brilhante 
dissertação que poderá ser feita em momento oportuno, quando V.Exa. 
nos honrar com sua presença na tribuna.

O Sr. Gastone Righi – Concluirei meu aparte.
Mas, ainda há o famigerado dispositivo que determina a dispensa de 

emprego. Da denúncia não cabe recurso, e quem for despedido aguar-
dará os três anos de tramitação, sem poder comer, sem poder ganhar. É 
preciso que V.Exa. seja bastante heroico para vir defender uma tese que 
o povo brasileiro, pelas suas tradições, repudia.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado a V.Exa., pelo seu aparte.
Fiz algumas considerações para demonstrar que nem em tudo essa 

lei era pior que a outra, e demonstrei também que aquilo com que tanto 
se alarmam alguns dos meus nobres colegas, como o processo de jul-
gamento de civis por militares, não era inovação, que isso já resultava 
da lei, da Constituição de 1946. Isto não significa, no entanto, e desde 
ontem deixei bem claro, que eu esteja, em termos absolutos, solidário 
com essa lei. Longe estou de considerá-la uma perfeição. O que digo é que 
nós, seja eu, na qualidade de representante do governo, nesta Casa, como 
líder do governo e da Arena, seja o presidente da República, ou – respei-
tando as hierarquias – nem o Sr. Presidente da República nem eu, nós 
não tomamos a iniciativa de pedir a modificação dessa legislação toda, 
que foi feita nos últimos dias do governo passado. Mas este Congresso é 
soberano e examinará cada um dos casos com sua independência e suas 
luzes. E nós, através dos nossos órgãos técnicos e com o nosso patriotis-
mo, estamos dispostos a examinar cada problema, sem que isto importe 
num compromisso prévio, principalmente em relação àquelas maté-
rias que sejam trazidas em clima de emoção, principalmente em torno 
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daquelas matérias que sejam conduzidas para aqui como resposta, como 
revanche, ou como oposição a este e ao governo passado. Mas nunca o 
Congresso Nacional se negou a examinar qualquer problema, princi-
palmente aqueles problemas que digam respeito às liberdades públicas, 
com toda a serenidade, com toda a lucidez e com todo seu patriotismo.

Considero, por conseguinte, Sr. Presidente, dentro das minhas limi-
tações, dentro dos poucos recursos de que dispunha para enfrentar um 
líder tão brilhante como o deputado Mário Covas, considero cumprida 
minha missão, que é ao mesmo tempo uma homenagem ao nobre líder 
do MDB e uma homenagem a esta Casa que ouviu, ontem, com tanta 
atenção, as brilhantes considerações de S.Exa.

Ouço agora, o nobre deputado que havia me solicitado o aparte. 
Nunca cometeria a descortesia de encerrar meu discurso sem ouvir S.Exa.

O Sr. Paulo Brossard – V.Exa. nunca é descortês. V.Exa. fez um exa-
me comparativo entre dispositivos da antiga Lei de Segurança, de nú-
mero 1.802, e o atual Decreto nº 314 para dizer que em alguns passos 
houve minoração da pena. Graças a Deus. Mas não se discute isto.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Isto não interessava a V.Exa. discutir. A 
V.Exa. só interessava discutir a parte menos favorável ou a parte mais 
rigorosa da lei.

O Sr. Paulo Brossard – Se V.Exa. quer que elogie a parte em que a 
nova lei é superior à antiga...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Quero que elogiem a parte boa, mas 
nem isso V.Exas. fazem.

O Sr. Paulo Brossard – Procuro ser pelo menos breve no meu segun-
do aparte que dou nesta Casa. Por isto, em que estaríamos de acordo 
para ficar apenas naquilo em que o acordo existe, se é que existe. Ontem, 
em aparte, disse, eminente líder, que essa lei, no seu artigo 48, é real-
mente aterradora, porque o simples recebimento da denúncia – e o juiz 
ao receber a denúncia não está julgando, não está condenando, seja ele 
militar ou civil, mas está admitindo que, em tese, existe crime; o juiz só 
não recebe a denúncia quando ela for manifestamente inepta, caso con-
trário, havendo um princípio de prova, um esboço de prova, um crime 
em tese, o juiz admite a denúncia, aceita a denúncia – por esta lei, que 
deixa o Estado Novo no chinelo...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Deixa no chinelo o Estado Novo da 
pena de morte.



2ª Parte – DiScurSoS582

O Sr. Paulo Brossard – ...em qualquer dos casos previstos nesse 
decreto-lei, importará simultaneamente na suspensão do exercício, da 
profissão, emprego em entidade privada, assim como de cargo ou fun-
ção na administração pública, autarquia ou emprego público, em socie-
dade de economia mista até sentença absolutória. Quem não sabe que 
os processos se arrastam por meses e anos e que haveria, por conseguin-
te, em virtude do simples recebimento da denúncia, uma condenação 
provisória? E o que é mais, Sr. Presidente, o empregador que pagasse o 
salário do seu empregado denunciado, por força do parágrafo 1º desse 
artigo 48, passaria a sofrer a pena de cem a mil cruzeiros novos e, em 
caso de reincidência, a pena seria a do crime. O artigo é bárbaro, o pa-
rágrafo 1º é cruel e o parágrafo 2º é feroz.

O Sr. Presidente (Batista Ramos) – A Mesa lembra ao nobre orador 
que o seu tempo já está terminado, com aquela tolerância natural e de-
vida a S.Exa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. que permita, apesar do 
tempo esgotado, conceder que o nobre deputado Mário Covas me honre 
com o seu aparte.

O Sr. Presidente (Batista Ramos) – A Mesa vai abrir uma exceção, 
excepcional.

O Sr. Mário Covas – Muito obrigado, até para que a regra possa ser 
confirmada.

Sr. Deputado Ernani Sátyro, mais uma vez invado o discurso de 
V.Exa., como sempre reconhecendo, cada vez que o faço, que me diminuo 
em mérito. Mas quero corrigir uma injustiça. V.Exa. acabou de afirmar 
que não fazia como eu, que, criticando o que piora, não bato palmas ou 
não elogio o que melhora. Quero, antes que V.Exa. desça dessa tribuna, fa-
zer um elogio à parte do seu discurso que me parece uma profunda cami-
nhada em relação à soberania efetiva deste Congresso. A afirmação que 
V.Exa. fez dessa tribuna de que esta Casa, com toda a liberdade e isenção, 
há de examinar, sem outras ingerências, toda a legislação, qualquer que 
ela seja, já parece à oposição, através de sua liderança, a todos os mem-
bros desta Casa e à nação, certamente, uma afirmativa que nos envia, com 
serenidade e grande satisfação para nós, para efetiva consagração do pro-
cesso de redemocratização deste país. Quanto ao mérito, preferiremos, no 
instante da análise, ficar com a certeza antecipada de que teremos, nesta 
matéria, um advogado inconteste no nobre deputado Britto Velho.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, desço, pois, desta tribuna 
com a consciência do meu dever cumprido, de haver defendido a revo-
lução que ajudei, na modéstia das minhas forças, a construir, o governo 
com o qual colaborei e, ao mesmo tempo, de ter esclarecido a minha 
verdadeira posição em todas estas matérias, posição que espero tenha 
sido de equilíbrio, posição que espero tenha sido de clareza, porque os 
meus compromissos não são apenas os meus compromissos próprios, são 
os compromissos da situação que represento nesta tribuna, são os com-
promissos com o povo brasileiro. A revolução não pode facilitar no que 
diz respeito à segurança do povo brasileiro. A revolução há de ser a defesa 
de uma democracia dinâmica, e não de uma democracia fraca e estática, 
mas não tem nenhum interesse em perturbar os sagrados direitos de li-
berdade do povo brasileiro, que, quaisquer que sejam os defeitos destas 
e de outras leis, estão entregues não à ação do governo, mas à ação da 
Justiça do nosso país, que merece de todos nós o mais sagrado respeito.

Refutação ao líder do MDB, Mário covas
sessão de 21 de junho de 196773

Este é outro pronunciamento feito no exercício da liderança do 
governo, e ao falar em resposta ao que dissera na sessão anterior o 
deputado Mário Covas, ressaltou Ernani Sátyro que a sua presença 
na tribunal resultava mais do desejo de prestar uma homenagem 
ao líder da oposição, que a todos encantara, do que da necessidade 
de responder a qualquer dos seus argumentos, das suas alegações ou 
mesmo das suas acusações, porque por maior que fosse o brilho de 
suas palavras não houvera propriamente novidades em seu discurso, 
no que dizia respeito a críticas ao governo do qual ele era líder. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente e Srs. Deputados, mi-
nha presença, hoje, nesta tribuna, resulta mais do desejo de prestar 
uma homenagem ao nobre líder da oposição, que ontem nos encantou 
com sua palavra, do que da necessidade de responder a qualquer dos 
argumentos, das alegações ou mesmo das acusações feitas ontem por 
S.Exa., porque por maior que seja o brilho de suas palavras não houve, 

73 Publicado no Diário do Congresso Nacional (Suplemento), edição de 22 de junho de 1967.
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propriamente, novidades em seu discurso, no que diz respeito a críti-
cas ao governo atual.

S.Exa., o deputado Mário Covas, trouxe ao conhecimento da 
Câmara e, portanto, da nação, o resultado dos trabalhos da convenção 
de seu partido, o que só merece aplausos de nossa parte, porque a com-
pleta repercussão dos atos da vida partidária só se realiza no ambiente 
do Congresso Nacional.

Trouxe ainda também S.Exa. ao conhecimento da Câmara e à sua 
apreciação projeto de emenda constitucional, que foi lido e está devida-
mente justificado.

No mais, nada de novo, só a repetição do que ele e seus ilustres cor-
religionários, companheiros de bancada, têm dito aqui, até agora.

Sem entrar na apreciação do programa, ou dos princípios, ou das 
ideias do MDB, quero salientar apenas alguns daqueles pontos que 
nos dizem respeito por uma espécie de contraste com as nossas ideias, 
com as nossas convicções. O nobre líder do MDB mencionou, entre 
os pontos que foram objeto de decisão na convenção de seu partido, 
o problema da reforma agrária. Eu ouvi – e toda a Câmara ouviu –, e 
só acreditei porque ouvi, pois foi precisamente o governo da revolução 
que mandou para esta Casa um pedido de emenda constitucional; esta 
emenda foi votada e, posteriormente, o projeto do Estatuto da Terra 
também aqui foi votado. Até parecia que estávamos num daqueles dias 
ou numa daquelas sessões anteriores à revolução de 31 de março, quan-
do tanto se gritava pela reforma agrária, quando se faziam até comícios 
ilegais nas ruas pela reforma agrária – uma reforma agrária que, por 
sinal, foi feita posteriormente por nós, porque foi a Arena, majoritária, 
porque foi o governo da revolução que mandou para aqui as proposi-
ções nesse sentido. Se, portanto, o Estatuto da Terra, que está em vigor; 
se a reforma agrária que aí se encontra é passível de qualquer retifica-
ção, se contém alguma falha, o que esse estatuto pode ser é objeto de 
retificações, é objeto de consertos e de emendas, mas não cabe mais, 
não há eco mais para que se venha aqui, como um programa de parti-
do, apregoar a ideia da reforma agrária.

O Sr. Clemens Sampaio – Sabe V.Exa., nobre líder, o respeito que te-
nho à figura política e humana de V.Exa., que sempre se conduziu neste 
Parlamento, já muito antes de exercer a liderança do governo, como homem 
de alto espírito público, homem sério, homem de vontade determinada...
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado a V.Exa.
O Sr. Clemens Sampaio – ...homem legal em todos os seus procedi-

mentos. Dizendo isto à Casa, mais que a V.Exa., quero, em primeiro lugar, 
lembrar que a reforma agrária que foi votada por este Congresso – e aí vai 
uma ligeira lembrança, porque não chegaria a ousar retificar uma afir-
mação de V.Exa. – quando ainda existiam vários partidos políticos – a 
UDN, partido ao qual pertencia V.Exa.; o PTB, a que eu pertencia com 
muita honra para mim; o PSD; o PDC; o PSP; o PST e tantas outras 
agremiações partidárias – recebeu no Congresso Nacional não apenas 
o apoio da UDN. Parte da UDN deu apoio ao projeto do Sr. Castelo 
Branco; outra parte votou contra a iniciativa de S.Exa. O PTB apoiou 
a iniciativa do Sr. Presidente Castelo Branco, como tantas outras agre-
miações partidárias o fizeram. Mas, em verdade, votamos aquela refor-
ma agrária, esperando fosse aplicada, trouxesse resultados práticos. Até 
hoje, porém, infelizmente, lamentavelmente, não podemos considerá-la 
como um fato real, como um fato positivo. Ela ainda se encontra no pa-
pel, engavetada, porque o próprio Ibra – Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrária – até o presente momento não deu a devida atenção ao proble-
ma, que é da maior seriedade, como bem reconhece V.Exa. Até hoje, 
esse órgão não encontrou meios práticos sequer para efetivar a cobrança 
do imposto territorial rural – única coisa que fez o Ibra no Brasil –, 
criando, de certo modo, dificuldades terríveis aos agricultores, particu-
larmente aos pequenos agricultores.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Perfeitamente. Então, se há alguma coi-
sa a reclamar – e admito que haja, com essa mesma sinceridade, com 
essa mesma firmeza com que procedo na vida pública –, acredito que do 
que se trata agora não é mais de clamar por uma legislação de reforma 
agrária, mas sim de corrigir aquelas falhas, aqueles defeitos existentes na 
aplicação da lei de reforma agrária votada pelo Congresso com o apoio 
da revolução. Neste ponto estamos inteiramente de acordo.

O Sr. Chagas Rodrigues – Aplicar a lei é o que a nação quer.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Outro ponto, Sr. Presidente, ventilado 

pelo eminente líder Mário Covas, foi o da constituição dos atuais par-
tidos políticos. Sustenta S.Exa. que os dois partidos criados pelo gover-
no da revolução não tiveram outra finalidade senão institucionalizar 
uma ditadura. Foram palavras expressas do nobre líder do MDB e 
da Minoria. Nós sustentamos outro ponto de vista. Já tive oportuni-



2ª Parte – DiScurSoS586

dade de declarar, desta mesma tribuna, que não somos uma revolução 
envergonhada. Nunca tivemos vergonha de dizer que fizemos uma re-
volução e que a revolução continua. A revolução continua. Esses dois 
partidos, como quer o nobre deputado Mário Covas, se tiveram uma 
finalidade, foi a de institucionalizar uma revolução que continua e vai 
continuar. Não nos arreceamos das acusações, não nos arreceamos dos 
ataques. A Constituição permite a formação de novos partidos po-
líticos, em termos claros, definidos e definitivos. Ainda há poucos 
instantes, um nobre deputado dizia que o presidente da República, 
Sr. Marechal Costa e Silva, assumindo a direção do nosso partido, a 
Arena, estava dificultando a criação de novos partidos, porque, sen-
do S.Exa. o chefe supremo da Arena, com isto inibia os deputados da 
Arena, evitando tivessem a liberdade de passar para outro partido e 
ajudassem, assim, a constituição de novas agremiações. Este aspecto 
do problema necessita ficar suficientemente esclarecido. Ninguém 
está privado de formar novo partido, de acordo com a Constituição 
e com a Lei dos Partidos Políticos, mas não vamos dar deputados 
para ninguém fazer número e criar novos partidos. Quem quiser que 
consiga o número suficiente de eleitores; quem puder que consiga 
o número suficiente de deputados e senadores. Mas abrir as portas 
de nossa casa, abrir os muros da Arena para dizer: aqui estão, de 
presente, os deputados para o terceiro ou quarto partido, isto não, 
porque não somos tímidos, nem inocentes úteis, nem irresponsáveis, 
nem envergonhados da revolução.

O Sr. João Herculino – Embora um pouco fora de hora, porque V.Exa. 
só agora me concedeu o aparte, queria dizer-lhe que, se V.Exa. afirma que 
ninguém se envergonha de dizer que fez a revolução e que é revolucioná-
rio, posso declarar, com absoluta segurança, que aqui isto é verdade, mas, 
na hora das eleições, na praça pública, esta verdade não se fez sentir.

O SR. ERNANI SÁTYRO – E V.Exas. foram derrotados nas eleições 
de quinze de novembro.

O Sr. João Herculino – Exatamente por isso.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Se tivéssemos tido vergonha de di-

zer, na praça pública, o que sentimos e a que viemos, V.Exas. teriam 
outra resposta.
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O Sr. João Herculino – O resultado do pleito de quinze de novembro 
não foi o que se esperava, porque, na hora da eleição, os revolucionários 
foram muito poucos.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Fui um; os deputados Clóvis Stenzel e 
Leon Peres foram outros; e o deputado Britto Velho, também. Todos 
dissemos, na praça pública, que éramos revolucionários, e o povo con-
sagrou, nas urnas, a revolução.

O Sr. João Herculino – Os que se diziam revolucionários, no palan-
que defendiam as teses da oposição, como eleições diretas e anistia am-
pla. Esta é a verdade.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Concedo o aparte ao nobre deputado Luiz 
Garcia. A seguir, responderei ao aparte do nobre deputado João Herculino.

O Sr. Luiz Garcia – Cada um está trazendo aqui o seu depoimento. 
Quero então, trazer à brilhante exposição de V.Exa. também o testemu-
nho de um político militante, deputado em três legislaturas, governador 
de estado e candidato, na última campanha, a esta legislatura. Pois bem, 
no meu estado – e tanto quanto pude ouvir pelo rádio, o mesmo ocor-
reria nas campanhas realizadas nos outros estados – senti que cada um 
expunha, sinceramente, as razões da sua candidatura. No meu estado, 
os candidatos não se envergonhavam de dizer que pertenciam à Arena, 
pelo contrário, afirmavam que estavam com o partido majoritário, com 
o partido da revolução. Expunham o que a revolução vinha fazendo em 
benefício do Brasil; propunham novas teses para a reconstitucionaliza-
ção do Brasil. Nunca, Sr. Deputado, omitiram essa qualidade de revolu-
cionários e deixaram de fazer a pregação da continuidade revolucioná-
ria, quer dizer, da moralidade administrativa e política do país.

O Sr. Clemens Sampaio – Permite V.Exa. um aparte? Desejo fazer 
justiça a V.Exa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Já concedi um aparte a V.Exa. e vou 
responder a outros apartes proferidos.

Na verdade, os nobres colegas do MDB ainda estão com as elei-
ções de quinze de novembro atravessadas na garganta. Proclamavam 
que nos iam dar uma surra imortal, uma surra que ficaria registrada 
na história. Aqui mesmo, desta tribuna, quando da convenção que 
escolheu o marechal Costa e Silva candidato à Presidência da República, 
e havia uma onda de pessimismo entre os próprios elementos da Arena 
em relação às eleições para o Congresso, tive a honra de ser – e não vai 
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nisto qualquer vaidade – o primeiro a proclamar, o primeiro a conclamar 
e dizer aos meus companheiros que não tivessem medo, não tivessem re-
ceio, porque a Arena iria mostrar, nas eleições de quinze de novembro, 
que era o partido da preferência da grande maioria do povo brasileiro.

O Sr. Clemens Sampaio – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – O deputado Clóvis Stenzel já havia pedi-

do o aparte. Posteriormente, atenderei ao deputado Clemens Sampaio.
O Sr. Clóvis Stenzel – Em primeiro lugar, nobre deputado, eu 

queria fazer um apelo aos meus colegas da Arena e do Movimento 
Democrático Brasileiro, se me permitem. Tivemos oportunidade de 
ouvir, na última sessão, o brilhantíssimo discurso do nobre deputado 
Mário Covas, defendendo – segundo me parece – tese para nós in-
sustentável. Mas tivemos ocasião de apreciar o seu discurso, e pode 
S.Exa. chegar às suas conclusões. O apelo que faço aos meus eminentes 
colegas da Arena e do MDB é para que ouçamos o discurso do ilustre 
líder da Arena e não o entrecortemos frequentemente com apartes. 
Evidentemente, não é um pedido que resulte numa fuga ao debate, o 
que não é da nossa natureza, mas seria por demais tumultuar o dis-
curso com tantas intervenções. Em segundo lugar, desejava dizer que 
V.Exa., nobre deputado e líder Ernani Sátyro, coloca o problema como 
deve ser colocado, para sua solução. A Arena é o partido majoritário. 
Veio para esta Casa com o voto livre do povo brasileiro.

O Sr. João Herculino – Não apoiado. Isso é uma anedota.
O Sr. Clóvis Stenzel – Se é a melhor anedota, V.Exa., então, há de 

dizer que os dois únicos estados dignos da nobreza, na Federação, são 
o Rio Grande do Sul e a Guanabara, que não se curvaram a qualquer 
pressão, porque mandaram para cá a maioria do MDB. A prova cabal de 
que não houve pressão está no resultado das eleições realizadas no Rio 
Grande do Sul e na Guanabara.

O Sr. João Herculino – Ali a pressão foi menor.
O Sr. Clóvis Stenzel – V.Exa. me permita então dizer, nobre depu-

tado, que de fato a Arena é o partido majoritário, pela maioria do povo 
brasileiro. Se quiser formar novos partidos, aí está a Constituição. Não 
há violência, nem pressão do governo.

O Sr. João Herculino – E a harpa?
O Sr. Clóvis Stenzel – Foi com a harpa que Nero incendiou Roma, e 

é com ela que nós acabaremos com V.Exas.
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O Sr. João Herculino – Não temos medo de anjos.
O Sr. Clóvis Stenzel – V.Exa., nobre deputado Ernani Sátyro, está 

muito bem situado e defende tese irrespondível.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Vou prosseguir, Sr. Presidente. Não me 

nego a conceder apartes aos meus colegas, mas não posso permitir que 
meu discurso seja mutilado. Tenho que prosseguir nas minhas conside-
rações. Sempre que receber apartes, a eles responderei, mas não posso 
mais permiti-los.

O Sr. Presidente (Batista Ramos) – A Mesa pede a atenção do 
Plenário e do nobre líder. O orador acaba de declarar que não quer que 
seja seu discurso perturbado.

Peço, pois, aos nobres colegas que só aparteiem na hipótese de ser 
concedido o aparte pelo nobre líder. O senhor líder ouvirá os apartes e 
depois, então, prosseguirá seu discurso.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Oportunamente, concederei apartes aos 
meus colegas.

Sr. Presidente, se fomos o partido que votou, no Congresso, a eleição 
indireta, e se este partido veio, na sua grande maioria, compor esta e a 
outra Casa do Congresso Nacional, eis aí um argumento de que não são 
tão procedentes, nem legítimos, nem razoáveis esses apelos em nome do 
povo para a eleição direta, porque o partido que fez a eleição indireta, o 
partido que fez esta Constituição foi o que trouxe a grande maioria dos 
seus representantes para a Câmara dos Deputados.

Não vou discutir aqui o problema doutrinário da eleição direta ou 
da eleição indireta. Ambas são rigorosamente democráticas, e nunca 
ninguém disse nem sustentou, nem pode sustentar, que determinado 
país deixasse de adotar o regime democrático por ter eleição indire-
ta. Eleição indireta que não resulta apenas do voto dos membros do 
Congresso Nacional, mas que tem também a representação das assem-
bleias legislativas e de mais um delegado por quinhentos mil habitantes 
de cada estado da Federação. É um colégio eleitoral muito mais amplo 
do que aqueles anteriores que têm realizado eleições indiretas no Brasil. 
Fala-se da eleição indireta como se se tratasse de um fantasma, como se 
se tratasse de um monstrengo.

A primeira eleição indireta, nós a tivemos depois da proclamação da 
República. Tivemos outra em 1933, com o senhor Getúlio Vargas, a figu-
ra mais alta e mais elevada na admiração dos meus ilustres adversários. 
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Tivêmo-la também com o presidente Castelo Branco e com o presidente 
Costa e Silva e nem por isso a nação mergulhou na noite sombria de 
uma ditadura.

Não estamos sob o regime de uma ditadura; estamos com uma re-
volução institucionalizada, uma revolução que poderia ter extinguido o 
Congresso Nacional e não o fez e não o fechou, e proporcionou eleições 
livres, das quais, se os nobres representantes do MDB não trouxeram 
maioria é porque essa não foi a vontade do povo.

O Sr. Mário Covas – V.Exa. faz referência a eleições indiretas ante-
riores, inclusive constituintes, e coloca a eleição do presidente Castelo 
Branco como indireta, quando não o foi. Mas o que pretendia perguntar 
a V.Exa., era o seguinte: alegou V.Exa. que a Arena, tendo tido maioria e 
tendo votado esta Constituição, isso representa o aval do povo ao siste-
ma de eleições indiretas.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Perfeitamente.
O Sr. Mário Covas – Pergunto a V.Exa.: sustentaria comigo a tese de 

um plebiscito nacional para ver se o povo quer ou não eleições indiretas?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Em primeiro lugar, considero o plebis-

cito uma deformação. Basta aquele malfadado plebiscito que foi uma 
das causas da revolução. O plebiscito não é da nossa tradição histórica, 
nem da nossa tradição constitucional. O primeiro plebiscito que fize-
mos no Brasil foi uma farsa. E se fôssemos fazer outro, V.Exas. viriam 
para aqui gritar que estávamos praticando uma farsa, porque farsa foi 
aquele feito sob o regime que a revolução derrubou.

Sr. Presidente, dissemos nós, e sustentamos, que a revolução conti-
nua; se V.Exas. fossem a maioria, a esta hora estariam procedendo como 
nós, não pelas pessoas de V.Exas. propriamente, mas pelo regime a que 
muitas de V.Exas. pertenciam. Se não tivesse havido a revolução de 31 
de março, não se estaria falando em eleição direta ou indireta. Aí, sim, 
estaríamos sob o regime da pior das ditaduras, nem institucionalizada, 
mas estratificada, perpetuada para desgraça do povo brasileiro.

O Sr. Octávio Caruso da Rocha – É com o maior dos sentimentos 
de democracia e com a maior das boas disposições relativas ao con-
vívio parlamentar que ouço os pronunciamentos do eminente líder da 
Maioria. Chama-me a atenção, porém, esta afirmativa reiterada de que 
a revolução continua.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – E continua mesmo, e vai continuar – 
não tenham dúvida – com o Congresso aberto, com V.Exas. reclamando 
democraticamente, ouvindo e sendo ouvidos. Mas vai continuar.

O Sr. Jairo Brum – Pode continuar. Ninguém tem medo da revolução.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Sei que V.Exa. é muito valente.
O Sr. Presidente (Batista Ramos) – O nobre líder não deve responder 

a apartes fora do microfone.
O Sr. Octávio Caruso da Rocha – E isto porque, como aluno da 

Faculdade de Direito, aprendi ser curial à distinção entre os regimes re-
volucionários e os regimes constitucionais. Por consequência, ao ouvi-
lo dizer que a revolução continua, estou, à luz dos meus ensinamentos, 
como a ouvi-lo dizer que o regime constitucional não continua.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado a V.Exa.
A revolução continua. Quando sustento que a revolução continua, 

salientei logo de início a diferença entre minhas expressões e as do 
depu tado Mário Covas. Enquanto S.Exa. falava numa ditadura institu-
cionalizada, falei numa revolução institucionalizada. E essa revolução 
continua, não como uma ditadura, muito menos como tirania – pouco 
importam os conceitos subjetivos de muitos dos nossos companheiros –, 
mas continua com uma constituição que ela mesma votou, uma consti-
tuição cujo capítulo de direitos e garantias individuais não faz vergonha 
diante da constituição de qualquer país do mundo. Isto, sim, V.Exas. não 
querem confessar.

V.Exas. sabem que esta constituição assegura a existência e a per-
manência dos partidos políticos, sabem que esta constituição respeita 
os direitos e as garantias individuais quase, rigorosamente, nos mesmos 
termos em que eles vinham sendo resguardados e sustentados nas cons-
tituições anteriores.

O Sr. Mário Covas – Exatamente neste instante em que V.Exa. fala nas 
garantias contidas na Constituição, desejaria que me concedesse o aparte. 
V.Exa. privou nesta Casa, durante, pelo menos, um ano, com um colega 
que se chamava Demistóclides Batista. Era um dos moços mais autênticos 
que esta Casa viu na última legislatura. Líder operário, líder ferroviário, 
teria lá suas opiniões, mas era um dos moços mais autênticos, como tal 
reconhecido por este Plenário. Pois bem, esse moço, depois da revolução, 
teve seus direitos cassados e viajou. Há pouco tempo, o Sr. Presidente 
da República fez uma declaração de que todos os que estavam fora do 
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país poderiam voltar. Esse moço voltou. Foi preso, sequestrado e du-
rante três dias ninguém soube onde estava. E até hoje não ouvimos, de 
parte do governo, uma só palavra a respeito desta violência contra a 
Constituição, muito menos contra o Sr. Demistóclides Batista. Neste 
instante, falo muito menos ao líder do governo do que ao deputado 
Ernani Sátyro que, nesta Casa, votou contra a cassação dos mandatos 
dos deputados comunistas.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Votei contra a cassação do mandato dos 
deputados comunistas. Naquele momento, o problema era, sobretudo, 
de apreciação do Congresso Nacional, e eu proferi meu voto, livremente. 
Era membro da União Democrática Nacional e no meu partido houve 
votos tanto num sentido quanto noutro. Mas o problema das cassações 
não é o que está sendo examinado agora. O problema das cassações da 
revolução de 31 de março não foi submetido ao Congresso Nacional. 
A revolução, logo após a sua vitória, fez as cassações que julgou de ne-
cessidade, ou por corrupção ou por subversão. O caso a que se refere 
V.Exa., que eu não conheço com essas minúcias, deve ter sido levado à 
competência e ao conhecimento do Poder Judiciário. Num país de tan-
tos e tão ilustres advogados, de tão bravos, tão destemidos, tão lúcidos 
representantes do povo, onde andam então os advogados livres que não 
recorrem às medidas judiciais?

O Sr. Márcio Moreira Alves – Andam sendo impedidos de defender 
seus clientes.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Também disse que, quando susten-
tamos que há um capítulo em vigor, de respeito aos direitos e garan-
tias individuais, não negamos igualmente a segurança do Estado, a 
segurança do regime. Contra todo e qualquer cidadão cuja conduta 
for considerada perigosa ou nociva à segurança do Estado, podem 
ser praticados atos dentro mesmo dos limites da Constituição. A di-
ferença é que esta não é uma constituição inorgânica, não é uma 
constituição apática, é uma constituição que garante os direitos dos 
cidadãos brasileiros, mas uma constituição que também tem os seus 
instrumentos para defender o governo e o regime, para que nunca 
mais voltemos ao caos, à anarquia, àquilo que foi destruído pela re-
volução de 31 de março.

O Sr. Hermano Alves – Nobre deputado Ernani Sátyro, na qualidade 
de jornalista, que fui, nesta Casa, antes de ser deputado, acostumei-me, 
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durante mais de quinze anos, a acompanhar a atuação dos membros da 
União Democrática Nacional, à qual V.Exa. pertencia, da qual V.Exa. foi 
presidente, e um destacado presidente. Nobre deputado Ernani Sátyro, 
sempre admirei a luta pelos direitos e garantias individuais travada na-
quela época, pelos grande representantes da UDN, entre os quais V.Exa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – É pena que V.Exa. nunca tenha dado o 
seu apoio àquela minha luta.

O Sr. Hermano Alves – Dei. V.Exa., ao que parece, infelizmente, 
não lia os jornais, como agora não os lê, de modo a conhecer que o Sr. 
Demistóclides Batista foi preso – depois de ter o presidente da República 
empenhado sua palavra publicamente, uma palavra de presidente da 
República –, sequestrado, sem que sua mulher o pudesse ver, sem que 
o seu advogado o pudesse ver. Isso está nos jornais. V.Exa. acena com 
texto legal, mas não acena com a sua aplicação.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, por mais respeito que 
mereça o direito do Sr. Demistóclides Batista – e eu o respeito suficien-
temente –, creio que esse aspecto do problema não deve mais interrom-
per o meu discurso. Os nobres deputados dispõem desta tribuna, falam 
aqui quantas vezes querem e se querem. Logo, S.Exas. terão todas as 
oportunidades, independentemente do meu discurso, para defender os 
respeitáveis direitos do senhor Demistóclides Batista.

Vou prosseguir no meu discurso, Sr. Presidente, porque, do con-
trário, não o poderei acabar. Vou conceder o aparte ao nobre deputado 
Bernardo Cabral, que já o havia solicitado. Depois de responder, conce-
derei ao nobre deputado Márcio Moreira Alves.

O Sr. Bernardo Cabral – Deputado Ernani Sátyro, eu, que não te-
nho nesta Casa qualquer vinculação com o passado, pois sou recém-
chegado; que não fui jornalista ao longo do tempo, como o deputado 
Hermano Alves teve a sorte de ser; fui, todavia, acadêmico de direito e 
sempre apreciei o nome de V.Exa. Mesmo lá naquele setentrião, o nome 
de V.Exa. chegou, e chegou respeitado, pela inteligência que realmente 
V.Exa. possui.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Obrigado a V.Exa.
O Sr. Bernardo Cabral – Uma declaração de V.Exa. nos causa estra-

nheza, e, portanto, nos permite a ousadia de aparteá-lo. É aquela em que 
V.Exa. coloca, com esse brilhantismo que toda a Casa reconhece e procla-
ma, o problema da continuidade da revolução. Nós, que entendemos que 
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o movimento revolucionário se sobrepõe às leis, se sobrepõe, sobretudo, 
a um regime que não é o atual, se V.Exa. declara que estamos em pleno 
regime democrático, mas vai continuar o processo revolucionário, va-
mos lamentar, como recém-chegados à Casa, que, amanhã, seja fechado 
o Congresso ou se façam cassações novamente no Rio Grande do Sul 
e no estado do Acre. A não ser que V.Exa., colocando o problema nos 
devidos termos, diga ocorrer um movimento que todo mundo quer, ou 
seja: no instante em que se proclama que a Arena, o governo fez a re-
forma agrária, se declare também que este mesmo governo vai terminar 
com a Lei de Segurança e com a Lei de Imprensa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, quando disse que a re-
volução vai continuar, creio que minha palavra teve suficiente clareza. 
Eu não afirmaria que a revolução vai voltar às cassações. Aquilo foi um 
estágio, foi uma fase necessária, indispensável da revolução. Eu digo que 
ela vai continuar através das ideias e dos instrumentos legais que ela 
mesma fez voltar através desta constituição, através destas leis que nós, 
por maioria, votamos, quantas vezes, com a brilhante e patriótica cola-
boração dos nossos eminentes colegas do MDB.

O Sr. Último de Carvalho – Através da consolidação de seus ideais.
O Sr. João Herculino – Quais são esses ideais?
O Sr. Último de Carvalho – Ela continuará através dos ideais. Isto 

é que a oposição não quer entender. O povo brasileiro sempre esteve 
conosco para a vitória, na luta contra a corrupção, na luta contra os sub-
versivos que infestavam esta Casa para impor a vontade...

O Sr. João Herculino – Quais são os idealistas?
(Tumulto)
O Sr. Presidente (Batista Ramos) – Atenção. Há um orador na tri-

buna. Peço ao deputado Último de Carvalho que não perturbe os tra-
balhos. Os apartes só devem ser dados dentro da ordem. A Mesa não 
consentirá que os trabalhos sejam perturbados. Deputado Último de 
Carvalho, V.Exa., um velho e experimentado parlamentar, sabe que não 
pode perturbar os trabalhos. O líder da Maioria está na tribuna e a pa-
lavra tem de ser-lhe assegurada. Não há de ser V.Exa., elemento do situ-
acionismo, que irá perturbá-lo.

Com a palavra o nobre líder da Maioria.
O Sr. Último de Carvalho – Peço a palavra, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente (Batista Ramos) – A Mesa não lhe pode dar a pala-
vra. Ela pertence ao líder da Maioria.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Concedo o aparte ao nobre colega e 
apelo para os meus prezados e queridos amigos do MDB no sentido de 
que permitam que S.Exa. se faça ouvir.

O Sr. Márcio Moreira Alves – E V.Exa. verificará a paciência com que 
aguardo a minha vez de aparteá-lo.

O Sr. Último de Carvalho – Longe de mim perturbar os trabalhos; 
serei o último a perturbar o primeiro desta Casa, que é V.Exa. Mas fui 
perturbado no meu aparte (Riso). Apenas dizia que os subversivos cer-
cavam este Parlamento, que as vias de acesso a esta Casa estavam cheias 
de “R” e “R” – reformas ou revolução. Que reforma era essa? Reforma 
comunista, o assalto ao poder. (Não apoiados). 

Estão-me perturbando, Sr. Presidente.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Obrigado ao nobre colega e vice-líder. 

Vou conceder o aparte ao deputado Márcio Moreira Alves, depois do 
que peço permissão aos colegas para prosseguir no discurso.

O Sr. Márcio Moreira Alves – Agradeço a V.Exa. Meu aparte é para 
aplaudir V.Exa., quando diz que a Constituição em vigor tem, realmen-
te, um capítulo dos direitos humanos, que, inclusive, melhora igual ca-
pítulo da Constituição anterior. A esse capítulo foi, aliás, dada a colabo-
ração de um ilustre representante, também ex-presidente do seu antigo 
partido, o senador Milton Campos, e do senador Afonso Arinos. Agora, 
como V.Exa. há de reconhecer, os dispositivos constitucionais não são 
autoaplicáveis. Ao contrário, para que sejam aplicáveis, é preciso que o 
Executivo neles se enquadre – coisa que não vem ocorrendo. Apesar de 
garantir a Constituição que ninguém será preso sem ordem judicial e 
sem flagrante, repetidamente cidadãos são presos neste país sem ordem 
judicial e sem flagrante. Apesar de garantir a livre circulação de ideias e 
publicações, livros são apreendidos sem nenhum fundamento jurídico, 
sob os aplausos da Maioria; apesar de garantir que os advogados terão o 
direito de defender seus clientes, são eles impedidos de visitá-los, como 
ocorre por exemplo, no quartel de Juiz de Fora, onde estão presos vários 
brasileiros sem que seus advogados possam lá penetrar. Portanto, o tex-
to constitucional não é absolutamente aplicado pelo governo que V.Exa. 
defende. Assim, continua fora da lei.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – O problema da Constituição ou de dis-
positivos aplicáveis ou autoaplicáveis nos levaria a uma longa disser-
tação, que os limites deste discurso não nos permite fazer. De modo 
geral, a Constituição é autoaplicável. Toda vez que a Constituição 
subordina a sua aplicação à elaboração de uma lei complementar ou 
de uma lei ordinária, o legislador ordinário tem o dever de elaborar 
essas leis. E nesta Câmara, no Senado, na Arena, no MDB, no setor 
executivo do Ministério da Justiça existe grande movimentação no 
sentido de elaborarmos essas leis complementares e ordinárias exi-
gidas pela Constituição.

O Sr. Márcio Moreira Alves – V.Exa. está saindo pela tangente.
O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. falou em conceito de lei autoapli-

cável. Chegarei lá.
O Sr. Márcio Moreira Alves – O Executivo tem que explicar a 

Constituição.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Está V.Exa. dizendo que saí pela tan-

gente. Pois bem, sou obrigado a dizer o que queria. V.Exa. colocou mal 
o problema. Falou V.Exa. em conceito de constituição autoaplicável, 
quando não era disto que se estava tratando. Vou dizer a V.Exa. o que 
quis dizer e não soube.

O Sr. Márcio Moreira Alves – Agradecerei a V.Exa.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Então, Sr. Presidente, há dispositivos 

na Constituição que na sua grande maioria são autoaplicáveis, que não 
dependem de qualquer lei. Há outros que dependem de leis, sejam com-
plementares, sejam ordinárias. Agora, isto de ser a Constituição des-
respeitada, de ser a Constituição violada, sempre se disse de todas as 
constituições e haverá sempre.

O Sr. Márcio Moreira Alves – Foi por isso que o governo resolveu não 
aplicar a Constituição?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Isto de haver uma prisão ilegal sempre 
existiu e existirá em todos os tempos. Mas, para isto, mesmo que a vio-
lência seja do Executivo, há o corretivo natural, que está na Constituição 
com seus próprios remédios: a Justiça. Ainda que o governo viole uma 
constituição, ainda que o governo apreenda um livro – e eu, por questão 
de delicadeza não quero discutir um problema em que V.Exa. é o princi-
pal personagem, mas, no mesmo caso de V.Exa. –, o recurso está nas mãos 
da Justiça. Por mais liberal, por mais democrática, por mais respeitador 
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de uma constituição, não haverá nunca esse governo que possa evitar 
se pratiquem violências, que a Constituição seja desrespeitada, violada. 
Mas há um poder restaurador, que é o Poder Judiciário; para ele devem 
apelar todos aqueles que se virem prejudicados, de acordo com o capí-
tulo das garantias e direitos individuais da Constituição da República. E 
ainda há outro poder, que nem sempre traz a decisão, que nem sempre 
traz a sanção legal, mas que traz a sanção como grande instrumento 
da opinião pública, como a grande câmara do exercício das liberdades 
públicas: é o Poder Legislativo, é esta Câmara, onde todas estas recla-
mações podem ser feitas. Por conseguinte, a própria Constituição traz 
os remédios, os corretivos, os instrumentos para combater esses abusos 
que contra ela venham a ser praticados.

O Sr. Hermano Alves – V.Exa., Sr. Deputado, mencionou a apre-
ensão do livro do deputado Márcio Moreira Alves. Disse V.Exa. que 
por questão de delicadeza não discutia esse problema com ele, a par-
te interessada. Permito-me enfocar o problema de outra maneira. 
Lamento que V.Exa., nesse caso, não estivesse terçando armas em 
defesa do deputado Márcio Moreira Alves, cujo livro, decorrente 
de atividade política, também está incluído nas suas imunidades 
parlamentares. E V.Exa., antes de mais nada, deve ser homem do 
Parlamento a defender as próprias imunidades. V.Exa. está susten-
tando uma violência.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exas. vivem agora a lamentar-me, mas 
me apoiavam quando eu lamentava o que havia de desgraça do país.

V.Exa. obriga-me, ainda, a dizer o que V.Exa. não soube dizer. 
Lamento dar-lhe estas lições.

Nada existe na publicação do livro do deputado Márcio Moreira 
Alves que diga respeito às suas imunidades ou à sua inviolabilidade. A 
inviolabilidade do congressista só existe em função do exercício de seu 
mandato, de seus votos, de seus discursos, das emendas que porventura 
apresente perante o Congresso Nacional.

O deputado Márcio Moreira Alves, autor de um livro escrito com o 
estilo brilhante que tem S.Exa., é um autor como outro qualquer. Não 
há privilégio para deputado nem para senador para publicar livros 
ou artigos de qualquer natureza. Se fosse um discurso aqui proferido, 
sim; se fosse um voto numa comissão, sim; se fosse um projeto, sim; 
se fosse uma emenda, sim. Um livro, não; um artigo, não; o próprio 
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discurso na praça pública não está garantido pela inviolabilidade do 
mandato do congressista.

O Sr. Márcio Moreira Alves – V.Exa. permite um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não interromperei agora meu raciocínio.
Nenhum discurso pronunciado na praça pública está resguardado 

pela inviolabilidade. Agora, imunidade, nobres colegas, isto é outra coi-
sa. A imunidade é a garantia de não ser processado sem licença desta 
Casa; de não poder ser preso a não ser em flagrante delito. É necessá-
rio não confundir o conceito de imunidade com o de inviolabilidade. 
Uma é a circunferência maior, é a inviolabilidade; outra é a imunidade. 
V.Exa. não tem imunidade nem inviolabilidade para publicar um livro. 
Se no seu livro cometer um crime, esta Câmara pode dar licença para 
V.Exa. ser punido; se num artigo de jornal V.Exa. cometer um crime, 
esta Câmara pode dar licença à Justiça para processá-lo. Ao passo que, 
nos votos que V.Exa. proferir aqui, sobre esses votos, sobre essas opini-
ões, V.Exa. estará coberto pela inviolabilidade.

Lamento esses defensores da inviolabilidade que quiseram arrancar 
o mandato de Carlos Lacerda. Eu me lembro daquelas sessões memo-
ráveis na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro. Não lembro que 
nenhuma dessas vozes se tenha levantado em defesa do ato praticado 
pelo Sr. Carlos Lacerda, que este, sim, estava coberto pela inviolabi-
lidade, porque foi um ato praticado no exercício do seu mandato de 
deputado federal.

O Sr. João Herculino – Pergunto a V.Exa. onde estão aqueles que 
quiseram tirar o mandato do Sr. Carlos Lacerda.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muitos de nós, creio, na Maioria, esta-
mos na Arena. Quais as consequências de estarmos nós, que defende-
mos o mandato de Carlos Lacerda, na Arena? Alguns podem não estar 
na Arena. Na verdade não ouvi a palavra de nenhum de V.Exas. defen-
dendo então a inviolabilidade.

O Sr. João Herculino – Eu não era deputado.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Mas os brilhantes jornalistas, que hoje 

são deputados e que confundem a Constituição autoaplicável com in-
violabilidade e imunidade, mesmo com essa confusão ou sem confusão, 
nenhum deles estava nas suas brilhantes colunas defendendo a inviola-
bilidade do mandato do Sr. Carlos Lacerda.

O Sr. Rubens Brochado – Permite V.Exa. um aparte?
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Já concedi aparte a V.Exa. Compreenda 
que preciso atender a outros colegas que ainda não ouvi. Posteriormente, 
prosseguirei no meu discurso.

O Sr. João Menezes – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Tem V.Exa. o aparte.
O Sr. João Menezes – Quanto a este assunto do senhor Carlos 

Lacerda, o que se verificou foi que ele não foi cassado, não perdeu o 
mandato. Naquela ocasião, que havia? Uma maioria maciça contra o 
partido do Sr. Carlos Lacerda. E que se viu, então? Como era democra-
cia, o Sr. Carlos Lacerda não perdeu o mandato. Houve a votação no ple-
nário, e a maioria deu apoio ao Sr. Carlos Lacerda. Portanto, veja V.Exa. 
que o regime era completamente diferente. Hoje, se houvesse um caso 
igual, seria maioria maciça aqui, não haveria liberdade de pensamen-
to. Queria dar este esclarecimento quanto a essa parte referente ao Sr. 
Carlos Lacerda. Quanto à afirmação que V.Exa. faz de que a revolução 
continua, realmente fico apreensivo. Se V.Exa. dissesse que a revolução 
continua marchando para a democracia, ainda seria uma esperança de 
que nós teríamos alguma coisa...

O SR. ERNANI SÁTYRO – É precisamente...
O Sr. João Menezes – ...porque nós, como políticos, não vemos 

um futuro, não sabemos o que pode vir nesse futuro. Nas condições 
em que o país vive, nestas condições políticas, nestas condições cha-
madas democráticas, na continuação da revolução, que vamos espe-
rar em matéria de democracia para o futuro? Outra eleição dirigida? 
Outra eleição em que o poder público, em que o poder econômico, 
em que o poder administrativo se manifeste da forma mais violen-
ta? Esta é a nossa preocupação. Queremos que V.Exa., com a sua 
inteligência, colabore para que a revolução marche, isto sim, para os 
caminhos democráticos.

O Sr. Márcio Moreira Alves – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Vou prosseguir em meu raciocínio. Não 

posso conceder apartes neste momento. Logo após concederei o aparte 
ao nobre deputado Márcio Alves.

Precisamente porque a revolução prossegue e porque, prosseguin-
do, ela ruma também para a completa democracia, tal como querem 
V.Exas., é que podemos conceder a eleição direta neste momento. O 
nosso ponto de vista é firme e decidido neste sentido. Nós, a Maioria, o 
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governo revolucionário, nós nos consideramos os juízes, em nome mes-
mo das eleições esmagadoras de quinze de novembro, do nosso voto.

Com o mesmo direito que têm V.Exas. de entender se deve, desde 
logo, adotar a eleição direta, nós também somos juízes do nosso voto, 
nós também temos consciência de nossas responsabilidades e, dentro 
desse julgamento, dessa noção de responsabilidade, entendemos que 
não é o momento oportuno de votarmos uma emenda constitucional 
restabelecendo as eleições diretas. É direito de V.Exas. pleitear, mas é 
nosso também, com o mesmo patriotismo, o de negar, pela inoportu-
nidade, principalmente pela inconveniência de se fazer neste momento 
qualquer alteração na Constituição do país.

O Sr. Hermano Alves – Por quê? Explique.
O Sr. Mário Covas – V.Exa. agora, nobre deputado Ernani Sátyro, 

aflora o ponto correto do problema. Quando V.Exa. fala em continuar a 
revolução, talvez não esteja referindo esse tipo de violência de natureza 
pessoal. O que V.Exa. quer dizer, na realidade, e é o que acabou de dizer, 
é que revolução, a continuar, significa a continuidade de V.Exas. no po-
der. Esse é o sentido de revolução continuar, é não colocar o poder em 
concorrência. V.Exas. não admitem a eleição direta, porque, certamente, 
não aceitam a concorrência.

O SR. ERNANI SÁTYRO – O desespero de V.Exas. é não poderem 
tomar o poder.

O Sr. Mário Covas – Não. Não há desespero.
O SR. ERNANI SÁTYRO – O sentido de desespero de V.Exas. é 

esse: é o retrocesso que não haverá. É não poderem retomar o poder 
para mergulhar este país no caos e na anarquia, na desgraça em que ele 
ia mergulhar, se não fosse a revolução de 31 de março. Sempre acatei 
V.Exa., sempre respeitei e prezei V.Exa., mas não pense que os seus arre-
batamentos e os seus entusiasmos quebrarão a fibra do meu civismo, a 
chama do meu patriotismo.

O Sr. Mário Covas – Não sou arrebatado; sou calmo.
O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. não está calmo, está arrebatado.
O Sr. Mário Covas – Não há nenhum arrebatamento. Apenas a con-

signação de que V.Exa. coloca devidamente o problema. É a constatação 
de um fato. V.Exa. agora define o que entende por continuidade de re-
volução: é a perpetuidade no poder de um grupo.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. sustenta que não queremos largar 
o poder...

O Sr. Presidente (Batista Ramos) – A Mesa pede licença para um 
instante de admoestação ao Plenário e aos nobres líderes, da oposição 
e do governo. Os debates devem desenvolver-se à base de concessões 
de aparte, de audiência do aparte. Assim é que se devem processar, sem 
diálogo, porque, mais de uma vez repito, se admitirmos que se inove o 
regimento, a ponto de permitir que o diálogo indefinido se estabeleça 
entre o orador e o aparteante, perturbaremos completamente o trabalho 
e só poderemos dar um espetáculo de confusão à Casa.

Peço ao nobre líder do governo que, se der aparte, ouça-o, e, ao 
aparteante, que o aparte seja breve, que o conclua e não insista no diá-
logo também.

Faço um apelo ao senhor líder da oposição e ao Plenário para que 
colaborem com a Mesa.

O Sr. Otávio Caruso da Rocha – Insistiria em pedir ao senhor líder 
do governo um aparte.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Já concedi o aparte ao nobre deputado 
Mário Covas, que costuma falar e apartear com o maior brilho e com 
a maior elegância. Perdoe-me S.Exa. a afirmação de que, neste passo 
do seu aparte último, S.Exa. saiu um pouco da trilha desse brilho, não 
diria dessa elegância, porque seria injusto para com S.Exa., mas talvez 
daquela observância e compreensão bem características do nobre líder. 
S.Exa. afirmou que o que não queremos é deixar o poder. Realmente, 
não queremos deixar o poder, porque nos sentimos em condições de 
exercê-lo em benefício do povo. Não queremos um poder que não ti-
vesse capacidade de conservar-se, um poder que fosse fraco. Queremos, 
realmente, conservar-nos no poder, porque, inclusive, ainda estamos 
dentro dos prazos constitucionais, para os quais foi eleito o presiden-
te da República. Queremos, sim, continuar no poder, mas não quere-
mos conservá-lo pela violência. Estabelecemos uma eleição indireta na 
Constituição. Quem é que faz essa eleição indireta? São os deputados 
federais, são os deputados estaduais, são os delegados dos estados. Se os 
nobres deputados do MDB confiam tanto no povo, se estão assim tão 
seguros de que o povo os apoia nas suas ideias, nas suas convicções, não 
deviam temer também essas eleições indiretas, porque serão os depu-
tados federais ao longo de nossa história – se ainda se prorrogar, por 
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muito tempo, esse tipo de eleição –, serão os deputados estaduais, serão 
os delegados eleitores de cada um dos estados e até dos municípios que 
escolherão o presidente. Então, por que se temer uma eleição indireta, 
que de qualquer modo é do povo? É indireta apenas porque o sufrá-
gio não vem diretamente com o nome do candidato à Presidência da 
República, mas é eleição de qualquer modo. Ela vem do povo, passando 
por uma etapa, que é o colégio de eleitores.

Concedo, agora, o aparte ao nobre deputado Márcio Moreira Alves.
O Sr. Márcio Moreira Alves – Interromperia, brevemente, a expo-

sição de V.Exa. aproveitando sua generosidade, cortesia e elegância 
parlamentar, e pedindo desculpas pela pouca luz do meu aparte, para 
fazer um registro. Quero registrar a limitação absoluta que ao momento 
fez da garantia do Parlamento – que V.Exa. entende não estender-se a 
discursos fora desta Casa, a publicações fora desta Casa, a artigos fora 
desta Casa – para exatamente em seguida desejar a eleição indireta por 
parlamentares sujeitos a esta limitação absoluta das suas garantias, que 
não lhes dá sequer o direito de sair pela porta afora e poder dizer o que 
entende. Era isto que desejava consignar no discurso de V.Exa.

O Sr. Presidente (Batista Ramos) – Lembro ao nobre orador que 
V.Exa. dispõe de cinco minutos para concluir seu discurso.

O Sr. Britto Velho – Permita V.Exa. um brevíssimo aparte. Verifiquei 
que companheiros nossos, da Arena, não acorreram ao debate. Isto me 
causou certa estranheza, pois há um grupo de meus correligionários 
que se organizou exatamente para apoiar os oradores da Arena. Como 
não estou integrado nesse grupo, achei de bom alvitre vir fazer algumas 
considerações, apoiando uma série de pontos de vista de V.Exa., talvez 
em termos um tanto diversos. Eu, pessoalmente, como sabe a Casa, por 
convicções, parlamentarista que sou, manifesto-me sempre contrário à 
escolha do presidente da República por eleição direta. Sou partidário 
da escolha indireta do presidente da República. E, ainda mais, a boa 
doutrina, ensinada já há mais de cinquenta anos por um dos mais 
eminentes políticos brasileiros, Assis Brasil, mostra que nenhuma 
vinculação essencial há entre o sistema presidencial de governo e a 
eleição direta. Pelo contrário, já naquela época Assis Brasil entendia 
se devesse introduzir no país, apesar do sistema presidencialista de 
governo, a eleição indireta. Considerava ele – e o diz em dois de seus 
livros fundamentais – que seria a única forma de melhorar a escolha 
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do supremo magistrado da República. Por isso, V.Exa., ao fazer a defesa 
de seus pontos de vista, não deveria ter-se restringido – perdoe-me a 
observação – ao aspecto da conveniência. V.Exa. poderia ter apelado 
para a doutrina, e a melhor doutrina, que ampara o que V.Exa. está a 
defender. Seria lícito a V.Exa., senhor líder, acrescentar que, se estamos 
no poder, é por representarmos a maioria do povo brasileiro. As elei-
ções o demonstraram. Reconheço, e sou o primeiro a proclamar que, 
em verdade, não há homogeneidade nem na Arena, nem no MDB. São 
correntes várias; determinadas circunstâncias levaram esses grupos a 
se reunir. Mas, de qualquer forma, organicamente organizados ou não, 
aqueles que tiveram seus nomes sufragados dentro da legenda da Arena 
representam incontestavelmente a maioria deste país. Este é um dado 
que precisa ser ressaltado. Não nos apegamos ao poder, porque nele fo-
mos colocados pelo voto livre do eleitorado.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado, nobre deputado. 
Quero, ao agradecer a intervenção de V.Exa., declarar que, se o ilustre 
colega tivesse ouvido minhas primeiras palavras, haveria de perceber ter 
eu afirmado que, embora sem me aprofundar na discussão doutrinária 
do problema da eleição direta ou indireta, não se pode dizer, a respei-
to de nenhuma nação, que não exerça o regime democrático por fazer 
eleições indiretas. Disse inicialmente – e lamento que o nobre deputado 
Britto Velho não esteja ouvindo bem minha resposta a seu aparte – que 
doutrinariamente se poderia com maior rigor, sem receio, defender a 
eleição direta e que nenhum país, repito, estará deixando de exercer a 
democracia por ter eleição indireta.

Em segundo lugar, afirmei também que foi essa mesma Arena – que 
votou esta Constituição onde se prevê a eleição indireta – o partido que 
recebeu a consagração da maioria do povo brasileiro...

O Sr. Gastone Righi – Sob coação.
O SR. ERNANI SÁTYRO – ...mandando ao Congresso uma banca-

da extraordinariamente maior do que a do MDB.
O Sr. João Herculino – Sob pressão policial.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Por conseguinte, o povo confirmou 

aquilo que tínhamos anteriormente votado nesta Casa.
Não costumo ler dispositivo legal ou constitucional quando enuncio 

princípios conhecidos. Mas, já que estranha o nobre deputado Márcio 
Moreira Alves tenha eu dito que ele, como autor, não estava acobertado pela 
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garantia da inviolabilidade, vou ler o que diz o artigo 34 da Constituição: 
“Os deputados e senadores são invioláveis no exercício do mandato, por 
suas opiniões, palavras e votos”. Não há quem, em bom senso, sem 
violentar o sentido das palavras, conhecendo mesmo de superfície a 
significação dos vocábulos, possa dizer que uma coletânea de artigos 
publicada por um jornalista, que um livro publicado por um escritor, 
que uma peça escrita por um teatrólogo, que o escrito de um cineasta 
estejam amparados pelo exercício do mandato. Exercício de manda-
to é o que se profere aqui ou em cada uma das comissões da Câmara 
dos Deputados.

Concedo o aparte ao nobre deputado Geraldo Freire e, posterior-
mente, ao nobre deputado Clóvis Stenzel.

O Sr. Geraldo Freire – Meu nobre líder, desejo apenas acrescentar 
alguma coisa, como observação, ao brilhante aparte do nobre depu-
tado Britto Velho. Afirmou S.Exa. que o ilustre orador fazia referência a 
um tipo de conveniência, antes que a doutrina. Lembro-me muito bem 
que, desde o começo, V.Exa. procurou filiar o seu discurso a um siste-
ma doutrinário. V.Exa. acaba de esclarecer este ponto, e me dispenso de 
continuar a argumentação sobre ele. Outra afirmativa do nobre depu-
tado Britto Velho nos leva à conclusão de que S.Exa. chegou tarde ao 
plenário, foi a de que parlamentares pertencentes à Arena não estavam 
entrando nos debates, deixando que apenas o MDB o fizesse. Ora, pre-
senciei aqui alguns deputados da Arena, entre eles o nobre deputado 
Clóvis Stenzel, a apartearem V.Exa., para justamente corroborar o ponto 
de vista que o nobre líder sustentava dessa tribuna. Mas, se houvesse 
falhas, decorreriam de estar V.Exa. sendo completo. Seria melhor, por-
tanto, que o deixássemos fazer o que vem fazendo, isto é, vencendo o 
número da oposição pela qualidade dos seus argumentos. Não pretendo 
estender-me, porque o tempo de V.Exa. está se esgotando e sobretudo 
por ser óbvio o que desejo afirmar: V.Exa. fala o que toda a Arena sente. 
Não há dúvida alguma. O nobre líder Mário Covas cometeu um equí-
voco, ao declarar que V.Exa. pretendia manter um grupo de homens no 
poder; seria melhor que ele refletisse e lobrigasse que o que se pretende 
da oposição não é manter homens no governo, mas evitar que homens 
voltem a ele, isto é, os subversivos e os corruptos. Estes, sim, é que não 
voltarão jamais.
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O Sr. Presidente (Batista Ramos) – Lembro ao nobre líder que ocupa 
a tribuna que seu tempo já expirou.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, eram estas as conside-
rações que desejava fazer. Não posso mais conceder apartes, porque a 
própria Mesa já me cortou essa possibilidade, quando afirmou que meu 
tempo já está esgotado.

Alguma ou muita coisa teria a dizer a propósito do discurso do no-
bre líder da Minoria, ontem aqui proferido.

O Sr. Gastone Righi – Volte à tribuna, nobre deputado.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Poderei voltar a qualquer momento 

para ter a honra de ser aparteado por V.Exa.
O Sr. Gastone Righi – A honra é nossa em poder apartear V.Exa.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Mas, Sr. Presidente, ainda a respeito 

de vários pontos que teria de falar, se o tempo o permitisse, como, por 
exemplo, a propósito da política externa. Ontem o nobre líder Mário 
Covas falou a respeito da libertação do Brasil. Não sei que libertação é 
essa. Mas, quando S.Exa. fala em fé, esteja certo de que também temos a 
nossa fé, a nossa crença. Deus e o povo haverão de julgar.

Debatendo a conjuntura política nacional74

sessão de 25 de janeiro de 196875

Ao iniciar mais um discurso, como líder do governo, Ernani 
Sátyro proclama que somente por um dever de ofício vem responder 
ao pronunciamento do líder da oposição, feito na sessão do dia an-
terior, porque, “por mais brilhante que tenha sido – e sempre o é –, 
a palavra de S.Exa. nada trouxe de novo, nada acrescentou ao que 
tem sido dito constantemente pela ilustre oposição desta Casa. São 
os mesmos argumentos, são as mesmas alegações, são as mesmas 
acusações e – por que não dizer? – as mesmas exaltações”. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, somente 
por um dever de ofício venho responder hoje ao discurso do eminente 
líder da oposição nesta Casa, meu ilustre e prezado colega deputado 

74 Título dado por Ernani Sátyro na plaqueta Como se fossem memórias.
75 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 26 de janeiro de 1968.
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Mário Covas. E digo somente por um dever de ofício, Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, porque, por mais brilhante que tenha sido – e sempre 
o é –, a palavra de S.Exa. nada trouxe de novo, nada acrescentou ao que 
tem sido dito aqui constantemente pela ilustre oposição desta Casa. São 
os mesmos argumentos, são as mesmas alegações, são as mesmas acusa-
ções e – por que não dizer? – as mesmas exaltações.

Começa o eminente líder por responsabilizar o Sr. Presidente da 
República por declarações as mais diversas, feitas de modos também 
os mais diversos, pela imprensa, em conversas, em discursos talvez, por 
figuras eminentes do nosso partido, a Arena. Mas essas declarações, Sr. 
Presidente, por mais importantes que sejam – e o são – essas perso-
nalidades, têm sido declarações de caráter pessoal, de natureza e res-
ponsabilidade pura e estritamente pessoal. Não há um sintoma, uma 
palavra, um gesto, um pronunciamento do Sr. Presidente da República 
que autorize, que leve alguém a supor que S.Exa. queira alterar o jogo 
do funcionamento democrático, da mecânica democrática em que vive 
o nosso país. Nem S.Exa. nem seus líderes ameaçaram a nação de atos 
institucionais, de quaisquer medidas de exceção que justifiquem o esta-
do de alarme em que pareceu encontrar-se, ontem, o ilustre e eminente 
deputado Mário Covas. Quanto a isto pode estar tranquilo o Congresso 
Nacional e, consequentemente, a nação brasileira.

Fala S.Exa. numa espécie de período de carência, por que teria passado 
o governo, nas esperanças, na expectativa que o novo governo teria desper-
tado a S.Exa., ou seja, ao eminente líder e a seus companheiros de parti-
do. Para o povo, para a nação consciente, que vê o governo trabalhar, tudo 
quanto foi anunciado pelo Sr. Presidente da República está sendo cumprido.

Diz o eminente deputado Mário Covas que se esperou, entre outras me-
didas, a anistia, a revogação da legislação referente à segurança nacional, a 
reimplantação do voto direto para as eleições presidenciais da República. 
Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não é necessário ter memória privile-
giada para saber que o presidente Arthur da Costa e Silva nada prometeu 
nesse terreno. Pelo contrário, os seus pronunciamentos, todos, foram no 
sentido da permanência da Constituição atual e da legislação revolucioná-
ria. Então, o povo brasileiro não foi frustrado, não se sente traído, não se 
sente desiludido por não terem sido cumpridas promessas que não foram 
feitas. Se a oposição interpretou de outro modo as palavras e o pensamento 
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do Sr. Presidente da República, o erro é da sua interpretação, e não da pala-
vra do governo, que nada prometeu nesse sentido.

O Sr. Adolpho Oliveira – Nobre líder Ernani Sátyro, já nos colo-
camos em campos adversários há bastante tempo. Por isso, talvez 
tenha também sofrido certa modificação a maneira de conceituar 
aquela pregação que defendemos desde os idos de 1945 quanto às 
liberdades públicas, quanto aos direitos do cidadão, quanto ao fun-
cionamento do regime democrático. Mas V.Exa. acaba de dizer que 
o povo brasileiro não foi frustrado pelo descumprimento de pro-
messas eleitorais do então candidato e hoje presidente da República, 
S.Exa. o marechalíssimo Arthur da Costa e Silva. Nobre deputado  
Ernani Sátyro, V.Exa. tem toda razão. Realmente, nesse ponto, o 
povo brasileiro não foi frustrado, porque foi marginalizado, não 
teve qualquer participação na escolha do presidente da República. 
O povo brasileiro está frustrado por outras razões: pela estagnação 
do país, pela ausência de medidas atinentes ao desenvolvimento eco-
nômico de nossa pátria, pela concordância do governo com tantas 
e tantas medidas que têm alienado nossas riquezas. E mais: quando 
aponta a desnecessidade de atos institucionais, e que ninguém está 
falando disso, V.Exa. está dando um desmentido ao seu colega, com-
panheiro e correligionário, senador Dinarte Mariz, que é um arauto 
dos quartéis. Com o maior apreço e respeito que tenho pela pessoa 
do senador Dinarte Mariz, S.Exa. é muito civil de espírito fardado. 
Agora, é preciso ato institucional para impedir o acesso da oposição 
à televisão? Foi preciso ato institucional para o governo violentar 
a consciência democrática do país? O ato institucional é feito sem 
documento, porque é um ato ditatorial e clandestino, que emana das 
providências do governo, que não tem necessidade de publicar no 
Diário Oficial as medidas que faz cumprir.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Obrigado pelo aparte de V.Exa.
É curioso o modo de interpretar os fatos da ilustre oposição. Diz 

o eminente deputado que eu estou respondendo ao senador Dinarte 
Mariz e que ninguém falou neste assunto aqui. Mas foi ele referido pre-
cisamente pelo ilustre líder Mário Covas. E estou eu respondendo ao 
deputado Mário Covas.

Foi S.Exa. quem ontem, aqui, com recortes de jornais, falou a res-
peito desse acontecimento. E o nobre aparteante diz que ninguém se 
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preocupou com isso, que ninguém falou nisso. Portanto, ou V.Exa. não 
estava presente, ou a sua memória é muito fraca.

O que disse foi que os pronunciamentos de quaisquer dos nossos 
eminentes companheiros de bancada ou de partido, por mais ilus-
tres que sejam eles, tais pronunciamentos são de sua responsabilida-
de pessoal, pura e estritamente pessoal, e não da responsabilidade do 
Sr. Presidente da República. Isto é o que eu disse. E nem o senador 
Dinarte Mariz, nem o senador Eurico Rezende, ninguém, nenhum 
desses que fizeram pronunciamentos ontem anotados e sublinhados 
aqui pelo deputado Mário Covas alegou que estava falando em nome 
do governo.

O Sr. Mário Covas – Diz V.Exa. que o pronunciamento do senador 
Dinarte Mariz é de sua responsabilidade. Acho que V.Exa. concorda, ou 
deixa entrever que concorda, que a pregação em torno de novos atos 
institucionais é uma pregação subversiva. Pergunto: V.Exa., como líder 
do governo, ou o governo, vai chamar à responsabilidade os que fizeram 
essa pregação? Se a responsabilidade é individual, V.Exas. ou convocam 
a esta responsabilidade quem pronunciou tais declarações ou, não o fa-
zendo, na pior das hipóteses, avalizam com o silêncio aquelas afirma-
ções. Não há como fugir disto, Sr. Deputado. Se a responsabilidade é 
individual, V.Exas., que têm a possibilidade de convocar a essa respon-
sabilidade individual, ou concordam com isso, ou entendem que essa 
afirmação é eminentemente subversiva e têm a obrigação, como poder 
que são, como governo que são, de convocar à responsabilidade quem 
exarou esse pronunciamento.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, não é da nossa tradição 
o presidente da República chamar congressistas à responsabilidade. Se 
chamasse, qualquer que fosse o congressista, V.Exa. viria aqui acusar 
o governo de atentar contra o Congresso Nacional. Se este ou aquele 
deputado ou senador fez qualquer alegação, se porventura cometeu – 
digamos a expressão exata – a leviandade de pronunciar-se em termos 
que merecem censura, esse chamamento à responsabilidade foi feito 
ontem pelo deputado Mário Covas. Então é a própria imprensa, são os 
próprios congressistas, é o próprio povo, é todo esse conjunto que se 
constitui numa espécie de tribunal de julgamento. Mas o Sr. Presidente 
da República não pode, quer em relação a um deputado do governo, 
quer em relação a um deputado oposicionista, estar chamando congres-
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sistas à responsabilidade, porque acima de tudo paira o seu respeito a 
esta Casa, que representa o povo livre do nosso país.

O Sr. João Herculino – Estou de acordo com V.Exa. em que o gover-
no não pode perseguir, penalizar, sancionar os elementos da oposição, 
mas os deputados do governo, que falam em seu nome, devem ser cha-
mados à responsabilidade, sob pena de o governo ser responsável pela 
falta desses parlamentares. Eu queria que V.Exa., como líder do governo, 
definisse diante desta Casa se está ou não de acordo com as declarações 
do ilustre senador Dinarte Mariz.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Antes de responder: V.Exa. dar-se-á por 
satisfeito com a minha resposta?

O Sr. João Herculino – Se V.Exa., líder do governo, disser que está de 
acordo, eu considerarei essa resposta como sendo um ponto de vista do 
governo, da mesma forma que assim considerarei se disser que não está 
de acordo, sob pena, se não o fizer, da nulidade do meu argumento de 
que as declarações do senador Dinarte Mariz, até prova em contrário, 
são as expressões do próprio presidente da República, do próprio gover-
no brasileiro.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Nunca pensei que o jogo fosse tão fá-
cil: V.Exas. se dão por satisfeitos com isso. Não estou de acordo com 
as declarações do senador Dinarte Mariz. Daí a chamar a atenção de 
um companheiro, daí a censurá-lo, daí a chamá-lo à responsabilidade, 
daí a brigar com ele vai grande distância: não e não, porque V.Exas. sa-
bem que essas divergências, mesmo quando existem, se resolvem nas 
reuniões internas dos partidos, nos entendimentos dos amigos e dos 
correligionários e não seria eu digno do posto que exerço se viesse para 
aqui atirar contra um companheiro de partido as mesmas acusações que 
foram atiradas pelos nosso adversários.

O Sr. Bernardo Cabral – V.Exa. me permite um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exas. que me deixem prosseguir 

no meu discurso. No entanto, vou conceder o aparte ao nobre colega.
O Sr. Bernardo Cabral – Agradeço a gentileza de V.Exa. Mas, de-

vido à responsabilidade com que um líder do governo ocupa a tri-
buna, depois de ter ouvido V.Exa. declarar – o que motivou a minha 
vinda a este microfone – que não concorda com o pronunciamento 
do senador Dinarte Mariz, gostaria de perguntar a V.Exa., deputado 
Ernani Sátyro, se V.Exa. discorda das declarações feitas anteontem à 
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imprensa ou das que estão publicadas nos jornais de hoje, que não 
sei se V.Exa. leu.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não sei quais as declarações a que V.Exa. 
se refere. Portanto, não posso me manifestar sobre elas. Já concedi o 
aparte e vou prosseguir.

O Sr. Bernardo Cabral – Mas não conclui o meu aparte.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Então tenha a gentileza de fazê-lo.
O Sr. Bernardo Cabral – Quais as declarações de que V.Exa. dis-

cordava, porque hoje – chamo a atenção de V.Exa. – as declarações de 
S.Exa. vêm inclusive em negrito: “Todos os meios”. Isto deixa muito 
mal o governo.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Quem disse isso?
O Sr. Bernardo Cabral – O senador Dinarte Mariz, em O Globo.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não li, mas isto não altera em nada o 

meu pensamento. Já deixei claro o meu ponto de vista.
O Sr. Último de Carvalho – A Arena não é um partido de carnei-

ros para que o presidente chame os deputados a palácio para puxar 
as orelhas deles. Pensamos alto e podemos divergir do Sr. Presidente 
da República em determinados pontos, de acordo com os interesses 
das nossas regiões e com nossos pontos de vista. Não somos obri-
gados a seguir cegamente determinado programa ou determinado 
pensamento do governo.

O Sr. João Herculino – Não é partido de carneiros, mas é o “exército 
particular” do Sr. Presidente da República.

O Sr. Último de Carvalho – Não temos que dar satisfações. V.Exas. 
mesmos vivem atacando o Sr. Carlos Lacerda; o senhor João Herculino 
ataca o Sr. Carlos Lacerda e ele é o líder do MDB hoje.

O Sr. João Herculino – Isto é ponto de vista de V.Exa.
O Sr. Britto Velho – Gostaria de fazer um apelo aos meus adversários 

do MDB para que escutem V.Exa. com o mesmo respeito com que foi 
ouvido ontem o líder do MDB.

O Sr. João Herculino – O apelo deve ser dirigido ao nobre deputado 
Último de Carvalho.

O Sr. Britto Velho – Então é a ele que me dirijo.
O Sr. Presidente (José Bonifácio) – Está com a palavra o nobre depu-

tado Ernani Sátyro.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Outro ponto, Sr. Presidente, que foi 
motivo de tanta gritaria, de tanta reclamação, é o Decreto-lei nº 348, 
referente ao Conselho de Segurança Nacional. O Sr. Presidente da 
República, através do órgão competente, prestou já há alguns dias, à im-
prensa, esclarecimentos mais do que suficientes a respeito dessa maté-
ria. Chego a dizer que, se é passível de alguma censura, de algum reparo 
o Sr. Presidente da República neste decreto-lei, é pela sinceridade, pela 
autenticidade, pela lealdade com que baixou este ato, que nada mais é do 
que uma consubstanciação, uma consolidação de tudo quando existia 
sobre a matéria, sem novidades, sem que disso resultasse qualquer pe-
rigo para os direitos, para as garantias, para a segurança de qualquer ci-
dadão brasileiro. O que havia em uma legislação, por assim dizer, quase 
que clandestina – porque sepultada em publicações antigas, há muitos 
e muitos anos, através dos mais diferentes governos que têm dirigido 
os destinos desta nação – o governo, lealmente, disciplina, através de 
decreto-lei que envia ao Congresso Nacional, tudo claro, tudo à luz do 
dia. E se acusa o governo, como se daí pudesse resultar qualquer atenta-
do contra o povo brasileiro.

Sr. Presidente, esquecem os ilustres opositores deste decreto, de 
resto opositores também do governo, que esse conselho é composto de 
civis e militares, é composto de todo o ministério e que, dos seus vinte 
e dois membros, cinco somente são obrigatoriamente militares. Os de-
mais componentes, totalizando dezessete, ocupam cargos civis que só 
eventualmente são preenchidos por elementos de origem militar. Estão 
lá, por conseguinte, na sua condição de ministros, e não de militares.

Mas o que importa, no debate desta matéria, como de qualquer ou-
tra, é verificar se está havendo perigo para a ordem jurídica do país, 
para as franquias democráticas. Quem está sofrendo ou quem vai sofrer 
alguma coisa por uma melhor organização do Conselho de Segurança 
Nacional? Estão vendo fantasmas onde eles não existem.

Se necessitam de tranquilidade, para tranquilizarem a nação com 
falsas conclusões – porque a responsável por este clima de inquietação 
que existe hoje no país é a oposição –, se precisam de tranquilidade, 
estejam tranquilos, esteja tranquilo o povo brasileiro, que do melhor 
funcionamento, da melhor organização do Conselho de Segurança 
Nacional, nenhum perigo resultará para as instituições democráticas 
do nosso país.
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O Sr. David Lerer – Nobre líder, já que V.Exa. assegura que estamos 
num clima de democracia, que estamos numa calmaria, que eu chamaria 
de calmaria à véspera de uma tempestade; que estamos numa paz, que 
classifico de paz de cemitério, garante V.Exa. que esta movimentação toda 
no estado de São Paulo, toda esta agitação que se processa no Sul, com 
reuniões informais de militares, nada significa? E garante V.Exa. que o Sr. 
Carlos Lacerda, quando for a São Paulo, sábado, fazer um pronunciamen-
to na formatura de uma turma de bacharelandos da Escola de Ciências 
Econômicas, terá franqueada a televisão, terá acesso ao rádio, à imprensa 
e à praça pública, já que vivemos numa democracia?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Esse problema não é meu.
O Sr. David Lerer – V.Exa. está falando em nome do governo. Então 

de quem é o problema?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Controle de rádio e televisão não é pro-

blema de minha competência.
O Sr. David Lerer – É problema do governo que V.Exa. representa.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Este problema não é objeto da minha 

liderança. Agora, do que V.Exa. não pode ter dúvidas é de que, do mes-
mo modo como falou em outras universidades, do mesmo modo como 
paraninfou outras turmas, o Sr. Carlos Lacerda paraninfará, tranquila-
mente, a turma que o convidou para seu padrinho.

O Sr. Britto Velho – Tranquilamente não, porque ele agita muito.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Tranquilamente, no que depende de nós, 

sublinha com razão V.Exa. Quanto ao resto, eu é que pergunto a V.Exas.: 
podemos estar tranquilos, certos de que dessas paraninfadas não resultará 
agitação para o país? Eu é que devolveria a pergunta a V.Exa.

De modo, Sr. Presidente, que eu não sou responsável por programas 
de rádio e televisão. Por conseguinte, não vou fazer alegações antecipa-
das a respeito dessa matéria. Não é objeto de minhas atribuições, nem é 
meu dever responder a esta pergunta. Os interessados podem dirigir-se 
aos órgãos competentes, às autoridades competentes, e estou certo de 
que terão a resposta devida.

O Sr. Raul Brunini – Nobre deputado Ernani Sátyro, V.Exa. faz uma 
indagação, e eu me julgo capacitado a respondê-la. Tenho a certeza de 
que V.Exa. sabe qual é a resposta. V.Exa. sabe, talvez melhor do que eu, 
que a fala do Sr. Carlos Lacerda não traz intranquilidade à nação. Só 
traz intranquilidade à medida que a nação não seja capaz de suportar 
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a verdade das suas palavras. E V.Exa. sabe, melhor do que eu, que o Sr. 
Carlos Lacerda é homem que fala exclusivamente a verdade.

O Sr. Britto Velho – Não apoiado.
O Sr. Raul Brunini – O não apoiado é bem compreensível.
O Sr. Britto Velho – V.Exa. quer explicar por quê?
O Sr. Raul Brunini – Mas, nobre deputado, estou atendendo à per-

gunta de V.Exa. Dirigi-me ao ministro da Justiça, pessoalmente – e está 
presente o deputado Márcio Moreira Alves, que também o interrogou 
naquela ocasião –, e S.Exa. me afirmou categoricamente que o Sr. Carlos 
Lacerda era um homem com todos os seus direitos políticos em vigor e 
que não partia do Ministério da Justiça qualquer proibição à sua palavra.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. que resuma o seu aparte.
O Sr. Raul Brunini – Em seguida, dirigi-me ao Contel. V.Exa. soli-

citou que me dirigisse aos órgãos do governo, e já o fiz. O Contel res-
pondeu que não partia desse órgão especializado nenhuma censura aos 
programas do Sr. Carlos Lacerda. O que desejo saber de V.Exa., nobre 
deputado Ernani Sátyro, é por que o Sr. Carlos Lacerda não pode falar 
no rádio e na televisão. Sabe por quê? Vou responder, e V.Exa. talvez não 
saiba. É porque existe uma censura velada, covarde, pressionando o Sr. 
Carlos Lacerda, para não deixá-lo falar no rádio e na televisão.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Vou prosseguir o meu discurso (tumulto 
no plenário).

Sr. Presidente, peço que me assegure a palavra.
O Sr. Último de Carvalho – Querem desviar V.Exa. do tema de sua oração.
O Sr. Presidente (José Bonifácio) – Pediria aos senhores deputados 

que permitissem ao orador prosseguir com o seu discurso. Faço um 
apelo aos Srs. Deputados Hermano Alves e José Maria Magalhães.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não estou aqui para fazer o julgamento 
do Sr. Carlos Lacerda, nem de nenhum outro cidadão brasileiro. Esse 
não é o objeto do meu discurso. Amigo pessoal do Sr. Carlos Lacerda, 
tendo sido presidente do partido que o fez candidato à Presidência da 
República, tendo sido líder do partido que o levou a convenção de São 
Paulo, sempre procedi em relação a S.Exa. do modo mais leal e do modo 
mais correto, inclusive enfrentando fortes ondas de oposição dentro do 
próprio partido. Mas, com aquela mesma lealdade, com aquela mesma 
firmeza com que lutei ao lado do Sr. Carlos Lacerda pela sua candida-
tura à Presidência da República, aqui estarei para defender o governo 
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do marechal Costa e Silva contra o Sr. Carlos Lacerda, ou contra quem 
quer que seja, usando exclusivamente um instrumento, a palavra, o ar-
gumento e a pregação.

O Sr. José Maria Magalhães – Quero, justamente, colaborar com 
V.Exa. Com muita honra, participei em todos esses episódios, principal-
mente, no da eleição de V.Exa. para a presidência da União Democrática 
Nacional. Por isso, ouvi com estranheza a declaração de V.Exa. de que 
o líder Carlos Lacerda traz intranquilidade ao país, pois, há pouco 
tempo sustentou ele a candidatura de V.Exa. à presidência da União 
Democrática Nacional, que, aliás, faleceu em suas mãos. V.Exa. não 
pensava assim naquela oportunidade.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, faz poucos minutos que 
as minhas palavras foram pronunciadas e já estão sendo deturpadas.

O Sr. José Maria Magalhães – Absolutamente!
O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, devolvi uma pergunta. 

Perguntaram-me, uma vez que o Sr. Carlos Lacerda ia fazer uma con-
ferência, ia paraninfar uma turma, se podiam estar tranquilos, certos 
de que decorreria normalmente essa reunião. Eu devolvi a pergunta. 
Perguntei, então, se nos asseguravam a mesma tranquilidade, se essa 
reunião não podia ser causa de qualquer inquietação para o povo. Não 
fiz afirmação nenhuma. Fazem uma pergunta ao governo, e não é ofen-
siva. Pergunta idêntica, mais do que semelhante – ou a mesma pergunta 
devolvida para a oposição –, para o Sr. Carlos Lacerda é ofensa? Onde 
está esse código de lógica, esse manual de dialética em que as mesmas 
coisas, as mesmas palavras, os mesmos conceitos têm valor e signifi-
cação diferentes, conforme venham da oposição ou do governo para o 
outro lado?

O Sr. José Maria Magalhães – V.Exa. não deixou terminar o meu pen-
samento. Essa é uma atitude arbitrária, uma violência que V.Exa. está pra-
ticando com um seu colega. Deixe ao menos terminar o meu pensamento.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Retiro a arbitrariedade.
O Sr. José Maria Magalhães – O líder Carlos Lacerda deseja usar do 

mesmo direito que V.Exa. usa neste momento: o direito da palavra. Esse 
direito é que queremos ter garantido para que ele possa dizer a verdade so-
bre os erros do governo, seja diretamente ao povo ou pelo rádio e televisão.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. que não faça um dis-
curso paralelo.



615PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

O Sr. José Maria Magalhães – V.Exa. não me permite sequer concluir 
meu aparte.

O SR. ERNANI SÁTYRO – O pensamento de V.Exa. está concluído.
O Sr. José Maria Magalhães – Desejo apenas terminar meu apar-

te. O que queremos, deputado Ernani Sátyro, é ter o mesmo direito da 
palavra, a palavra da oposição posta em igualdade de condições com 
a do governo, na televisão, nas praças públicas, e assim V.Exa. estaria 
coerente com o seu passado. Aprendi com V.Exa. a pregar a democracia, 
portanto cobro-lhe esse direito de praticá-la.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Vou responder ao aparte de V.Exa. e 
expor o meu pensamento.

Sr. Presidente, há uma diferença muito grande. Que o Sr. Carlos 
Lacerda, ou qualquer cidadão brasileiro, tem o mesmo direito ao uso 
da palavra de que gozo, tenham paciência, isso não é verdade. Nós, con-
gressistas, temos, queiram ou não os opositores do Congresso Nacional, 
privilégios. E nem é possível o funcionamento de um Congresso sem 
esses privilégios. A palavra por mim aqui proferida, como qualquer dos 
meus votos e qualquer dos meus pareceres são invioláveis.

O Sr. Carlos Lacerda, não: é cidadão que está sujeito aos efeitos da 
legislação comum. Podia ser ilustre representante do povo e não é por-
que não quis. Se o quisesse, seria, através de uma votação consagradora. 
Mas sustentar que o direito de S.Exa., como de qualquer outro cidadão, 
é o mesmo de um representante do povo, não.

Agora, a prova de que a oposição tem o mesmo direito do governo – 
e, ainda bem que o tem, para a própria segurança das instituições, para 
o próprio bem do país – é a liberdade com que V.Exas. falam. Liberdade, 
em certo sentido, até maior para a oposição, que sempre teve a língua 
mais solta; é da própria natureza da oposição sua irreverência, seu calor, 
sua combatividade.

O Sr. Hermano Alves – Permite um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – De modo, Sr. Presidente, que nenhum 

outro cidadão brasileiro neste país pode ser comparado conosco neste 
ponto. Não pode, porque não tem as mesmas prerrogativas constitucio-
nais. Assim, sobre este assunto não é possível haver nenhuma confusão.

Concedo o aparte ao nobre deputado, pedindo que seja breve para 
que não me chame de intolerante, como o outro eminente colega que 
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pediu o aparte, fez um discurso paralelo e depois se aborreceu, porque 
discurso paralelo eu não posso permitir.

O Sr. Hermano Alves – Nobre deputado, agradeço o privilégio que V.Exa. 
me concede ao permitir este aparte. Referiu-se V.Exa. criticamente à alocução 
do nobre deputado Mário Covas, meu líder, no que concerne à promulgação 
do Decreto nº 348, do Sr. Presidente da República. Nobre líder, baseou-se o 
presidente, para promulgar este decreto-lei, no art. 58 da Constituição vigen-
te, que lhe permite “expedir decretos com força de lei sobre as seguintes ma-
térias: I – segurança nacional; II – finanças públicas”. No entanto, já existia, 
nesta mesma Constituição, norma, expressa no art. 90, seção “Da Segurança 
Nacional”, que reza: “O Conselho de Segurança Nacional destina-se a assesso-
rar etc”. “§ 2º – A lei regulará a organização, competência e o funcionamento 
do Conselho e poderá admitir outros membros natos ou eventuais”.

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. está lendo a Constituição. V.Exa. 
já perdeu todo o tempo do seu aparte lendo a Constituição. Agora me 
permita que prossiga.

O Sr. Hermano Alves – Se V.Exa. me nega o resto do tempo para 
emitir meu raciocínio, lamento muito.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Esse assunto não vai ser debatido agora. 
Esse decreto-lei vai ser submetido às devidas comissões. Não vamos de-
bater a tese desse decreto-lei agora.

O Sr. Hermano Alves – Não é a tese, é o princípio.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não posso permitir o debate agora em 

torno do assunto. Já dei meu pronunciamento em torno da matéria.
O Sr. Hermano Alves – Faço um apelo a V.Exa.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Se a cada tópico do meu discurso per-

mitir aparte para se debater longamente outra matéria, não pronuncia-
rei este discurso.

O Sr. Hermano Alves – Não é longamente. Quero ouvir a opinião do 
líder do governo sobre isso.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não daria opinião; já dei. Já disse que o 
presidente usou da prerrogativa constitucional...

O Sr. Hermano Alves – Do art. 58.
O SR. ERNANI SÁTYRO – ...e fez uma consolidação de toda a legis-

lação esparsa que havia sobre a matéria.
O Sr. Hermano Alves – Mas há norma expressa.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, peço a V.Exa. que me 

assegure a palavra.
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O Sr. Presidente (José Bonifácio) – Asseguro a palavra a V.Exa.
O Sr. Hermano Alves – Cassado, retiro-me do discurso do cassador.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Pouco me incomoda o conceito de 

V.Exa. a meu respeito. A Câmara é testemunha da tolerância e da boa 
vontade com que ouço os apartes, mas não posso permitir que desviem 
inteiramente o curso do que tenho a dizer e do que tenho o dever de dizer.

Outro ponto, Sr. Presidente, a respeito do qual falou, com grande 
veemência, o nobre líder da oposição, foi o chamado arrocho salarial, 
expressão que vem sendo usada e repetida desde há algum tempo neste 
país, com grande insistência.

Sr. Presidente, a palavra oficial do governo é no sentido de que este 
assunto está sendo estudado com todo o zelo, com todo o carinho que 
ele merece.

Ainda há poucos dias, em entendimento com o Sr. Ministro do 
Trabalho e Previdência Social, obtive informações, de que transcrevo 
alguns trechos neste momento: 

Reconhece o governo que a política salarial, racional e cer-
ta, vinha sendo aplicada de maneira imperfeita, o que agrava-
va ainda mais os ônus inevitavelmente impostos ao assalariado. 
Verificada a falha de aplicação, cabe agora corrigi-la de modo 
que, começando já com o salário mínimo, possam os salários ser 
trazidos para níveis satisfatórios, sem prejuízo da luta em que 
devemos prosseguir pela contenção da inflação, a grande inimi-
ga de quem recebe salários.

Assim, prepara-se o governo para atenuar o sacrifício que a re-
cuperação econômica vem impondo principalmente aos que me-
nos ganham. Já a partir do novo salário mínimo, deverá o gover-
no traduzir esse desafogo, que logo em seguida se estenderá aos 
salários em geral. E, embora não esteja ainda definida a extensão 
das medidas assentadas, pode-se adiantar que elas não se situam 
apenas na área do Executivo. Também o Congresso será chamado a 
dar a sua colaboração nesta melhoria de condições de vida, através 
de providências legislativas capazes de aprimorar a execução da 
política salarial, com vistas, inclusive, à sua consubstanciação em 
moldes permanentes, que não se destinem apenas à época de crise 
inflacionária, como a que ora começamos a vencer.



2ª Parte – DiScurSoS618

O Sr. David Lerer – O governo não diz nada com isso.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Um governo que diz que está examinan-

do o problema e que o Congresso será chamado...
O Sr. David Lerer – Há um ano ele vem dizendo que o Congresso 

será chamado.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, não concedi o aparte. 

S.Exa. pode chamar-me de intolerante, mas eu não concedi o aparte.
Se o governo diz que o Congresso será, dentro em pouco, chamado 

para medidas e providências concretas a respeito do problema, desse 
governo não se pode dizer que não disse nada sobre a matéria.

O Sr. João Herculino – Queria dizer a V.Exa. apenas o seguinte: o que 
nós tememos é que, quando este governo chamar o Congresso para se 
pronunciar sobre esta matéria, os beneficiários deste possível pronun-
ciamento do Congresso já não possam mais receber estes benefícios, já 
estejam mortos de fome, porque a insensibilidade do governo para com o 
problema salarial brasileiro, para com o problema maior dos trabalhado-
res, é flagrante. V.Exa. sabe do respeito com que o ouvimos aqui dentro, 
mas lamentamos profundamente que esteja nessa situação de não poder 
defender o que não tem defesa, porque realmente é indefensável a atitude 
discriminatória, destruidora, deste governo sobre a política salarial

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, espero que todas essas 
medidas, além das de caráter executivo, aquelas que terão de vir para o 
Congresso Nacional, possam correr celeramente, sem nenhuma obstru-
ção sistemática, para que não se diga que, quando chegar a providência, o 
remédio, o povo já terá morrido por insuficiência de meios de sobreviver.

O Sr. João Herculino – E morre mesmo. O salário é de fome.
O Sr. Mário Covas – V.Exa., nobre deputado, certamente terá tomado 

conhecimento de que em março do ano passado o governo se pronun-
ciou a respeito desse assunto. O ministro do Trabalho, comparecendo a 
Santos, no Sindicato dos Operários Portuários, fez um pronunciamento 
sobre política salarial, afirmando que o fazia em nome do presidente da 
República. Salientou naquele instante que o trabalhador brasileiro tinha 
visto seus salários serem subtraídos de ponderável parcela por um erro 
no cálculo do resíduo inflacionário.

Ontem, desta tribuna, lendo declarações do ministro da Fazenda 
de que em 1966 a inflação atingira 45% e, no ano de 1967, 25%, e tendo 
em vista que os cálculos para o resíduo inflacionário levaram em conta 
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taxas de apenas 10%, dizia eu que me causa espanto que o governo, que 
anunciara, no dia primeiro de maio, um erro no cálculo, não tomasse, 
como mínimo, a providência de, no dia seguinte, consertar este cálcu-
lo. Isto ficou corroborado pelas declarações do ministro da Fazenda, 
que, com a maior sem-cerimônia, enfatiza que a inflação foi de 45%, 
enquanto no cálculo dos salários a taxa levada em consideração era de 
10%. Vem V.Exa. agora e, com a maior sem-cerimônia, anuncia que 
o governo pretende, quando estiver interessado em tal, quando tiver 
concluído seus estudos, convocar este Congresso para a revisão. Ora, 
se V.Exa. está de acordo com aquilo que o governo disse em março, se 
V.Exa. está de acordo com a entrevista do ministro da Fazenda, V.Exa. 
poderia não cometer com o Congresso a injustiça de submetê-lo a es-
perar que o Poder Executivo dê ordem para que V.Exa. se disponha a 
debater o assunto. Aqui, nesta Casa, tramita um projeto de modifica-
ção da lei – modificação da lei que V.Exa. diz que o governo pretende 
alterar, quando se interessar em fazê-lo – e V.Exa. tem impedido, tem 
negado a este Congresso a oportunidade de debater e discutir, com a 
urgência que o assunto mereceria, a reformulação desta lei que o pró-
prio governo reconhece foi aplicada erradamente. V.Exa. tem de esperar. 
Tem de esperar o sinal verde do governo, tem de esperar que ele chame 
o Congresso, porque, no entender de V.Exa., no entender da Maioria, 
este Congresso não pode ter nenhuma iniciativa. Tem de esperar que 
o Sr. Presidente da República autorize este Congresso a funcionar. E é 
por isso, Sr. Deputado, é por isso, Sr. Líder da Maioria, que V.Exa. não 
pode dizer aqui se o governo está ou não a favor das declarações do 
senador Dinarte Mariz; é por isso que V.Exa. não pode dizer aqui se 
um decreto-lei foi baixado em termos da Constituição, porque V.Exa. 
sabe tão bem quanto eu...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Posso dizer o que quiser e entender com 
a mesma altivez, com a mesma independência com que V.Exa. diz.

O Sr. Mário Covas – ...que, na realidade, neste Congresso, o partido 
do governo não pode falar pelo governo. Até mesmo porque nem é ele 
quem decide hoje neste Congresso; as decisões não são tomadas na área 
civil. V.Exa. está farto de saber disso.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. abrevie seu aparte.
O Sr. Mário Covas – É por isso que V.Exa. aqui chega e diz: “O uso do 

rádio e da televisão não é comigo”. Porque é uma fórmula muito cômoda...
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. que seja breve, como te-
nho sido breve nos apartes aos seus discursos.

O Sr. Mário Covas – É uma fórmula muito cômoda. Em todas as 
oportunidades em que V.Exa. aparteou os meus discursos, nunca dis-
ciplinei o tempo que V.Exa. poderia usar. Nunca. Tenho feito isso com 
outros deputados, mas não o fiz com a liderança do governo. Se V.Exa. 
pretende disciplinar o meu tempo, eu mesmo me encarrego de fazê-lo. 
E deixo V.Exa. à vontade para dizer aquilo que não pode dizer ou para 
não dizer o que gostaria de dizer.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Esses trocadilhos e esse jogo de palavras 
não impressionam mais a ninguém. Mas, o que acho curioso é a facili-
dade – não uso a expressão “sem-cerimônia”, porque não quero cometer 
com S.Exa. a indelicadeza que S.Exa. cometeu com relação a mim –, o 
que eu acho curioso é a facilidade com que o nobre deputado Mário 
Covas, ilustre líder da Minoria, vem dizer aqui que é por minha culpa 
que este projeto referente à política salarial não está sendo discutido e 
votado nesta Câmara. A Câmara é testemunha – porque o fato é bem 
recente –, a Câmara é testemunha de que, tendo havido a decisão, em 
resposta a uma questão de ordem, caberiam duas urgências à Maioria e 
uma à Minoria, a urgência usada pelo ilustre deputado Mário Covas o 
foi para a revogação da Lei de Segurança Nacional. Por que não a pediu 
para o projeto? Responda, agora, perante o seu proletariado; responda, 
agora, perante as classes sofredoras, porque, ao invés de ter usado a sua 
urgência para o projeto, usou-a para fins de discussão demagógica. Isso, 
sim, é que precisa ser dito. A responsabilidade não é minha; a respon-
sabilidade é da oposição, que dispunha da urgência e não a usou, para 
agora estar acusando o governo por não ter sido a matéria discutida.

O Sr. David Lerer – Essa urgência V.Exa. também não permite que passe.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não posso proibir a que passe a urgên-

cia. Não cabe a mim conceder ou não conceder a urgência. Eu tenho 
direito a duas urgências. Não vou usá-las sem necessidade, não sou 
obrigado a usá-las sem necessidade. Confio na providência do governo.

Outra coisa: o nobre deputado Mário Covas, tão delicado, tão bem 
educado, um homem tão polido, releia seu aparte para ver como ofen-
de a este Congresso, constantemente, como ofende seus companhei-
ros, acusando-os de que não deliberam nada, de que vivem a receber 
ordens de militares. V.Exa., que no trato pessoal e nas relações sociais 
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é um homem fino, não tem o direito de emitir conceitos dessa espécie, 
dessa natureza, contra os seus colegas, que o acatam e o respeitam, 
porque está ofendendo a própria instituição a que pertence, está ofen-
dendo a própria Câmara, que sente tanta honra em ter a presença de 
V.Exa. entre os seus pares.

Ouço o nobre deputado Geraldo Freire.
O Sr. Geraldo Freire – O meu aparte era justamente para focalizar 

esse assunto a que V.Exa. acaba de se referir, isto é, trata o nobre depu-
tado Mário Covas a Maioria desta Casa como se fosse subserviente 
ao governo. S.Exa. está equivocado frontalmente, porque, se nós aqui 
apoiamos aquilo que o governo faz, nós estamos agindo livremente 
e, então, o pensamento do governo é o nosso próprio pensamento. 
Assim como S.Exa. e os seus companheiros do MDB se julgam com 
independência para decidirem como quiserem, hão de reconhecer 
também a nós liberdade de atuarmos como queiramos. Ainda não há 
muitos anos, nós demos as provas mais evidentes do nosso inconfor-
mismo com aquele governo que queria carregar o Brasil para o lado 
da subversão e da anarquia. O nosso passado, portanto, não é passível 
de censura dessa natureza.

O Sr. João Herculino – Temos compromissos com o regime.
O Sr. Geraldo Freire – Temos com o regime, contra-aparteia o nobre 

deputado João Herculino, e isso nos enche de satisfação e de alegria. E é em 
nome desse regime que procedemos assim, para salvarmos a democracia e 
o bem do Brasil. Não vou deter-me no exame daquela matéria de salário, 
que comportaria tantas digressões, porque V.Exa. brilhantemente está refu-
tando todos os argumentos da oposição e dando as razões de proceder do 
governo e, sobretudo, as razões dos homens livres que se orgulham de estar 
sob a competente orientação do líder do governo nesta Casa.

O Sr. João Herculino – Deus me perdoe!
O Sr. David Lerer – Livres para fazer ordem-unida.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Outro assunto debatido ontem aqui pelo 

eminente líder da oposição foi a comissão mista criada no Ministério da 
Educação e Cultura.

Fez-se disso, tem-se feito disso, cavalo de batalha, como se essa co-
missão tivesse poderes discricionários, como se essa comissão tivesse ca-
ráter executivo, para que – mesmo admitindo, como quer a oposição, o 
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que não admito, que a sua constituição não tivesse sido a mais feliz – daí 
pudesse advir qualquer dano para o interesse da classe estudantil do país.

Sr. Presidente, de acordo com o ato oficial que disciplinou essa ma-
téria, o Decreto nº 62.024, de 29 de dezembro de 1967, essa é uma sim-
ples comissão mista interministerial para estudar assuntos referentes à 
organização estudantil, inclusive assistência à classe.

Essa comissão foi nomeada com a indicação de membros de diver-
sos ministérios, inclusive da Educação e da Justiça, porque a ação es-
tudantil apresenta problemas que ora são educacionais, ora ligados à 
vida política e, ainda, às vezes, relacionados com a segurança do país, 
como é o caso da UNE. A comissão especial não tem nenhum poder 
decisório, tem função meramente opinativa. No MEC existem muitas 
outras comissões de estudos dessa natureza: comissão para reforma do 
ensino primário, para financiamento do ensino, para o Plano Nacional 
de Educação, para o Plano Nacional de Cultura etc. etc.

De modo, Sr. Presidente, que não vejo por que se criar tanta celeuma 
em torno da comissão, somente porque dela participa um militar que 
não é da simpatia dos ilustres membros da oposição.

Vamos ver os trabalhos da comissão. Vamos acompanhar o seu esfor-
ço para então criticá-la, para então denunciar à nação os abusos 
porventura cometidos, mas não para previamente, antecipadamente, in-
tempestivamente acusar o governo pela criação dessa comissão, inquie-
tar a nação, gerar um clima de alarme, uma expectativa de perigo, as-
sombrando as famílias por um ato que, na realidade, não se presta a uma 
interpretação dessa natureza. Sobre o assunto, esse é o ponto de vista, a 
palavra do governo. Nada há a recear da criação dessa comissão, que vai 
desempenhar sua missão serenamente, estudando os assuntos a ela afetos.

Sr. Presidente, a oposição tanto critica o governo, tanto o censura, 
tanto reclama... mas esperei ontem uma palavra de aplauso da Minoria 
ao Sr. Presidente da República pela sua conduta na solução do problema 
do café solúvel...

O Sr. David Lerer – Não solucionou.
O SR. ERNANI SÁTYRO – ...em que os interesses brasileiros es-

tão sendo defendidos com toda a energia, com todo o patriotismo, com 
toda a segurança.

O Sr. David Lerer – Não é verdade.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – A oposição, entretanto, não proclama as 
medidas acertadas do governo; chegando até, como um nobre deputado 
agora está fazendo, a dizer que não, que o governo não resolveu coisa 
alguma. Realmente, a decisão definitiva não está tomada, mas o chefe 
do governo tem mandado instruções à delegação brasileira – e essas 
instruções têm sido cumpridas – no sentido de defender os legítimos 
interesses nacionais.

O Sr. Mário Covas – Permite-me V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com prazer.
O Sr. Mário Covas – Gostaria que, antes, V.Exa. fixasse o que são, no 

seu entender e no do governo, os interesses nacionais no problema do 
café solúvel. É a permissão de o Brasil exportar café solúvel nos termos 
em que o estava fazendo?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Creio que não sou para V.Exa., nem 
para ninguém, um homem suspeito nesta ou em qualquer outra ma-
téria. Considero correta, acertada, a conduta do governo em todos os 
episódios, na discussão de todos os pontos sobre esta matéria.

O Sr. Mário Covas – Pois, então, permita. Nesta Casa foi apresentado 
pelo ilustre deputado Léo de Almeida Neves um projeto a respeito de 
café solúvel restringindo ao investidor nacional o fabrico do produto. 
Sabe V.Exa. que aconteceu com este projeto? Sabe V.Exa. quem o tem 
defendido nas comissões e contra quem? Se for às três comissões em 
que o projeto foi aprovado, poderá verificar a conduta da bancada de 
V.Exa. e a da oposição. Terá V.Exa. visto, dessa tribuna e na sessão de 
encerramento, a liderança da oposição fazer referência específica a esse 
problema e à posição da Minoria em relação ao procedimento do go-
verno brasileiro. Mas V.Exa. não vai iludir ninguém. Perguntei a V.Exa. 
o que considerava o legítimo interesse nacional, exatamente para ver 
se nos estamos situando no mesmo terreno; porque, na realidade, o 
governo brasileiro, ao demitir, ou ao criar condições para demissão da 
presidência do IBC de um homem que, fisicamente, definiu uma deter-
minada política, enfraqueceu de tal modo a delegação brasileira, que 
se passou lá episódio que nos causa a maior perplexidade: um homem 
do Itamaraty, dirigindo-se ao delegado americano, perguntou-lhe se os 
marines estavam prontos para desembarcar no Brasil, de tal maneira 
essa delegação, em face do ato do governo, foi enfraquecida para lá. Pois 
bem, Sr. Deputado, os jornais noticiam nas entrelinhas que em tudo, a 
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respeito do café solúvel, o Brasil cedeu. O Brasil cedeu no que se refere ao 
fornecimento de café para produtores estrangeiros ao preço pelo qual os 
produtores nacionais o recebem; o Brasil cedeu criando uma comissão 
que deverá policiar a expansão da indústria no Brasil; o governo cedeu 
ao admitir a taxação. E, ontem mesmo, o Conselho Monetário Nacional, 
segundo noticiam os jornais, secretamente reuniu-se no Ministério da 
Fazenda, para fixar as taxas. O que acontece, Sr. Deputado, é que, diante 
do enfraquecimento da delegação brasileira, a delegação americana já 
não aceita simplesmente a taxação; quer ir além: quer a estipulação de 
um termo no acordo, mediante o qual possa haver sanção unilateral se 
essa taxação não for consoante os interesses do país importador. É nesse 
aspecto que o governo está relutando; é nesse aspecto que o governo 
está mantendo a posição. Mas, quanto aos interesses da indústria de café 
solúvel no Brasil, o governo brasileiro já capitulou; já aceitou a taxação. 
E V.Exa., se ler meu discurso de ontem, há de constatar que, a partir 
de determinado instante, disse eu pretender abordar outros assuntos, 
inclusive este. Só não o fiz por falta de tempo. Mas, na realidade, en-
quanto a posição do governo brasileiro foi a de real defesa dos interesses 
nacionais, não constrangeu, absolutamente, à oposição sustentar, desta 
tribuna, ser ela correta. Não venha V.Exa. iludir-nos com determinadas 
manchetes, quando, na verdade, o governo já abriu mão da totalidade 
da sua posição inicial.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado por mais essa delica-
deza de V.Exa. Não vou iludi-lo: primeiro, porque não é de meu feitio 
iludir ninguém; e, segundo, porque V.Exa. tem habilidade bastante para 
não se deixar iludir.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, a posição do governo, tão exigida, 
ainda há poucos minutos, em termos mais concretos pelo nobre líder 
da oposição, vou dizer exatamente, em caráter oficial, qual é. Não es-
tou com manchetes. Hoje, não tive tempo sequer de ler jornais. Passei 
a manhã empolgado e embevecido na leitura do discurso do deputado 
Mário Covas. Reli-o várias vezes. Como eu me presumo um homem de 
bom gosto literário, isto significa que S.Exa. proferiu uma grande peça 
oratória na tarde de ontem. O que trago aqui, senhores deputados, não é 
resultado do noticiário de jornais. Vou dizer qual a posição do governo, 
e não sei se isto satisfaz o nobre deputado, mas pode satisfazer aqueles 
que não são tão extremados a respeito deste problema.
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É que, por impasse resultante da intransigência da delegação 
norte-americana sobre exportações de café solúvel brasileiro, o 
IC adiou, ontem, para 15 de fevereiro próximo, a votação final do 
Acordo Internacional do Café e constituiu comissão especial, de 
seis membros, para encontrar solução e compromisso, mediante 
contatos diretos com autoridades governamentais, no Brasil e nos 
Estados Unidos, com vistas a assegurar a sobrevivência desse acor-
do. Registre-se que, a 22 do corrente, o chefe do governo, após ouvir 
a exposição minuciosa do ministro da Indústria e do Comércio, com 
a presença dos ministros das Relações Exteriores e da Fazenda, re-
solveu apoiar a posição da delegação na Conferência Internacional 
do Café, em Londres. Consequentemente, dentro dessa linha sem-
pre defendida pelos representantes brasileiros, a delegação deverá 
votar contra qualquer cláusula que inclua ação unilateral de país ex-
portador e exclua competência do Conselho Internacional do Café 
para dirimir as dúvidas.

Essa foi a posição correta, tem sido e será até o fim, do governo 
brasileiro a respeito do problema do café solúvel. Não está solucionado, 
sim. Por aqui mesmo se vê que o problema não está solucionado. O 
Brasil não tem força para solucionar ele próprio, ele sozinho, unilate-
ralmente, esse problema. O que deve fazer e o que tem feito a delegação 
brasileira é lutar em defesa de nossos melhores interesses.

Esse, Sr. Presidente, mais um dos tópicos do brilhante discurso do 
deputado Mário Covas, a respeito do qual pretendo ter trazido o escla-
recimento do governo, esclarecimento que talvez não satisfaça a S.Exa. 
Mas cada um de nós fala não apenas para o adversário, e sim também 
para os seus, e muitas vezes até principalmente para os seus, porque os 
nossos próprios companheiros precisam ser esclarecidos, neste como 
em qualquer outro problema, da verdadeira posição, do verdadeiro cri-
tério com que age o governo em defesa dos interesses nacionais.

O Sr. Jonas Carlos – Nobre deputado Ernani Sátyro, o meu apar-
te será sucinto e preciso, ainda sobre a política salarial. Esse salário de 
fome, como é classificado pelo nobre líder da oposição e por seus co-
mandados, foi herdado do governo que S.Exa. apoiava e que a revolução 
depôs. O aumento de cem por cento ainda não resolveria o problema 
do poder aquisitivo do operariado brasileiro. Pergunte V.Exa. ao no-
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bre líder da oposição: com essa estrutura deixada pelo governo que ele 
apoiava, qual a terapêutica que vai indicar para dar melhores salários 
aos trabalhadores brasileiros?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado a V.Exa.
O Sr. Matheus Schmidt – Permita-me V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Oportunamente concederei o aparte a 

V.Exa. Após responder a um aparte, devo fazer um pedacinho do meu 
discurso, caso contrário não chegarei ao fim do meu pronunciamento.

Outro ponto a que se referiu ontem o nobre líder Mário Covas foi 
a exoneração do procurador-geral da República. Sr. Presidente, não sei 
como escapou à censura do eminente líder da oposição um assunto 
desta natureza. Ignoro até hoje qual foi o fato político de importância 
que houve no pedido de exoneração do procurador-geral da República. 
S.Exa. teria declarado que a procuradoria estava tão desorganizada que 
não era possível organizá-la e por isso demitia-se. Mas, pergunto: que 
tem o governo com isso? O governo nomeia, realmente, o procurador-
geral da República, mas o seu funcionamento, como Ministério Público 
que é, não depende em nada do governo. Até os recursos, Sr. Presidente... 
Ainda hoje, antes de vir para esta tribuna, procurei obter informações 
a respeito desta matéria: todos os recursos lá estão; não têm faltado os 
recursos para o funcionamento da Procuradoria Geral da República. Se 
o procurador, o eminente professor Haroldo Valadão, achou que não era 
possível pôr ordem naquilo que ele considerou uma anarquia, naquilo 
que ele considerou uma casa inteiramente desarrumada, isto é problema 
de S.Exa., é problema do procurador demissionário.

O Sr. João Herculino – É um problema nacional.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, não cabe na cabe-

ça de ninguém que seja o presidente da República quem vai arrumar 
a Procuradoria Geral da República. E há até uma circunstância, Sr. 
Presidente: o procurador demissionário saiu sem reclamar nada do go-
verno, com uma troca de carta a mais cordial.

O Sr. David Lerer – Cordialíssima.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Nada alegou contra este governo, ne-

nhuma reclamação fez. Felizmente, não se pode dizer mais, mas se dizia 
que o Supremo Tribunal Federal permanecia com milhares e milhares 
de autos amontoados, as partes esperando pelo julgamento. Então isso 
era culpa também do presidente da República? Porventura, diminuir 
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a demora em serem proferidos pareceres nos processos a cargo do 
Ministério Público é atribuição do Sr. Presidente da República?

A exoneração do eminente procurador-geral da República, Sr. 
Presidente, foi um ato de rotina, no qual não vejo qualquer significação 
política, como não vejo também procedência na alegação do eminente 
líder da oposição a respeito da exoneração de um chefe de divisão – 
creio que quis referir-se ao do Imposto de Renda. É um ato também de 
rotina administrativa. O governo não precisa, a cada momento, vir dar 
explicações à nação por que exonerou este ou aquele funcionário. O que 
se precisa verificar – e ainda, mais uma vez, insisto neste argumento – é 
se o novo titular está desempenhando bem a sua função, se está cum-
prindo seu dever, se os interesses do país, se os interesses do Imposto de 
Renda melhoraram ou pioraram com o novo titular. Isto sim, e não acu-
sar o governo porque não veio explicar à nação por que exonerou um 
chefe de divisão do Ministério da Fazenda. Sr. Presidente, são cargos de 
confiança, como muito bem diz o nobre deputado Flores Soares. Então, 
todo dia o governo precisaria vir com uma nota oficial explicar por que 
exonerou este ou aquele funcionário.

O Sr. Matheus Schmidt – Nobre líder Ernani Sátyro, V.Exa., há pou-
cos instantes, aconselhou à oposição que aguardasse o desempenho 
das missões do superministro coronel Meira Mattos, no Ministério da 
Educação. Acontece, porém, nobre deputado, que, desde que foi cons-
tituído esse comando militar no Ministério da Educação, já ocorreram 
determinados fatos, muito elucidativos. Em primeiro lugar, foram es-
pancados estudantes e até tiros foram dados, quando vendiam bônus, 
no Rio de Janeiro, para a construção do restaurante universitário. Em 
segundo lugar, por ordem expressa – ao que noticiou a imprensa – do 
coronel Meira Mattos, foi suspenso um congresso de professores uni-
versitários que deveria realizar-se, se não me falha a memória, em 
Petrópolis. Em terceiro lugar, noticia-se, agora, que esse grande pen-
sador católico e político que é Tristão de Athayde será vetado pelo go-
verno na sua recondução ao Conselho Federal de Educação. Aguardar 
mais, nobre deputado? Só se a oposição deve aguardar o treinamento de 
ordem-unida dos estudantes brasileiros.

O Sr. Fernando Gama – Permite V.Exa.?
O SR. ERNANI SÁTYRO – No momento, não. Depois concederei 

o aparte a V.Exa.
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Sr. Presidente, é curiosa também, é quase engraçada a insistência 
com que nossos ilustres colegas se referem, aqui, à ordem-unida, à mi-
litarização disso ou militarização daquilo. Inclusive o eminente líder 
Mário Covas, que tem tantos recursos de oratória, que tem uma pala-
vra tão fácil, que tem uma imaginação tão fértil e tão ágil, censurou o  
Sr. Presidente da República, porque, num discurso feito a representantes 
do povo brasileiro, chamou a Arena de seu exército político.

Em primeiro lugar, como disse ontem, são comparações, são ima-
gens feitas, constantemente, na vida pública.

O Sr. Britto Velho – Parece que houve um equívoco. Se o Sr. Presidente 
da República tivesse dito que a Arena era um exército dele teria dito mal. 
Certamente ele não o disse, V.Exa. não foi muito fiel ao pensamento de 
S.Exa., porque, se o Sr. Presidente da República tivesse feito essa afirma-
ção, estaria cometendo um erro, um equívoco extraordinário.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não fui eu quem o disse. Apenas repro-
duzi o que o deputado Mário Covas afirmou ontem, reproduzindo a 
imagem feita pelo presidente.

O Sr. Britto Velho – Mas V.Exa. não concorda com isso.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Eu concordo com uma imagem que eu 

possa empregar.
O Sr. Britto Velho – Se tais palavras foram proferidas pelo presidente, 

com elas não posso concordar.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Nobre deputado, o Exército é nosso, é de 

V.Exa., um dos maiores generais.
O Sr. Britto Velho – Aí pode.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, não desejo fazer um jogo 

de palavras, por mais pobres que sejam meus conceitos. Quero fazer 
uma conceituação que me parece mais cabível. Sendo o presidente da 
República um homem do Exército, ao qual consagrou toda a sua vida, 
tem S.Exa. tal carinho pela instituição que comparar qualquer coisa ao 
Exército é para S.Exa. também uma prova de carinho, de apreço e con-
sideração, porque se não considerasse este partido político digno, como 
é, consciente das suas responsabilidades e da sua missão dentro do me-
canismo democrático do país, S.Exa. não o compararia a algo que para 
ele é sagrado, que é sua instituição, o seu passado, a sua própria vida: o 
Exército nacional.
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O Sr. Fernando Gama – Nobre deputado Ernani Sátyro, o líder do 
meu partido, deputado Mário Covas, fez uma pergunta a V.Exa., para 
que V.Exa. nos dissesse o que entende o governo a respeito da defesa dos 
interesses nacionais, especialmente do café solúvel. V.Exa., em respon-
dendo, leu um documento que fixa a posição do governo com relação 
ao Conselho de Organização Internacional do Café, no sentido de não 
permitir que o Brasil aceite qualquer solução que outorgue a decisão 
à sanção unilateral por parte dos países consumidores. Todavia, nobre 
líder do governo, desejaríamos solicitar que V.Exa. ampliasse um pouco 
mais a sua conceituação, porque, se o governo instituir inteiramente o 
confisco cambial sobre o café solúvel e mantiver a decisão que tomou 
há poucos dias, e que impede o desenvolvimento e a proliferação das 
indústrias de café solúvel no país, estará sufocando a expansão daquela 
indústria, matando-a no seu nascedouro. A posição tomada internacio-
nal e nacionalmente será apenas um jogo para assistência, porque o pró-
prio governo terá matado o café solúvel no seu nascedouro. Mais ainda, 
nobre líder, saiba V.Exa. que os Estados Unidos, o maior consumidor do 
mundo de café verde, em 1947 consumia, sobre o total, apenas 11% de 
café solúvel; hoje, do total consumido, 35% são representados pelo café 
solúvel. Nessa marcha, dentro de vinte a trinta anos, o que não é muito 
na vida de um país, não mais existirá o comércio de café verde no mun-
do, só existindo o café solúvel. Voltaremos, então, à condição de simples 
exportadores de matéria-prima? É a pergunta que faço a V.Exa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, não voltarei ao problema 
do café solúvel, que já ficou noutra passagem do meu discurso. Deixei 
nítida a posição do governo brasileiro, que, aliás, tem sido esclarecida 
em sucessivas notas. Não é também matéria a ser discutida em seus de-
talhes agora. A posição do governo brasileiro é clara e consta de todos os 
documentos existentes, até o momento, sobre o assunto. O nobre líder 
da oposição já esfarinhou aqui, ontem, esse problema. De modo que 
lamento não poder voltar a esse assunto, que consta de outra parte do 
discurso.

Vou conceder o aparte, que peço seja rápido, ao nobre deputado 
Paulo Maciel.

O Sr. Paulo Maciel – Sr. Deputado, é um aparte pequeníssimo. Não 
vejo, como defensor que sou da atual posição defensora do café solúvel, 
absolutamente qualquer contradição. Houve o levantamento do preço 
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mínimo, o que é uma transferência justificável da renda para a agri-
cultura. Em seguida, a criação de uma comissão para estudar a super-
produção e também diversificar a produção. Quanto aos mercados e 
quanto às firmas produtoras, excluído o investimento estrangeiro – até 
agora não foi admitido –, luta-se para que haja outras empresas. Na ver-
dade, atingido o chamado ponto de nivelamento, que são as seiscentas 
mil sacas para o tipo spray, evitar-se-á assim o monopólio nacional do 
café solúvel, que também será condenável. O lucro não é para ficar em 
mãos de alguns, protegendo alguns. O que queremos é a transferência 
de renda, através da segurança do preço mínimo, para a agricultura. É 
preciso que o grão verde seja protegido, sobretudo pelos argumentos do 
deputado Fernando Gama de que, pouco a pouco, iremos caminhan-
do para o café solúvel. Também vamos assegurar uma industrialização 
não somente nas mãos de alguns, e sim nas mãos de todos, respeitada a 
condição de rentabilidade. Por conseguinte, a meu ver, a orientação do 
governo, neste aspecto, está perfeitamente correta. 

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, também não vi a oposi-
ção vir aqui louvar o governo num assunto que não pode passar desper-
cebido perante este Congresso e, consequentemente, o povo brasileiro: 
a questão dos fretes. Nunca houve um governo que defendesse tantos 
interesses nacionais em matéria de fretes quando este. Nunca houve ao 
longo da nossa história. Sabemos que tanto a importação quanto a ex-
portação de produtos brasileiros eram feitas no limite máximo de 8% 
em navios brasileiros. Estávamos, praticamente, sem navegação marí-
tima. Pois hoje já perto de 50% deste transporte é feito por navios bra-
sileiros ou arrendados a companhias brasileiras. Todos podem calcular 
o que de divisas isso representa para o Brasil, que enfrentou as maiores 
dificuldades de natureza internacional, enfrentou aquelas nações que 
enriqueciam, à custa do nosso esforço, do nosso sacrifício, em matéria 
de frete. Mas não se quer ver nada de positivo neste governo. Não se 
quer ver a obra de construção do ministro dos Transportes. Eu preferia 
que o eminente líder da oposição, em vez de vir para aqui comentar o 
sorriso do ministro dos Transportes – o que não importa ao Congresso 
Nacional e se importasse deveria ser no sentido construtivo, no sen-
tido positivo: sorri quem tem otimismo, quem tem crença, quem tem 
confiança na sua obra em benefício do povo; um governo que sorri é um 
governo feliz. Triste daqueles que choram, triste daqueles que se debruçam 
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sobre suas próprias culpas, porque esses, sim, é que devem merecer a lástima 
e a censura dos parlamentares –, em vez de comentar o sorriso, as atitudes, a 
postura física de alguém, verificasse a obra que o atual governo está realizan-
do, entre outros, no Ministério dos Transportes, e saliento este porque foi o 
visado ontem, no comentário do nobre líder da oposição. Afinal de contas, 
em todos os setores da atividade administrativa essa lição de confiança, sim, 
é o de que necessitamos, e não de criar esse clima de inquietação, como se 
estivéssemos às portas do abismo, às vésperas de uma tragédia.

Mas não há nada, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que afaste o go-
verno de sua determinação de trabalhar e de servir ao povo. Errar, erra. 
Erra humanamente, como todos erramos. Mas sempre manifesta, sem-
pre demonstra as mais altas aspirações no cumprimento da missão que 
este Congresso, como representante do povo brasileiro, lhe confiou. 
Neste Congresso, este sim, que representa o povo, vive-se a bater nesse 
refrão de que o povo está contra nós. A última manifestação do povo 
foi aquela esmagadora, que trouxe para aqui a bancada da Arena, muito 
maior que a do MDB. Toda vez que se falar nisso, repetirei este argu-
mento, refrescando a memória dos meus ilustres adversários. Toda vez 
que se vier falar em povo aqui, diremos: sim, em nome da maioria do 
povo, podemos falar, porque representamos a maioria esmagadora des-
te povo, nas últimas eleições que se realizaram no país.

O Sr. Hélio Navarro – Nobre deputado Ernani Sátyro, tem V.Exa. 
plena razão ao defender o sorriso do ministro Andreazza. De fato, o 
sorriso demonstra otimismo, esperança, planos. S.Exa. é, segundo me 
parece, o único ministro que sorri neste governo. E esse sorriso que de-
monstra tanta esperança não existia no governo anterior, do marechal 
Castelo Branco, que também V.Exa. defendeu. E sendo o ministro que 
mais sorri, porque tem mais planos, vimos na prestação de contas do Sr. 
Marechal Costa e Silva que o que se executou na pasta dos transportes 
foi a extinção de alguns ramais ferroviários. Quanto aos fretes, nobre 
deputado Ernani Sátyro, V.Exa. não fez justiça à oposição, ao dizer que 
não vimos aqui defender o governo. Eu falei desta tribuna. Se V.Exa. 
compulsar os anais da Casa, poderá verificar que defendi o governo, 
que me congratulei com a posição do governo, esperando que ele não 
se submetesse às invectivas, às insolências de um senador americano, 
o senador Russel Long, que nos ameaçou com represálias econômicas. 
Mas V.Exa., nobre deputado, no afã de contestar, ponto por ponto, as 
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denúncias do deputado Mário Covas, passou mui velozmente sobre a 
questão do Ministério da Educação e Cultura, mais especificamente 
sobre a Comissão Meira Mattos, dizendo que essa comissão não teria 
prerrogativas executivas. Se V.Exa. ler o decreto, verá no artigo 2º ou 3º 
que compete à comissão emitir pareceres conclusivos a respeito de todas 
as questões estudantis. Demais disto, se o governo pretende resolver as 
questões estudantis, não o fará constituindo comissão com um homem 
chamado Meira Mattos, com um passado pontilhado de desserviços à 
democracia; nem com um homem marcado pelos estudantes, como o 
professor Hélio Gomes, do Rio de Janeiro; e, muito menos, com mais 
dois ou três militares. Eles não entendem coisa alguma de educação e 
estão lá simplesmente para reprimir e tutelar o ministro Tarso Dutra.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, também a este assunto 
não voltarei mais.

O Sr. Lurtz Sabiá – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – No momento, não concederei.
O Sr. Lurtz Sabiá – Aguardo, pacientemente.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Oportunamente, concederei o aparte.
Sr. Presidente, foram formuladas também críticas à política econô-

mico-financeira do governo. A este respeito, Sr. Presidente, sem querer 
mais alongar-me neste pronunciamento, que já vai tão extenso, lem-
braria que desde o último trimestre do ano passado vinha o ministro 
da Fazenda afirmando – inclusive numa reunião realizada no Palácio 
do Planalto, presidida pelo Sr. Presidente da República, a que compa-
receram ministros, líderes da Arena no Senado e na Câmara, vice-lí-
deres e presidentes das comissões permanentes das duas Casas do 
Congresso – que o governo estava envidando todos os esforços no 
sentido de que o déficit orçamentário se situasse em torno da cifra 
de um trilhão de cruzeiros, pouco mais ou menos. Conseguiu alcan-
çar integralmente seu objetivo, situando-o em 1,2 trilhão de cruzei-
ros. Note-se que esse déficit, sobre o qual jamais se fez algum mis-
tério, é perfeitamente suportável, diríamos mesmo normal num país 
novo como o nosso e em pleno desenvolvimento, tanto mais quanto 
esse déficit representa ou significa pouco mais de 1% do Produto 
Nacional Bruto. Déficit nessas condições ocorre normalmente em 
países plenamente desenvolvidos.
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Outro ponto: a recessão da economia nacional nos últimos dias do ano. 
Disse o líder Mário Covas, citando jornais: “Compras caíram 9,9% no mês 
de dezembro. Os setores mais atingidos foram as indústrias metalúrgicas”.

Ora, isso se explica facilmente; ocorre todos os anos, como se pode 
verificar. É que o comércio que compra abundantemente às indústrias 
durante os meses de outubro e novembro, prevendo as grandes vendas 
que normalmente ocorrem no varejo por ocasião das festas de fim de 
ano, diminui a extensão das suas compras no último mês do ano, sa-
bendo, como se sabe, que em janeiro as vendas no varejo são menores.

De maneira, Sr. Presidente, que eu poderia ler muito mais a respeito 
dessa matéria. Mas creio que esses dados que alinhei, com a pressa com 
que pude, já bastam como resposta doutrinária ao ilustre líder da oposi-
ção, deputado Mário Covas.

O Sr. Pereira Lopes – Nobre líder Ernani Sátyro, V.Exa. acabou de 
fazer desta tribuna afirmações que estão inteiramente de acordo com a 
verdade. E elas vêm destruir uma série de boatos alarmantes que há mui-
to tempo estão sendo disseminados no país e que visam, evidentemente, 
colocar o povo brasileiro em estado de intranquilidade. A famosa crise, 
que acabou não ocorrendo, foi proclamada desde fins do ano passado. E 
o que aconteceu? Todos os eminentes colegas desta Câmara sabem que 
nunca se vendeu tanto como nos últimos três meses do ano passado. 
As prateleiras, como disse o Sr. Ministro da Fazenda, ficaram realmente 
vazias. Isto explica por que as compras que o comércio normalmente 
faz à indústria diminuíram no mês de janeiro: é que tinham sido muito 
elevadas nos últimos três meses do ano que se findou. V.Exa. situa muito 
bem o problema. Não houve crise; não haverá crise. As compras estão 
começando a aumentar, como normalmente ocorre, e é lícito esperar 
que o desenvolvimento econômico se opere rapidamente no país.

O Sr. David Lerer – E como explica V.Exa. a queda da arrecada-
ção do ICM, de 21,38% abaixo da arrecadação prevista no mês de 
dezembro? (Tumulto)

O Sr. Presidente (José Bonifácio) – Atenção, o orador não concedeu 
aparte ao deputado David Lerer. Peço a S.Exa. que se contenha.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Assim não é possível, Sr. Presidente, 
apartes podem ser dados ao meu discurso, mas um diálogo entre dois 
nobres colegas não é possível, pois o regimento não permite, nem que 
eu o queira.
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Sr. Presidente, no que diz respeito à desvalorização cambial, tam-
bém o governo já a explicou pela necessidade absoluta de estabelecer-se 
a paridade entre o valor interno e o valor externo do cruzeiro. Esta des-
valorização é uma consequência inevitável da inflação. Pode, é verdade, 
ser protelada às vezes, mas os juízes do tempo desta protelação são as 
autoridades que têm o dever de zelar pela economia nacional. Sobre esse 
assunto, o governo também já deu explicações as mais amplas possíveis. 
Ainda ontem, o nobre deputado Alde Sampaio proferia aqui aparte em 
que situou o problema com a maior lucidez.

O Sr. Pereira Lopes – Queria abordar, ainda que perfunctoriamente, 
esse assunto da desvalorização cambial. Realmente, não entendo como 
possa alguém, neste país, ignorar a existência de dois valores para nossa 
moeda: um valor interno e um valor externo. É verdade que isso pode 
ser mantido artificialmente, durante algum tempo, com consequências 
quase sempre danosas para a economia nacional. Mas criticar o gover-
no, que tem todos os dados à sua disposição, que sabe quando deve 
fazer com que os valores internos e externos do cruzeiro se equiparem, 
é demais, mesmo porque nossos deputados da oposição não podem ig-
norar que, a persistir nessa rota de manter artificialmente elevada a taxa 
do dólar, acabaríamos por ter, no país, apenas uma mercadoria barata: 
o dólar. E as consequências que isso determinaria em nossa importação 
e exportação não precisam ser aqui esmiuçadas. A economia nacional 
entraria em colapso e teríamos o desemprego generalizado e a miséria. 
Penso que os companheiros desta Casa não desejam para este país tal 
resultado. O governo, que é o juiz, que tem todos os dados à sua disposi-
ção, sabia qual o momento exato em que deveria desvalorizar o cruzeiro 
para que nossas exportações, que agora estão sendo tão promissoras, 
não sofressem um verdadeiro colapso.

O Sr. Paulo Macarini – Permita V.Exa. que eu ofereça meu aparte 
em dois itens. Primeiro, o Sr. Ministro da Fazenda justificou a alteração 
do dólar como um incentivo à exportação. A exportação brasileira re-
presenta apenas 20% do Produto Interno Bruto, o que vale dizer, então, 
que para favorecer esses 20% o governo prejudica os outros 80%. Mas 
há que se ressaltar aqui, senhor líder do governo, que os três estados 
do sul do país, a partir de 1º de janeiro de 1968, passaram a cobrar o 
Imposto de Circulação de Mercadorias sobre produtos industrializados 
remetidos para a exportação, agora em razão de 15% e, a partir de abril, 
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maio e junho, de 16, 17 e 18%, o que significa que a diferença do dólar 
foi tragada pela cobrança do Imposto de Circulação de Mercadorias. A 
segunda fase do meu aparte, nobre líder, versa sobre o seguinte: o Banco 
do Brasil está emprestando às indústrias, para prover o capital de giro 
de suas empresas, recursos em função do dólar. Pergunto a V.Exa. se o 
governo admite que as indústrias brasileiras, para proverem o capital de 
giro de suas empresas, podem pagar, além dos juros de 12% e uma taxa 
de comissão, taxa de operações bancárias, a desvalorização da ordem 
de 20% que se processou com a alteração introduzida na taxa do dó-
lar. Não creio, nobre líder, que essas indústrias possam aumentar seu 
parque fabril e, por conseguinte, criar novo mercado de mão de obra 
no nosso país.

O Sr. Pereira Lopes – Nobre líder, não posso compreender como o 
nobre deputado Paulo Macarini, que é estudioso dos assuntos econô-
micos e financeiros, e portanto conhece perfeitamente o que se passa 
no mercado industrial no nosso país, tenha estranhado tanto a decisão 
governamental que dá aos empresários brasileiros a possibilidade de re-
ceber capital estrangeiro através do Banco do Brasil, segundo normas 
que o Banco do Brasil e o Banco Central determinaram. Alega S.Exa. 
que os empresários brasileiros não estariam em condições de suportar 
a taxa de juros de 12%, mais a taxa de serviços bancários e mais a pos-
sível desvalorização da moeda nacional, como se S.Exa., o Sr. Deputado 
Paulo Macarini, ignorasse que o dinheiro brasileiro custa, aqui dentro, 
3 a 5% para aqueles que querem trabalhar. S.Exa. fará os cálculos facil-
mente e verificará que, apesar de tudo, e ainda dando como segura a 
desvalorização de 20% de nossa moeda, que acredito não ocorrerá pelo 
menos em tal percentagem, os empresários que obtiverem empréstimos 
em moeda estrangeira estarão fazendo excelente negócio e fortalecendo 
a economia nacional.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, realmente, uma provi-
dência desta natureza não se explica só por uma causa, somente por 
uma razão. Mas seria enfadonho que eu fosse, aqui, agora, reproduzir 
várias outras das razões, vários outros dos argumentos lembrados pelo 
governo, através do órgão competente, que é o Ministério da Fazenda, a 
respeito dessa medida. No entanto, dois ou três pontos ainda podem ser, 
embora de relance, mencionados, para melhor satisfazer às perguntas 
que a mim foram feitas pelos meus eminentes opositores.
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De acordo com apontamentos recebidos, não de agora, mas já de 
dias – como recebo, é natural, constantemente – do senhor ministro da 
Fazenda, S.Exa., depois de conceituação de que a taxa cambial é um pre-
ço, é uma relação, é um valor – afinal de contas, não vamos reproduzir 
essas noções, por desnecessário –, diz:

Assim sendo, o problema da manutenção de uma política rea-
lista de câmbio é um problema que interessa, profundamente, ao 
próprio processo do desenvolvimento do país. Poder importar 
cada vez mais é dar maior emprego à coletividade e assegurar 
a utilização da capacidade ociosa da economia com reflexo no 
nível de consumo e bem-estar da população. Levado pela obser-
vação atenta da conjuntura econômica do país, julgou o governo 
chegado o momento de alterar a taxa de câmbio em fins de de-
zembro, para que diversos produtos da exportação brasileira não 
tivessem o acesso aos mercados externos impossibilitado pela 
ausência de remuneração satisfatória dos custos de produção.

A depreciação do cruzeiro em 18,5% resultou, portanto, da va-
riação dos preços internos, das condições de competitividade ex-
terna e na proteção adequada à produção interna, que também é 
função da taxa de câmbio e do movimento de capitais.

A autorização cambial no nível acima mencionado, longe de sig-
nificar o fracasso da política econômica, traduz o sucesso da sen-
sível redução do ritmo inflacionário, conjugado com a substancial 
redução da taxa inflacionária de 41 para 24,5%.

Número que tanto mal-estar causa ao nobre líder da Minoria, 
que não pode ouvir falar nesses 24,5%, tendo, ainda ontem, aqui 
reclamado contra isso várias vezes.

O Sr. Mário Covas – Pelo contrário, nobre deputado, a oposição 
não se constrange em ver o país alcançar índices favoráveis no com-
bate à inflação.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Creio que, na medida dos meus esfor-
ços, prestei os esclarecimentos que devia a esta Casa, o que diz, mais 
uma vez, como prova do respeito que tenho à instituição e que te-
nho também aos meus nobres opositores, integrantes do Movimento 
Democrático Brasileiro.
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Aqui estarei sempre que necessário, provocado ou não, para cumprir 
democraticamente o meu dever e para dizer: ninguém se preocupe com 
esse clima que se está procurando criar no Brasil, clima de intranquilida-
de, de insegurança. O governo não prometeu modificar esta Constituição; 
o governo não prometeu eleições presidenciais diretas; o governo não 
prometeu anistia. Por conseguinte, não se pode falar em frustração de 
promessas ou de esperanças deste governo. O governo prosseguirá na sua 
política, na administração, a serviço do povo brasileiro.

Manifestando-se em resposta ao deputado Mário covas
sessão vespertina de 8 de abril de 196876

Mais um discurso do líder da oposição, Mário Covas, e mais uma 
defesa do líder do governo no debate da situação política nacional, in-
clusive em torno de pronunciamentos do presidente Arthur da Costa 
e Silva, nos quais negou a emissão de um novo Ato Institucional, e 
da decretação de estado de sítio no país. Pela importância dos temas 
objeto deste pronunciamento, ele é dos mais significativos para co-
nhecimento daquela trepidante fase da vida nacional. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, há pou-
cos dias o eminente líder do MDB, deputado Mário Covas, pronunciou 
aqui um longo discurso a propósito do chamado problema estudantil, 
tecendo considerações a respeito da situação política do Brasil em geral.

Prontifiquei-me imediatamente a responder, no dia seguinte, ao dis-
curso de S.Exa. Não o fiz nos termos prometidos, porque, no dia em que 
devia pronunciar o meu discurso de resposta, nos empenhamos todos, 
S.Exa., eu e vários deputados de ambos os partidos com assento nesta 
Casa, no sentido de providências que viessem a esvaziar aquela crise. 
Trouxemos para aqui estudantes; com eles conversamos e, qualquer que 
seja a opinião dos pessimistas – de um ou de outro lado –, contribuímos 
para que deixassem de acontecer fatos desagradáveis.

Esvaziada, em grande parte, aquela crise, entendi que não de-
via, ainda no dia seguinte, voltar à tribuna para – numa expressão 
minha que, aliás, é uma expressão comum e que foi, depois, larga-
mente repetida – não jogar mais lenha na fogueira.

76 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 26 de outubro de 1968.
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Agora, Sr. Presidente, acontecimentos novos, fatos supervenientes 
impõem minha presença nesta tribuna. Mas antes de analisar esta nova 
situação, não quero deixar de fazer alguns rápidos reparos a certos tópi-
cos do discurso do eminente líder da Minoria.

Um deles é aquele que S.Exa. sustentou com a maior ênfase, com 
o maior entusiasmo, que a mocidade estudantil de hoje, tendo uma 
delegação, não aceitava a chamada liberdade jurídica que nós temos, 
essa liberdade disciplinada na Constituição e nas leis. Essa liberdade 
era pouca, e com ela não se conformavam os moços. Então, venho dizer 
agora a S.Exa. e aos que como S.Exa. pensam que essa é a única liber-
dade que nós podemos dar; nós, não o governo, não a Maioria, mas 
a própria Constituição, as leis vigentes no país. E poderia dizer que o 
capítulo de direitos e garantias da nova Constituição não envergonha 
diante de qualquer constituição democrática do mundo. Foi um capí-
tulo votado por este Congresso, refundindo e melhorando o projeto ou 
o anteprojeto primitivo de constituição enviado a este Congresso pelo 
governo Castelo Branco.

Causa-me surpresa, Sr. Presidente, que essa liberdade, que parecia 
tão pouco, essa liberdade que se tachou pejorativamente de liberdade 
jurídica, é a liberdade agora invocada nesta Casa por todos os oradores 
que ocuparam a tribuna a propósito da portaria ministerial, recente-
mente baixada. Isso mostra que as garantias desta constituição, que essa 
tão malsinada, tão menosprezada liberdade jurídica é a liberdade que 
realmente convém ao nosso país, é a liberdade do nosso regime, é a li-
berdade do nosso governo.

Sr. Presidente, começo por esclarecer que a portaria ministerial re-
centemente baixada não é um ato legislativo: ela manda apenas aplicar 
dispositivos que, no entender do governo, continuam em vigor, sejam 
atos institucionais, sejam atos complementares. É uma determinação 
que não cria, por si só, qualquer situação jurídica nova, e este problema 
também não é novo nesta Casa.

Ainda quando do confinamento do jornalista Hélio Fernandes, 
esse assunto foi largamente discutido nesta Casa como no Senado da 
República, como perante a própria Justiça. Sustentamos que, de acordo 
com o art. 173 da Constituição Federal, estavam em vigor os atos de na-
tureza legislativa expedidos com base nos atos institucionais e comple-
mentares. E este nosso ponto de vista não ficou isolado, nós não fomos 
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porventura doutrinadores solitários ou sustentáculos únicos desta tese. 
O procurador-geral da República, que interveio no processo de habeas 
corpus do jornalista Hélio Fernandes, opinou também no sentido de que 
aqueles atos todos estavam de pé. Assim o entendeu o juiz federal que 
proferiu a sentença na matéria, e assim entendeu também o Tribunal 
Federal de Recursos. Houve recurso para o Supremo Tribunal Federal, 
e este não chegou a manifestar-se, porque decorreu o prazo de confina-
mento e faltou, então, a última palavra da Justiça a respeito da matéria.

Mas o que nós sustentamos, Sr. Presidente, com absoluta firmeza 
e com absoluta energia e também com lógica jurídica, é que esses 
atos não desapareceram, porque a Constituição não apenas disse que 
eles ficavam aprovados e excluídos de apreciação judicial, como tam-
bém fez referência expressa aos atos legislativos. Veja-se bem: não 
foi uma referência apenas aos atos do presidente da República que 
cassaram mandatos e direitos políticos, foi uma referência expressa 
aos atos de natureza legislativa expedidos com base nos atos institu-
cionais e complementares.

Ora, se os próprios atos legislativos decorrentes, ou seja, se o próprio 
acessório ficou resguardado pela Constituição, como dizer que resguar-
dados não estão os atos institucionais e complementares nas matérias 
por eles disciplinadas?

O Sr. Humberto Lucena – Nobre deputado Ernani Sátyro, faço rápi-
da intervenção no discurso de V.Exa. somente para restabelecer a ver-
dade histórica. É que o Supremo Tribunal Federal não chegou a pro-
nunciar-se sobre o recurso do jornalista Hélio Fernandes, por ocasião 
do seu confinamento em Fernando de Noronha. O governo, temendo 
uma decisão daquela alta corte da Justiça de nosso país, no sentido de 
declarar inconstitucional aquela punição, abreviou o período do seu 
confinamento, e, por conseguinte, desapareceu inteiramente perante 
aquela egrégia corte o sentido do pedido de habeas corpus impetrado 
pelo jornalista Hélio Fernandes.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Ainda aqui comete V.Exa. um equívoco. 
O governo não se precipitou, não antecipou, não correu de uma decisão 
do Supremo Tribunal. É que a própria sentença do juiz, que considerou 
legítimo e legal o ato do governo, determinou que ele fixasse o prazo. 
Ainda uma vez o governo deu a prova do seu amor à Justiça. Tenho aqui 
à mão o trecho final da sentença do juiz, que diz:
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Nestes termos e de acordo, em parte, com o que foi requerido 
pela douta Procuradoria da República à folha 71, letra “a”, julgo por 
sentença e confirmo a Portaria Ministerial nº 179-B, de 20 de julho 
de 1967, para manter a imposição da medida de segurança prevista 
no art. 16, letra “c”, do Ato Institucional nº 2; no art. 1º, Parágrafo 
único do Ato Complementar nº 1 e mantida pelo artigo 173 da 
Constituição de 1967, mas determinando ao Sr. Ministro da Justiça 
que fixe o prazo da duração da medida, nos limites da lei etc...

Por conseguinte, não foi o governo que, temendo uma decisão do 
Supremo Tribunal Federal, se apressou em fixar aquele prazo.

Realmente, quando tomada a medida pelo Sr. Ministro da Justiça, 
este prazo não fora fixado. Vem então o Poder Judiciário e manda fi-
xar o prazo. Em obediência a esta decisão do Poder Judiciário, foi o 
prazo determinado.

Por conseguinte, não temos o menor constrangimento, hoje como 
ontem, em sustentar que, de acordo com o art. 173 da Constituição, que 
validou aqueles atos institucionais e complementares, a portaria do Sr. 
Ministro da Justiça é perfeitamente constitucional e legal.

Mas, Sr. Presidente, ainda há poucos dias, quando aparteava aqui 
o nobre deputado Mário Covas, fui interpelado veementemente, insis-
tentemente, para que declarasse se o Sr. Presidente da República estava 
ou não disposto a decretar estado de sítio ou a baixar novo ato insti-
tucional. Dizia então o eminente líder do MDB que tinha havido uma 
reunião com presença de líderes e que nessa reunião se havia cogitado 
da decretação de novo ato institucional.

Contestei o fato e, apesar da veemência da minha contestação, mui-
tos de meus ilustres companheiros do MDB não se deram por satisfeitos 
e me perguntaram, em termos dos mais calorosos, se eu podia afirmar 
que o governo não iria baixar novo ato institucional.

Pois bem, ainda ontem, em declarações expressas concedidas à im-
prensa do Rio de Janeiro, o Sr. Presidente da República, Arthur da Costa 
e Silva, declarou o seguinte:
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nEGA EsTADo DE síTio E noVo ATo

Na tarde de ontem, após o almoço de aniversário do 60º ani-
versário da ABI, o presidente Costa e Silva concedeu entrevista à 
imprensa, quando afirmou categoricamente:

O governo não pensou, não pensa e nem pensará em editar 
um novo ato institucional, apesar de estar seguramente infor-
mado de que minorias extremistas têm pronto vasto plano de 
agitação nacional visando derrubá-lo.

Acrescentou, entretanto, que o Exército vai efetivamente tomar 
certas medidas preventivas que ainda não podem ser anunciadas, 
porque dependerão da ação daquelas minorias.

Os jornalistas que cobriam o ato comemorativo do aniversário 
da ABI pediram ao presidente da entidade, Danton Jobim, que 
conseguisse uma entrevista com o marechal Costa e Silva, a quem 
desejavam interrogar sobre os últimos acontecimentos políticos. 
O pedido foi transmitido ao chefe do governo, que aquiesceu, di-
rigindo-se a uma das salas da ABI, em companhia dos ministros 
presentes ao almoço.

Depois de fazer as declarações que acima reproduzimos, o pre-
sidente lembrou que a Constituição atribui ao governo todos os 
poderes para debelar ações subversivas que venham a ocorrer. E 
acentuou: “a fase dos atos institucionais está superada. A nação tem 
uma Constituição, e só à força, contra o meu governo, ela deixará 
de ser cumprida”.

DEsMEnTiDo

A uma indagação, desmentiu que na reunião de sábado com 
os ministros militares e com o da Justiça, no Galeão, tivesse exa-
minado a decretação do estado de sítio ou a edição de um ato 
institucional. Pediu o testemunho do ministro Lyra Tavares, que 
se achava ao seu lado, e disse: “limitei-me a receber um relatório 
sobre a situação dos três ministros e do ministro da Justiça. A 
nação está tranquila e não se justifica a decretação do sítio”.

Quanto à eventualidade de surgirem fatos novos, afirma que 
dentro da lei estão os remédios para todos os males que um Estado 
organizado tem que enfrentar. Citou o exemplo dos Estados Unidos, 
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que estão passando por uma crise muito grave, mas nem por isso 
pensam na adoção de medidas fora da lei.

EsTUDAnTEs

Com relação ao problema dos estudantes, disse que todo mundo 
tem filhos, netos ou parentes nas escolas.

“O governo não quer a violência”, acentuou. As reivindicações 
válidas dos estudantes – quando feitas pelas vias normais, e não em 
comícios e passeatas – serão atendidas. O que não toleraremos é 
que as justas reivindicações e o justo sentimento da classe estudantil 
sejam aproveitados por agitadores para subverter a ordem.

Declarou o presidente que as agitações nas ruas do Rio, segun-
do os órgãos do governo, não representaram episódios isolados, 
mas pertencem a uma cadeia de fatos que visam à derrubada do 
regime. Estranhou que um jornal tenha dado cobertura a uma 
passeata no próximo dia primeiro de maio e advertiu: “essa mani-
festação assim anunciada tem o objetivo de criar fatos que levem 
o regime à derrocada. O governo tem informações seguras sobre 
isso e vai reagir à altura”.

ViolênciAs

Relatou mais adiante que, quando tomou conhecimento da prá-
tica de violências contra estudantes, determinou às Forças Armadas 
que interviessem no sentido de acabar com os excessos. Observou 
então que os policiais muitas vezes cometem exorbitâncias pela sua 
própria formação, o que não acontece com o Exército, que, sendo 
recrutado junto ao povo, não tem essa tendência.

Todos os fatos estão sendo apurados num minucioso inqué-
rito policial-militar. Esse inquérito vai definir responsabili-
dades por todas as ações cometidas durante os dias que aba-
laram o Rio. O governo se opõe totalmente à desordem com 
força e tranquilidade. Ele confia nos estudantes. Ainda agora, 
no Rio Grande do Sul, entrei em contato e mantive diálogo 
com estudantes de três universidades diferentes.
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Ação DA iGREJA

Sobre a carta aberta de D. José de Castro Pinto, propondo uma 
ação conciliadora da Igreja, informou já haver enviado emissário ao 
bispo auxiliar, dando conta de que o receberá no momento em que 
ele quiser. “O bispo mandou-me uma carta aberta quando poderia 
perfeitamente dizer-me tudo aquilo pessoalmente”.

O marechal Costa e Silva considera desnecessária a comissão de 
alto nível sugerida no Congresso para encaminhar soluções de futu-
ras crises, observando que, para isso, já tem o ministério, composto 
também de homens públicos de alto nível.

cosTA E silVA: cREio nA iMPREnsA liVRE, PoRQUE 
confio nA liBERDADE

Discursando ontem na solenidade comemorativa do 60º ani-
versário da ABI, o presidente Costa e Silva exaltou a missão da 
imprensa – que entende como complementar à de governar – e 
afirmou que o governante não “se arrogará o direito de calar pela 
violência o órgão que lhe pareça estar ferindo a nobreza do seu pa-
pel”. Pensamento que enfatizou no final, quando proclamou: “Creio 
na imprensa livre, porque creio na liberdade, em si mesma, como o 
maior de todos os bens concedidos ao homem na Terra”.

A cERiMÔniA

O ato comemorativo do 60º aniversário da Associação Brasileira de 
Imprensa constou de um almoço, a que compareceram, além do pre-
sidente da República; o núncio apostólico, D. Sebastião Baggio; o em-
baixador de Portugal; ministros de Estado; representantes das agências 
internacionais de notícia e cerca de duas dezenas de jornalistas.

Discursou inicialmente o jornalista Danton Jobim, presidente 
da ABI, que, após um breve relato da vida da entidade, ressaltou a 
homenagem que seria prestada mais tarde ao seu fundador, jorna-
lista Gustavo Lacerda, com a inauguração de uma placa de bronze. 
Falou da ação da reportagem durante a recente crise, que espera 
não venha a repetir-se; manifestou a satisfação pelo retorno àquela 
casa da Ordem dos Velhos Jornalistas e lamentou a ausência do pre-
sidente de honra da associação, jornalista Herbert Moses, que, por 
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estar adoentado, não pôde comparecer à cerimônia para receber as 
homenagens que, com justiça, lhe seriam tributadas.

Ao concluir, dirigindo-se ao presidente Costa e Silva o jornalista 
Danton Jobim afirmou ser o desejo de todos ouvir naquele momen-
to conceitos que traduzissem o pensamento do chefe do governo 
sobre o papel da imprensa. “E para isto,” frisou, “o presidente da 
República não poderia dispor de tribuna mais digna e adequada 
que a velha e gloriosa ABI”.

DiscURso Do PREsiDEnTE

Falando a seguir, o presidente Costa e Silva proferiu o discurso 
que reproduzimos abaixo na íntegra:

Senhores:

Gratíssima para mim é esta oportunidade de conviver algumas 
horas com os homens que fazem e comandam a imprensa livre do 
nosso país. Entre fazer e comandar há uma pequena distância; e se a 
ela me refiro é para assinalar a circunstância de me encontrar diante 
de profissionais autênticos, que não encaram a imprensa como in-
dústria – embora da natureza de empreendimento industrial ela se 
revista cada vez mais em nosso tempo –, mas principalmente como 
forma de participação na vida pública e até na missão de legislar, 
aplicar as leis na distribuição da justiça e governar no sentido mais 
amplo desta palavra.

Mas entre comando e liberdade não há distância, pois aludo às 
nações que se completam e integram, entre vós e de um modo geral, 
pela necessidade natural de se distinguir o livre do arbitrário.

Dizem-me que restabeleço, com minha presença nesta Casa, a 
tradição do comparecimento de chefes de Estado à ABI. Ainda que 
não estivesse arrimado no exemplo de antecessores meus que trou-
xeram à Associação Brasileira de Imprensa o testemunho do apreço 
ao duro trabalho dos homens de jornal, aqui estaria para começar a 
tradição e bendizer o ensejo deste convívio que me permitiu ouvir 
o belo discurso do vosso presidente e me permitirá dizer-vos como 
prezo e como entendo vossa missão fundada na primeira das quatro 
liberdades de Roosevelt: liberdade de palavra e concessão.
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Missão DA iMPREnsA

Entendo como complemento da missão de governar. Pelas gran-
des vozes do nosso passado, como pelos acontecimentos mais im-
portantes de nossa história moderna e recente, tomamos a decisão 
de ser uma nação livre e de viver em democracia. A imprensa nos 
ajudou nessa determinação e nos ajuda ainda hoje a não abando-
ná-la, na medida em que nos traz dia a dia os ecos, os anseios, os 
temores e as aspirações da opinião nacional. Não nos enganamos 
quanto às dificuldades de captar a opinião para conhecê-la em sua 
expressão verdadeira e por ela orientar a nossa obra de governo. 
Há muitas formas de justificá-la e distorcê-la, para induzir a erro 
o governante. Na era da comunicação de massas, não ignoramos 
haver até uma ou várias técnicas de “fazer” a opinião, de formá-la 
e deformá-la, de simular estar sendo ela refletida quando às ve-
zes está sendo apenas traída e violentada por meios poderosos de 
manipulação. Mas é preciso buscá-la com paciência, pertinácia 
e fervor, procurando distinguir a mistificação da verdade, des-
prezando nuances para melhor identificar o que de fato é nela 
fundamental e, ao mesmo tempo, trabalhando para informá-la e 
esclarecê-la com boa-fé e lealdade.

Este é também o sentido e o espírito do discurso que S.Exa. pronun-
ciou, ontem, numa homenagem que lhe foi prestada pela imprensa bra-
sileira, na qual estavam representados os órgãos de maior importância 
da imprensa livre do nosso país.

O Sr. Raul Brunini – Sr. Deputado Ernani Sátyro, eu perguntaria 
se o ministro da Justiça ou o governo informou antecipadamente a 
V.Exa. que baixaria portaria que foi, afinal de contas, dada ao conhe-
cimento público.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Responderei a V.Exa. E é um fato conhe-
cido e divulgado pela imprensa e para o qual peço até o testemunho do 
nobre deputado Mário Covas, já que não se trata de nenhum segredo: o 
ministro da Justiça, à tardinha, ligou para o meu gabinete. Por equívoco, 
seu telefonema foi feito para o gabinete do eminente líder Mário Covas. 
Informado de que aquele não era o gabinete do líder da Maioria, e sim 
da Minoria, o Sr. Ministro da Justiça procurou fazer a ligação para o 
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meu gabinete. Não me encontrando, ligou para a minha residência, onde 
infelizmente também não me encontrou, porque tivera necessidade  
de fazer uma visita de caráter pessoal a um amigo que se encontrava 
enfermo. De modo que posso responder a V.Exa. que, antes de ser divul-
gada a portaria, o Sr. Ministro da Justiça telefonou para mim, para me 
dar conhecimento dos seus termos.

O Sr. Raul Brunini – Pergunto é se V.Exa. foi consultado sobre aque-
la portaria. Uma coisa é V.Exa. ser informado e outra é ser consultado, 
como líder do governo, sobre a necessidade ou não de ser baixada aquela 
portaria. Quero saber se foi consultado sobre a conveniência da portaria.

O SR. ERNANI SÁTYRO – É lógico que, não tendo recebido o te-
lefonema, tendo havido um desencontro, não posso por adivinhação 
dizer quais os termos em que essa consulta seria feita.

Evidentemente o Sr. Ministro da Justiça não haveria de telefonar 
para o líder do governo a fim de dizer, pura e simplesmente, que tinha 
baixado um ato. Se S.Exa. se dirigiu a mim, foi para me dar conhecimen-
to do texto da portaria e, naturalmente, haveria de ouvir as ponderações 
que, porventura, eu tivesse a fazer.

O Sr. Raul Brunini – Poderia V.Exa. informar a que horas se deu esse 
telefonema?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Quem melhor pode informar V.Exa. é o 
deputado Mário Covas, que foi quem o recebeu.

O Sr. Mário Covas – Às dezenove horas.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. que não trave diálogo 

comigo, porque quero discutir. Concedi o aparte a V.Exa. com toda a 
atenção que me merece, mas não posso permitir um discurso paralelo, 
porque tenho muitas outras considerações a fazer. Peço a V.Exa. que 
abrevie sua indagação.

O Sr. Raul Brunini – O telefonema se deu às dezenove horas, e a essa 
hora já havia prontidão em Campos para impedir a manifestação da 
Frente Ampla.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, considero o fato irrele-
vante, do mesmo modo que repilo as acusações que se fazem aqui, cons-
tantemente, de que o governo pratica os seus atos sem a menor consi-
deração para com o Poder Legislativo. Do problema das relações entre a 
Maioria e o governo, entre a liderança e o governo, o juiz, no meu caso, 
sou eu. Os nossos ilustres adversários têm o direito de falar, têm o direi-
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to de protestar, mas eu é que sou o juiz para saber até onde o governo 
deve ou não ouvir a liderança a respeito dos problemas de sua alçada, 
de sua responsabilidade e de suas prerrogativas. Não dou procuração a 
ninguém para vir defender-me aqui. No momento em que me sentisse 
molestado, no momento em que me sentisse ferido ou constrangido por 
não ser consultado a propósito de atos praticados pelo governo, eu, sim, 
é que saberia quando e como protestar contra isso, do mesmo modo que 
não quero procuração dos meus ilustres adversários quanto ao cumpri-
mento do seu dever, quanto ao exercício de seus direitos, quanto ao fun-
cionamento de suas prerrogativas. Concedo o aparte ao nobre deputado 
Último de Carvalho.

O Sr. Último de Carvalho – Sr. Deputado e líder da Maioria, em 
qualquer outro país em que o chefe de Estado fizesse essas declarações 
que V.Exa. acaba de ler, ele receberia os aplausos, a solidariedade de 
todo o povo, mesmo daqueles que o combatessem. Aqui, no Brasil, não. 
O chefe de Estado vem e declara: “Não tenho em mente o estado de sítio, 
nem atos institucionais, nem governo forte, nem governo de fato. Quero 
governar com a Constituição, o meu governo estará aqui para governar 
com a Constituição”. Que faz a oposição, Sr. Líder? A oposição vem e 
declara – como, há pouco, um Sr. Deputado declarou – que esse governo 
precisa ser deposto. Então, Sr. Líder, a oposição não quer dialogar, não 
quer entendimento, não quer democracia. Pior para a oposição!

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, não foi somente hoje, 
aqui, que um ilustre deputado do MDB declarou que o governo precisa 
ser derrubado, que o regime precisa ser deposto. Desde os primeiros 
dias da eclosão da chamada crise estudantil, discursos dos mais acalora-
dos, dos mais violentos, foram proferidos neste plenário. Pediria até que 
não me constrangessem a citar nomes, mas foram proferidos discursos 
aqui pedindo a derrubada do governo. Então, tudo isso demonstra que 
essa crise não foi apenas resultante da falta de atendimento a estudan-
tes no Restaurante do Calabouço. Mostra que ela está incrustada, está 
engastada, está condicionada a um amplo movimento de subversão que 
os próprios deputados não podem ocultar. Então, diante disto, que se 
quer? Que o governo cruze os braços? Que o governo se deixe depor 
covardemente? Que o governo deixe de cumprir o seu juramento, deixe 
de cumprir a Constituição e as leis?
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Não, Sr. Presidente, o governo usará de todos os recursos constitu-
cionais. O governo usará de todos os remédios que o regime lhe põe nas 
mãos, sem excessos, sem usar essas medidas excepcionais, para cumprir 
o seu dever, para manter-se e para manter o regime. Esse é o ponto de 
vista do governo. Num destes dias me interpelaram se o governo preten-
dia decretar o estado de sítio. Respondi que não tinha informação algu-
ma de que o governo pretendesse decretar o estado de sítio, mas que o 
estado de sítio era, como é, um remédio constitucional. Bastou isso para 
que surgissem interpretações maliciosas, no sentido de que eu estava 
ameaçando com o estado de sítio. O que digo, o que sustento e o que o 
governo tem sustentado também é que todos os instrumentos constitu-
cionais e legais de que disponha o governo empregará para que se evite 
a subversão, para que se evite a anarquia neste país. E aí está o Poder 
Judiciário. Quantas vezes medidas governamentais têm sido revogadas 
pelo Poder Judiciário, e quando foi que o governo pronunciou sequer 
uma palavra contra as atribuições, contra as prerrogativas – direi até 
–, contra a soberania do Poder Judiciário? No que diz respeito ao pró-
prio Congresso Nacional, onde, tendo – como temos numericamente 
– grande maioria, algumas vezes temos perdido batalhas parlamentares; 
quando foi que o governo já esboçou sequer um gesto, já proferiu uma 
expressão de revolta ou de inconformidade contra as prerrogativas deste 
Congresso? Agora, os instrumentos legais, os instrumentos constitucio-
nais, estes o governo os empregará sempre que considerar do seu dever, 
sempre que considerar do interesse do regime. A Justiça que revogue, a 
Justiça que reforme, a Justiça que puna, como é também do seu dever – 
poder independente que é, como o Executivo e como o Legislativo.

O Sr. Doin Vieira – Nobre deputado, também nós, como elementos 
da oposição, desejamos que V.Exa. seja – e cada vez mais – o porta-voz 
válido e bem informado do Poder Executivo nesta Casa. Isso represen-
tará o próprio prestígio do Legislativo. Afirma V.Exa. que não foi pen-
samento do Executivo, na crise, a decretação de novo ato institucional. 
Dentro desta ordem de pensamento e ideias, consultaria a V.Exa. se, 
declarada pelo Poder Judiciário a invalidade, a injuridicidade e a in-
constitucionalidade da recente portaria ministerial, se o governo da 
República respeitará a decisão do Judiciário e a ela se submeterá ou se 
partirá, então, para novos atos institucionais de exceção. Agradeceria a 
informação de V.Exa.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Com muito prazer e a maior serenidade 
responderei ao aparte de V.Exa.

Em primeiro lugar, acho que o Poder Judiciário não considerará in-
constitucional a medida. Do mesmo modo que os membros e órgãos do 
Poder Judiciário, seja o procurador-geral, seja um juiz ou o Tribunal de 
Recursos, consideraram constitucional e legal o ato anterior, não tenho 
dúvida de que quanto a este assim procederão. Mas também não tenho 
dúvida em afirmar a V.Exa. que, qualquer que seja a decisão da Justiça, 
será ela acatada pelo governo.

O Sr. Doin Vieira – Muito grato a V.Exa.
O Sr. Humberto Lucena – Nobre deputado, apesar dos esclarecimen-

tos de V.Exa. quanto ao episódio, que é bom sempre lembrar nesta dis-
cussão, do confinamento do jornalista Hélio Fernandes, continuo a afir-
mar que, no meu entender e no da oposição, de modo geral, o governo 
fez o possível para abreviar a punição daquele jornalista, a fim de que o 
Supremo Tribunal Federal não desse a última palavra quanto à consti-
tucionalidade ou não do Estatuto dos Cassados, que ora, inclusive, volta 
a ser invocado pelo Sr. Ministro da Justiça. Mas desejo, sobretudo, neste 
aparte, chamar a atenção de V.Exa. – que leu o farto noticiário da im-
prensa brasileira a respeito da recente portaria do Sr. Ministro Gama 
e Silva – para as declarações prestadas ao Jornal do Brasil de ontem, 
através de entrevistas, pelos nobres senadores Filinto Müller e Mem de 
Sá, ambos figuras da maior representatividade política de nosso país e 
membros proeminentes do partido de V.Exa., que apoiam o governo no 
Senado Federal. Pois bem, tanto um como o outro, nas linhas e entreli-
nhas de suas entrevistas, deixam clara a sua discordância com a portaria 
do Sr. Ministro da Justiça. Realmente, nobre deputado Ernani Sátyro, 
o que há de mais grave nessa portaria é o seguinte: se, porventura, o 
governo estivesse diante de uma conjuntura gravíssima no país, a pon-
to de decretar o estado de sítio, de acordo com a Constituição atual, 
de qualquer modo esse decreto, com a sua justificativa, teria de vir ao 
Congresso, para seu referendum ou não, dentro de cinco dias. Mas, por 
intermédio de simples portaria, que fez o governo? Decretou um mi-
niestado de sítio que, de maneira alguma, está agora à mercê da delibe-
ração do Congresso Nacional e que, no entanto, suspende garantias e 
direitos individuais.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Insisto, Sr. Presidente, em uma das minhas 
declarações anteriores, que, se não fora a intervenção do nobre depu tado 
Humberto Lucena, não teria necessidade de reproduzir: a de que essa 
portaria não tinha qualquer disposição normativa. Ela não tem prescrição 
alguma que se possa chamar legislativa ou ao menos regulamentar. O que 
eu disse foi que a portaria, referindo-se à Constituição Federal, referindo-
se a atos complementares e institucionais, à Lei Orgânica dos Partidos e 
ao Código Eleitoral, determinou certas providências. Não se pode dizer 
que exista um artigo, um parágrafo, nessa portaria, de caráter legislativo. 
Ali, não se legisla, nem de leve, sobre problema algum. É apenas uma 
ordem de execução, apenas uma recomendação para que sejam aplica-
dos determinados dispositivos de atos institucionais, complementares, 
de código, da Lei dos Partidos a quem caiba a missão de exercitá-los. Por 
conseguinte não procede, ainda uma vez, o aparte do nobre deputado 
Humberto Lucena.

Quanto às declarações dos Srs. Filinto Müller e Mem de Sá, a que 
se refere o deputado Humberto Lucena, S.Exa. é homem tão hábil, tão 
sutil, que misturou linhas com entrelinhas. Disse que está nas linhas e 
nas entrelinhas das declarações daqueles ilustres parlamentares a diver-
gência a respeito dessa portaria. De maneira que se amanhã trouxermos 
para esta Casa aquelas declarações, S.Exa. estará perfeitamente à von-
tade para dizer: não, este falou pelas linhas, aquele pelas entrelinhas. 
Assim só ao falar em entrelinhas, verifica-se que o nobre deputado não 
está seguro quanto às declarações daqueles eminentes senadores. Quem 
quer profligar um ato, uma atitude, não fala em entrelinhas; só se con-
dena, só se discorda, só se contesta, só se polemiza em termos claros e 
insofismáveis. Quem falou através de entrelinhas – se porventura tiver 
falado – não falou alguma coisa, não proporcionou argumento àqueles 
que vêm para aqui, em nome daqueles senadores, alegar que S. Exas 
estão contra o ato do Sr. Ministro da Justiça.

O Sr. Adolfo Oliveira – Eminente líder Ernani Sátyro, entendemos 
que V.Exa. cumpre, como sempre, com ardor e brilhantismo, seu dever. 
O dever de V.Exa. é defender o governo, a política do governo, enfim, 
representar a política do governo nesta Casa, mas tenho confiança em 
que V.Exa. não esquece que, além de tudo isso, é o porta-voz da Maioria 
da Câmara dos Deputados, portanto tem deveres para com as institui-
ções que juramos defender e prestigiar. V.Exa. há de respeitar o direito 



651PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

da oposição, de fiscalizar e de condenar aquilo que consideramos ar-
bitrário. Reputamos a portaria do Sr. Ministro da Justiça um ato arbi-
trário e subversivo; o senhor ministro praticou um ato de subversão. 
No governo passado ainda existia certa solenidade. Conforme V.Exa. 
recorda, os atos institucionais, os documentos de exceção emanavam do 
comando supremo da revolução, posteriormente do delegado da revo-
lução, o presidente da República, chefe supremo das Forças Armadas. 
Pois bem, agora não é mais o delegado, não é mais o comandante, não 
é o comando supremo da revolução – é o subdelegado da revolução, 
ministro Gama e Silva.

Veja V.Exa., precisamos estabelecer o diálogo em termos de cumprir 
o governo o seu dever e nós cumprirmos o nosso, de oposicionistas. Não 
alimentaríamos, jamais, a veleidade de supor que poderíamos derrubar 
o governo. Só quem pode derrubar o governo é o próprio governo, ao 
sair da lei. Só quem tem meios para pôr abaixo o governo é o próprio 
presidente da República, se não for fiel ao juramento que fez de cumprir 
a Constituição e as leis em vigor. Este é o ponto básico. A oposição fis-
caliza, protesta, não pode fugir ao dever de solidarizar-se com todas as 
vítimas da violência e da prepotência. O governo que governe.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Perfeito. Agradeço o aparte de V.Exa., 
mas tenho de fazer-lhe dois reparos. Em primeiro lugar, creio que, 
apesar da veemência com que costumo pronunciar-me a respeito de 
qualquer problema, de qualquer assunto, nunca dei prova, aqui, de in-
tolerância em relação ao livre exercício da missão parlamentar de cada 
um de meus adversários. A minha veemência é a de muitos dos meus 
nobres colegas da oposição, é a veemência de quem está convencido da 
certeza, da legitimidade da sua causa.

Estejam tranquilos V.Exa. e seus ilustres colegas da oposição: enten-
do que V.Exas. exercem, não apenas um direito, mas um dever. Quanto 
a isso, estamos plenamente de acordo. Mas, quanto a dizer que não exis-
te ameaça ao regime nessas pregações que vêm sendo feitas, apelo para 
o testemunho de V.Exas. no sentido de declararem se é verdade ou não 
que, em todas as concentrações levadas a efeito pelo ilustre ex-gover-
nador Carlos Lacerda, prega-se a destruição do regime. Não houve um 
desses pronunciamentos que fosse apenas pela derrubada do governo. 
Era a derrubada do próprio regime, era a destruição da revolução, era 
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a implantação de outra ordem. Ora, isso é fato tão público, tão notório 
que dispensa maior argumentação.

O Sr. Raul Brunini – Mas como?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Só quem sabe é o ex-governador.
O Sr. Raul Brunini – Pelo voto direto.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, peço que V.Exa. me assegu-

re o exercício da palavra. Não nego aparte, mas não admito perturbação.
O Sr. Raul Brunini – Não vou perturbar.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Concederei o aparte no momento opor-

tuno. Neste instante, não concedo o aparte. Concederei dentro de al-
guns minutos.

O Sr. Presidente (Matheus Schmidt) – Atenção! O orador não conce-
de apartes neste momento.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, sou firme, tolerante, de-
mocrata, mas só concedo aparte quando entendo que deva conceder, e 
discurso meu ninguém perturba.

Se essa Frente Ampla, pelo seu líder, vem pregando a subversão, a 
derrubada do regime, como dizer agora que o governo é que se derruba 
a si mesmo, o governo é que se destrói a si mesmo? Não. O governo 
tomou providências contra uma ampla pregação subversiva, por sinal 
repetida, aqui, por muitos dos Srs. Deputados.

Concedo agora o aparte ao nobre deputado Raul Brunini.
O Sr. Raul Brunini – Deputado Ernani Sátyro, queria que V.Exa. co-

locasse o problema, mas não omitisse a verdade. Pregamos a derrubada 
do regime, sim; pregamos a derrubada do governo, sim; mas através 
de eleição direta. Isso foi pregado em toda praça pública. Esta é a dife-
rença profunda entre a nossa e a maneira de V.Exa. interpretar o fato. 
Pregamos a derrubada do regime pelo voto direto e secreto, pela eleição 
direta. Esta é a nossa pregação, que V.Exa. omitiu.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, se se pretende mudar o re-
gime através do voto secreto e direto; o voto popular, no Brasil, já é secreto.

O Sr. Último de Carvalho – E direto.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Mas se se pretende mudar o regime atra-

vés do voto, esse movimento há de ser feito nesta Casa, porque nós é que 
temos o poder de emendar ou não a Constituição Federal. Nós é que te-
mos, como poder constituinte permanente que somos, a prerrogativa, 
a faculdade de emendar ou não a Constituição Federal em vigor. Mas 
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quando se diz em concentrações populares, quando se diz para toda a 
imprensa que se quer a derrubada da revolução, a derrubada do regi-
me, nunca se especificou – sejamos honestos em nossas afirmações –, 
mas se deixou pelo menos uma dúvida, uma insinuação de que qual-
quer processo seria legítimo por aquela Frente Ampla para derrubar o 
governo e o regime.

O Sr. Rui Santos – Quando a oposição fala contra o regime – e digo 
isso porque V.Exa. se referiu a que a Constituição pode ser alterada – diz 
que não considera como existente a atual Constituição. Ainda na quin-
ta ou sexta-feira passada foi dito: “não juramos esta Constituição. Esta 
Constituição não existe”. Isto foi dito e está sendo dito. Era o aparte que 
queria dar a V.Exa., neste momento.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Perfeitamente. A Constituição não ser-
ve para os nossos ilustres adversários quando se trata de sustentar o 
governo, quando se trata de tomar medidas que assegurem a subsistên-
cia do regime. A Constituição não serve para isso. Mas a Constituição 
serve quando, baseados nela, os nossos adversários recorrem à Justiça. 
A Constituição serve quando, baseados nela, eles vêm aqui contestar 
portarias, decretos ou decretos-leis.

A Constituição não pode ter duas faces. A Constituição há de ser 
uma só. Ela há de ser usada e utilizada dentro de todos os seus remé-
dios legítimos, dentro de todos os instrumentos de que ela dispõe, seja 
ora em favor do governo, seja ora em favor da oposição, ou em qual-
quer circunstância em que os cidadãos, porventura, tenham os seus 
direitos violados. Nós, sim, é que somos os verdadeiros observadores 
da Constituição, porque para nós ela vale no seu todo, quaisquer que 
sejam os seus defeitos, e sabemos que não existe nenhuma lei perfeita. 
Pregamos, aqui, a observância da Constituição, e quando sustentamos 
que a portaria do Sr. Ministro da Justiça é legal, é constitucional, ci-
tamos e invocamos disposições expressas dessa Constituição. Este é o 
ponto de vista que sustentamos e continuamos a sustentar.

De modo, Sr. Presidente, que não temos atitude bifronte, não temos 
duplicidade de argumentação. Aceitamos os debates nos estritos termos 
da Constituição.

O Sr. Márcio Moreira Alves – Nobre deputado Ernani Sátyro, se V.Exa. 
me permite, creio que a linha mestra do discurso que todos esperávamos 
de V.Exa. está sendo desviada para o caminho paralelo do debate jurídico 
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sobre a validade de portarias, enfim, sobre essas coisas que talvez sejam 
de importância secundária. Desejaria fazer uma pergunta a V.Exa.; caso 
esteja eu certo nesta interpretação, talvez reconduza a oração que esperá-
vamos ouvir do líder da Maioria para o esclarecimento sobre liberdades 
coletivas e manifestações de rua. Esta pergunta é a seguinte: V.Exa. disse, 
anteriormente, que o governo usará de todos os meios e formas...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Legais e constitucionais.
O Sr. Márcio Moreira Alves – ...para tirar das ruas os subversivos, ou 

seja, estudantes, padres, deputados e o povo em geral. Seria válido inter-
pretarmos, nós da Minoria, que a forma que o governo pretende continuar 
a usar para esse propósito é a mesma utilizada no Rio de Janeiro pelo co-
mandante do I Exército, na chefia da Polícia Militar da Guanabara, para 
espancar o povo por cavalarianos à saída da Candelária, para jogar bombas 
de gás lacrimogêneo, para inquietar a família brasileira e levar aos hospitais 
dezenas de feridos; ou talvez a forma usada pelo único governador que de-
sobedeceu à portaria do general Jaime Portela, Roberto Abreu Sodré, de São 
Paulo, onde realmente houve ordem, ou seja, a forma de garantia de livre 
manifestação de pensamento? Era esta a pergunta que queria fazer.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Lamento não poder satisfazer o desejo 
de V.Exa., porque entre nós existe uma diferença fundamental. V.Exa. 
que acaba de me apartear usa a palavra “jurídico” como um termo pe-
jorativo; é como se o direito nada representasse para V.Exa. Somos uma 
sociedade juridicamente organizada, que parte do primado do direito. 
Então, aquilo que para V.Exa. não tem menos importância, aquilo que 
para V.Exa. é um aspecto secundário do meu discurso, para mim é o 
ponto essencial. O governo que V.Exas. acusam de militarista, de prepo-
tente, de ilegal, faz questão, toda vez que vem aqui falar através de seu 
representante parlamentar, de defender as suas posições políticas à luz 
do direito, dentro dos limites da Constituição e da lei.

O Sr. Márcio Moreira Alves – V.Exa. está fugindo à minha pergunta.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Essa a linguagem que, infelizmente, o 

meu ilustre aparteante não conseguiu entender até hoje e, então, pro-
cura desviar o meu discurso para incidentes de rua, quando já declarei 
inicialmente, baseado na própria palavra do Sr. Presidente da República, 
que S.Exa. condena violências, que manda apurar os crimes porventura 
cometidos, mas não pode cruzar os braços, não pode deixar de tomar as 
medidas preventivas toda vez que entende existir perigo de subversão, 
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que a ordem pode ser perturbada, que a paz e a tranquilidade estão sen-
do prejudicadas por estas ações, estas, sim, ilegais. Esta a diferença entre 
nós: o nenhum valor que V.Exa. dá ao direito e o valor supremo que nós 
damos à Constituição e a lei. Este, sim, é o rumo do meu discurso. O 
meu discurso só pode ser contestado, só pode ser infirmado com argu-
mentos jurídicos, porque este é o pressuposto de toda ordem existente 
no país e sem a qual não podemos viver.

O Sr. Martins Rodrigues – V.Exa. realmente procura, neste instante, 
usar a linguagem jurídica, reportar-se à Constituição e a lei. Esta é a 
linguagem da liderança nesta Casa, asseguro a V.Exa. Mas, lá fora, nobre 
deputado, a linguagem do governo, a linguagem da tropa posta na rua, 
a linguagem dos soldados é a da violência indiscriminada contra estu-
dantes, contra sacerdotes e contra o povo.

Temos toda a reverência, respeitamos também a Constituição e o 
direito, mas os respeitamos nos nossos atos, na nossa mente e no nosso 
coração; não apenas nas nossas palavras. E o que o governo faz, através 
dos seus porta-vozes, dos seus discursos e dos seus pronunciamentos, 
é referir-se ao império da lei, ao respeito à Constituição para, na prá-
tica, desrespeitá-la, maltratá-la e desconhecê-la. Daí a nossa revolta, 
a nossa inconformidade. Mas essa revolta e essa inconformidade são 
muito pouco, nobre deputado, diante da extensão dos crimes contra 
a Constituição, a liberdade e a lei que vem praticando o governo da 
República, de modo sistemático. V.Exa. permitirá que eu me estenda 
um pouco mais neste aparte. Não quero fazer discurso paralelo ao de 
V.Exa., nem tomar “carona” para todo o itinerário da sua excursão neste 
discurso. Quero é acentuar que, quando pregamos, na praça pública, e 
em toda parte através do MDB e da Frente Ampla, ou seja, da oposi-
ção – porque, para mim, tudo isso é manifestação da oposição nacio-
nal: manifestações dos estudantes, da Igreja, dos operários, dos artistas, 
dos intelectuais, da Frente Ampla do MDB; são aspectos da mesma luta 
contra um governo que se desmanda e desconhece os sentimentos e tra-
dições democráticas do nosso povo –, a modificação do regime e dize-
mos que não nos conformamos com ele, evidentemente estamos dentro 
da Constituição. Não é apenas no Parlamento que temos de dizer que a 
Constituição deve ser modificada, que o regime deve ser derrubado, que 
o regime deve ser alterado dentro do direito constitucional. Nobre depu-
tado, há na Constituição da República o direito assegurado de manifestar 
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livremente o nosso pensamento, e o nosso pensamento se harmoniza e 
se identifica com o pensamento e a manifestação inequívocos do povo 
brasileiro.

O SR. ERNANI SÁTYRO – O aparte do nobre deputado Martins 
Rodrigues se desdobra em duas partes. Creio que a Câmara ouviu com 
atenção o aparte de S.Exa., e o que vou dizer pode ser confirmado pelas 
notas taquigráficas. Então, surgiu a primeira e grande contradição ao 
longo dos debates nesta Casa a respeito dos acontecimentos. Dizia-se 
que era um problema puramente estudantil. S.Exa., nas palavras que 
acaba de proferir, envolveu o próprio movimento estudantil com o 
movimento político, porque falou: “quando nós, estudantes, operários, 
parlamentares, quando todos nós protestamos nas ruas e fazemos pro-
paganda nas ruas, estamos, realmente, lutando pela revogação e a mu-
dança do regime”. Logo, se confessou através de um homem de respon-
sabilidade que o movimento estudantil foi um movimento explorado 
e deturpado pelos políticos e que não houve movimento estudantil. O 
que havia era exploração da inocência e da ingenuidade dos estudantes 
pelos políticos que querem perturbar a vida deste país.

O Sr. Martins Rodrigues – Permita-me um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Vou concluir a resposta ao aparte de V.Exa.
O Sr. Martins Rodrigues – Mas permitirá em seguida?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Agora não. Vou concluir a resposta ao 

aparte de V.Exa. Na segunda parte, V.Exa. falou em propaganda. Sim, 
a propaganda é livre, mas nos termos da lei. Não podemos, a não ser 
dentro dos limites previstos pelo Código Eleitoral, a não ser na fase das 
campanhas previamente determinada pela lei, ir às praças públicas fazer 
propaganda política.

O Sr. Martins Rodrigues – Por que não?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não podemos ir a concentrações fa-

zer propaganda política. Aqueles que riem é porque ignoram a lei. O 
próprio Código Eleitoral determina a fase da propaganda, que só pode 
ser feita depois da escolha dos candidatos pelos partidos políticos. A 
propaganda eleitoral tem prazos preestabelecidos na lei e não pode ser 
realizada em qualquer época, em qualquer lugar, fora dos limites legais 
previamente estabelecidos.

O Sr. Martins Rodrigues – Permita-me agora.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Perfeito.
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O Sr. Martins Rodrigues – Em primeiro lugar, V.Exa. deturpou cons-
cientemente minhas palavras, e V.Exa. me perdoe que use a expressão 
“conscientemente”, porque não podia fazê-lo senão na consciência plena 
do que está dizendo, quando declarou que havíamos confessado que as 
manifestações dos estudantes estavam sendo exploradas para objetivo 
político. Absolutamente não afirmei isso e nenhum de nós o afirmará. 
O que dissemos é que é de tal maneira a inconformidade popular nacio-
nal contra um governo que deforma a democracia brasileira, que nega 
as nossas tradições de liberdade, que todas as lutas, a do Movimento 
Democrático Nacional, a da Frente Ampla, a dos estudantes, a dos ope-
rários, a dos sacerdotes, a dos intelectuais, a dos artistas, a dos homens 
de teatro e de cinema...

O Sr. Rui Santos – Da esquerda. 
O Sr. Martins Rodrigues – ...da esquerda também, não tenho receio de 

afirmar. Não tenho medo de palavras, nem de ideias. Não estou vinculado...
O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. não está mais me aparteando.
O Sr. Martins Rodrigues – O nobre deputado Rui Santos não me está 

deixando falar. Pediria a V.Exa. que me permitisse concluir o meu aparte.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com muito prazer.
O Sr. Martins Rodrigues – Não tenho receio de nomes, nem de ideias. 

Posso aceitar as ideias da esquerda, se elas coincidirem com as minhas. 
Isso não tem a menor importância. O que tem importância é que há hoje 
um movimento nacional já irreprimível contra a situação política vigen-
te, contra um regime que asfixia a consciência brasileira. Ninguém disse 
que o movimento dos estudantes, que nasceu no Calabouço, de protesto 
contra o mau trato e a má alimentação, e que em seguida se incendiou e se 
tornou mais vivo com o assassinato do estudante Edson Couto...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. abreviar o seu aparte. 
V.Exa. não está aparteando, mas fazendo novo discurso.

O Sr. Martins Rodrigues – V.Exa. permite ou não permite o aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Permito que o conclua dentro da maior 

rapidez.
O Sr. Martins Rodrigues – Concluirei. E se V.Exa. não permitir tam-

bém não concluirei. Mas se V.Exa. tivesse a gentileza de me ouvir, o 
que dissemos foi que esse movimento é uma das fases do movimento 
nacional pela libertação do país. Mas não dissemos que estavam explo-
rando esse movimento. Não dissemos que ele participava da luta dos 
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estudantes, porque não corresponderia à verdade. E V.Exa. sabe que isso 
não corresponde à verdade.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, peço a V.Exa. que me 
assegure o uso da palavra.

O Sr. Presidente (Matheus Schmidt) – Está assegurada a palavra ao 
orador.

O Sr. Martins Rodrigues – Se V.Exa. não permite, não concluirei.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não posso mais concordar. V.Exa. não 

abrevia seu aparte, está fazendo um discurso.
O Sr. Martins Rodrigues – Veja V.Exa. que o deputado Rui Santos 

infringe o regimento, que conhece também, mas que só invoca para as-
fixiar a Minoria.

O Sr. Rui Santos – Apenas falei em esquerda...
O Sr. Martins Rodrigues – Pensa V.Exa. que tenho medo disso? Tolice, 

nobre deputado. Se V.Exa. é reacionário, não o sou. Se eu aceitar a ideia de 
esquerda, tenho o direito de fazê-lo e não me arreceio disso. Mas V.Exa., 
nobre líder, finge desconhecer o direito brasileiro, finge desconhecer a 
Constituição e as leis, quando assegura que a propaganda de ideias só se 
pode fazer na fase da propaganda eleitoral, de que trata o código específi-
co. Nada há na lei que proíba a quem quer que seja reunir-se livremente e 
expressar seu pensamento em passeatas, manifestos, desfiles e comícios, 
mesmo fora da época da propaganda eleitoral. O mais é sofisma, ou me-
lhor, intenção preconcebida do governo em recusar os condutos demo-
cráticos para a manifestação livre do pensamento do povo brasileiro.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, não há liberdade de 
passeata. Desafio os ilustres juristas adversários a me mostrarem, em 
qualquer disposição legal, o direito de passeata ou comício, a não ser 
nos casos expressamente previstos. A liberdade de ideia nada tem com 
a liberdade que não existe, de subversão, de pregação contra o regime, 
contra as autoridades legitimamente constituídas. Mas, Sr. Presidente...

O Sr. Presidente (Matheus Schmidt) – Nobre deputado, desejo lem-
brar que V.Exa. dispõe de cinco minutos.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Vou terminar, Sr. Presidente.
Há poucos dias esteve no Rio Grande do Sul o Sr. Presidente da 

República, e alguns dos nossos colegas, como o deputado Arnaldo 
Prieto e o deputado Amaral de Souza, depuseram aqui a respeito do 
que foi a passagem do chefe da nação pelo estado sulino. Ainda há 
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pouco tempo – e no Paraná, como acabou de dizer o deputado Haroldo 
Leon Peres – presenciei o grande espetáculo que foi a presença do pre-
sidente Costa e Silva no meu estado, onde paraninfou todas as turmas 
universitárias paraibanas. De modo, Sr. Presidente, que ninguém aqui 
se pode arvorar em dono da opinião pública brasileira. O deputado 
Martins Rodrigues, quando diz que a opinião pública brasileira está 
contra este governo, ele está apenas falando em seu nome e em nome 
daqueles que combatem o governo Costa e Silva. E ninguém lhe deu 
procuração. Ninguém lhe deu delegação.

O Sr. Rui Santos – Nós também somos povo.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Se delegação houvesse, se esse poderes 

existissem, se esse mandato ocorresse; o mandato é da grande maioria 
de deputados da Arena que se encontram aqui. E apregoavam os nos-
sos adversários antes das eleições que nós seríamos derrotados inape-
lavelmente nas urnas. E o que se viu foi que a grande maioria aqui é da 
Arena, e por conseguinte, até que se prove em contrário, até que haja 
nova eleição, quem tem autoridade para falar aqui em nome da maioria 
do povo brasileiro é o partido da maioria...

O Sr. Rui Santos – Muito bem.
O SR. ERNANI SÁTYRO – ...que trouxe a mais consagradora soma 

de votos para esta Casa. 
Sr. Presidente, também há poucos dias, enfrentamos aqui a into-

lerância, quando foram apresentados dois requerimentos: um para 
que se transformasse a Câmara em Comissão Geral; outro, para que 
se votasse uma moção de protesto, uma moção violenta, contra não 
apenas a polícia como contra o próprio governo. E, então, os nossos 
adversários não quiseram compreender, não tiveram a necessária sen-
sibilidade democrática para admitir que cada um de nós é senhor do 
seu voto, que nós temos tanto patriotismo, tanto civismo como quem 
mais o tenha; que nós estamos aqui no desempenho da nossa missão 
e que aqueles que agridem o Congresso, que apedrejam o Congresso, 
que acusam a Câmara porque não votou as moções de acordo com a 
sua vontade e com o seu ponto de vista, esses é que deveriam ser os 
primeiros a defender a nossa intangibilidade, os nossos direitos e as 
nossas prerrogativas, na mesma consciência com que rendemos o pre-
sidente da República, que outra coisa não quer senão o reinado da lei 
e da Constituição da República.
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Em torno de fatos ocorridos na Universidade de Brasília
sessão de 4 de setembro de 196877

Em fins agosto de 1968, a Universidade de Brasília foi palco de 
lamentáveis acontecimentos, com a invasão de seu campus e pri-
são de vários estudantes, inserindo-se aquele fato entre os diver-
sos acontecimentos que haveriam de caracterizar aquele ano como 
de peculiar significação na história dos movimentos estudantis no 
Brasil. O discurso do deputado Ernani Sátyro aqui reproduzido 
traduz o pensamento do governo sobre os fatos nele narrados e as 
providências da liderança oficial na Câmara visando a debelar a si-
tuação tensa que se criara. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, recentemen-
te tive oportunidade de ocupar a tribuna para uma rápida consideração, em 
que dizia à Câmara que, dentro de alguns dias, senão de poucas horas, traria 
a esta Casa o resultado de todas as conversações que se estavam realizando 
entre nós, representantes do governo, e o próprio governo a respeito dos 
sempre lamentáveis acontecimentos da Universidade de Brasília. Afirmei 
também que relataria as providências tomadas pelo governo. Diante da sé-
rie de discursos que eram aqui proferidos, cheguei a pedir a esta Casa que 
nos desse pelo menos um crédito de confiança, porque o governo não fica-
ria indiferente à gravidade daqueles acontecimentos.

A Câmara deve ter observado bem que todos que intervieram no 
debate, seja o deputado Leon Peres, seja o deputado Geraldo Freire, 
seja o deputado Cantídio Sampaio, ou eu próprio, todos lamentamos os 
acontecimentos e defendemos o governo, mas afirmamos que o nosso 
interesse era o da apuração da verdade e de modo algum compactuáva-
mos com a prática de violências. Os senhores deputados que têm boa 
memória devem ter gravado bem os termos em que todos nós, repre-
sentantes do governo, colocamos o problema.

Pois bem, Sr. Presidente, uma das providências tomadas pelo gover-
no foi a resposta do Sr. Ministro da Justiça ao ofício recebido do nobre 
presidente desta Casa, deputado José Bonifácio. Nesse ofício S.Exa. diz 
quais as medidas adotadas:

77 Publicado no Diário do Congresso Nacional (Suplemento), edição de 5 de setembro de 1968.



661PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

Encaminhar o expediente a mim dirigido por V.Exa. ao Sr. pro-
curador-geral da Justiça do Distrito Federal para as medidas de ca-
ráter penal, recomendando-lhe que o inquérito policial seja acom-
panhado por um promotor público;

Designar uma comissão de inquérito para apurar a possí-
vel participação e responsabilidade por parte de funcionários do 
Departamento da Polícia Federal.

Como se vê, o Sr. Ministro da Justiça teve, como não poderia deixar 
de ter, na melhor consideração a reclamação feita pelo nobre presidente 
desta Casa.

No que diz respeito ao Sr. Presidente da República, recebendo on-
tem o ilustre e magnífico reitor da Universidade de Brasília, que lhe foi 
solicitar exoneração do cargo, S.Exa. não só o manteve naquela alta in-
vestidura, como lhe declarou que ali permaneceria cercado de todo o 
prestígio do governo.

Sr. Presidente, infelizmente não podemos fazer tudo que é da 
vontade, do desejo dos nossos ilustres adversários. Ainda hoje, essas 
medidas, essas providências foram aqui criticadas. Mas a responsabi-
lidade do governo, a responsabilidade do Sr. Presidente da República, 
é, acima de tudo, perante o Congresso e perante a opinião pública do 
país. E é através dos atos que lhe pareçam acertados que S.Exa. toma 
as providências cabíveis.

Ao mesmo tempo, o Sr. Presidente da República designou o Sr. 
General Garrastazu Médici para proceder a todas as investigações ne-
cessárias à completa apuração da verdade a respeito desse caso, outra 
providência que não poderá também passar despercebida, que não pode 
ser ignorada por esta Casa e pela opinião pública brasileira.

Cumpri, portanto, aquilo a que me comprometi perante esta Casa. 
No momento em que era acusado de sequer estar aqui presente, de 
abandonar o plenário desta Casa, acorri à tribuna e assumi, espontane-
amente, o compromisso de trazer, no menor prazo possível, os esclare-
cimentos que estavam sendo exigidos e, ao mesmo tempo, notícia das 
providências tomadas pelo governo.
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O Sr. David Lerer – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Concedo o aparte ao nobre deputado.
O Sr. David Lerer – Ilustre líder Ernani Sátyro, V.Exa. há de con-

cordar com a maioria da Casa em que nós não estamos satisfeitos com 
as providências adotadas. A melhor prova de que não estamos satisfei-
tos é que, por iniciativa de elementos da Aliança Renovadora Nacional, 
foram convocados três médicos para acompanhar o laudo pericial do 
estudante Honestino Guimarães, mesmo porque, no gabinete do líder 
Mário Covas, quase se falsifica o laudo pericial do deputado Santilli 
Sobrinho. A melhor prova de que o Congresso se encontra dissociado 
das providências do Executivo é que ele tomou a si a responsabilidade 
destas investigações, por intermédio da comissão parlamentar de in-
quérito, que, para amanhã, convocou quatro dos prováveis responsáveis 
pelos acontecimentos. Mas, por outro lado, estranho que, depois de seis 
dias, o Sr. Presidente da República nomeie uma comissão de inquérito 
para fazer uma das chamadas e clássicas rigorosas sindicâncias, presidi-
da pelo próprio chefe do SNI, cuja obrigação seria estar informado de 
tudo que ocorrera neste país, já que informado está até da vida íntima 
dos Srs. Deputados. Então o Serviço Nacional de Informações, de duas 
uma: ou é inútil, e neste caso teria de ser dissolvido, porque está gastan-
do inutilmente verbas da República, pois que nada informa; ou então 
sabe e não quer tomar as providências.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado pelo aparte.
O Sr. David Lerer – Permita-me completar.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço então que seja breve.
O Sr. David Lerer – Ilustre líder, por maior que seja o empenho de 

V.Exa., não conseguiria alterar dentro desta Casa a sensação, mais do que 
isso, a certeza de que tudo isso não passou de uma manobra protelatória 
visando apaziguar a maioria que, realmente, se rebela contra a violência, 
e sossegar inutilmente a opinião pública e a imprensa do país. Essa ma-
nobra protelatória não terá eficácia, porque o país há dois meses viu o Sr. 
Presidente da República prometer a uma comissão que veio da Guanabara...

O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. está fazendo um discurso. Peço 
que abrevie seu aparte.

O Sr. David Lerer – Estou finalizando. Há dois meses o presiden-
te da República prometeu a uma comissão de intelectuais e padres da 
Guanabara que não mais haveria violência, não mais se invadiriam as 
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universidades e não se cometeriam assassinatos. Os fatos, hoje, são fá-
ceis de avaliar; estão na mesa de cirurgia do Hospital Distrital a pro-
var o contrário. Não acreditamos na possibilidade de o presidente da 
República evitar que tais fatos se repitam.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Não procede a argumentação do ilustre 
deputado David Lerer, por dois motivos: em primeiro lugar sabemos 
que o general Garrastazu Médici é o chefe do SNI e que, para fazer in-
vestigações específicas do seu serviço, ele não precisa de designação. 
Disso nós sabemos e é o óbvio.

O Sr. Hermano Alves – Para que foi designado?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Foi designado para outra missão, espe-

cificamente, expressamente, essa que estava sendo reclamada aqui. Daí 
por que disse eu, no início deste meu discurso, que, quaisquer que fos-
sem as providências tomadas pelo governo, não haveriam elas de satis-
fazer àqueles que estavam apaixonados na matéria, àqueles que estavam, 
de todo modo, negando a confiança à ação do governo. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, não procede a alegação do ilustre 
deputado de que esta Casa não acredita no inquérito, de que esta Casa 
não acredita na investigação. Sr. Presidente, ninguém é dono do pensa-
mento desta Casa, ninguém tem o direito ou a prerrogativa de dizer que 
a Câmara acredita, ou não, nisto ou naquilo. Cada um aqui é dono da 
sua opinião, cada um aqui expressa a sua vontade e o seu ponto de vista, 
mas ninguém se pode arrogar o direito de dizer que a Câmara não con-
fia no governo, porque a Câmara, como todo órgão coletivo, só expressa 
a sua vontade através de deliberações, e não houve deliberação alguma 
em torno da matéria, nem poderia haver, mesmo porque é proibido até 
pelo regimento. Não houve aqui qualquer manifestação dessa natureza, 
de caráter subjetivo, de caráter opinativo, sobre o governo e as pessoas. 
Por conseguinte, essa fantasia de que não se confia na ação do governo 
é puramente pessoal, e não manifestação da Câmara dos Deputados. 

O Sr. Humberto Lucena – A minha impressão, nobre deputado 
Ernani Sátyro, é a de que, além de manter o reitor no seu posto, o Sr. 
Presidente da República – que, segundo a imprensa, recebera entre emo-
cionado e surpreendido a invasão da Universidade de Brasília – deveria 
ter tomado uma ou outra medida que não esta a que se refere V.Exa. 
S.Exa. nomearia uma comissão de inquérito de alto nível, composta, 
por exemplo, de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, 
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de um representante do Ministério Público e de um representante de 
sua confiança das Forças Armadas. Ao mesmo tempo, substituiria o Sr. 
Ministro Gama e Silva. O professor Gama e Silva revelou-se incapaz de 
ser titular dessa pasta, porque os atos praticados na Universidade de 
Brasília o foram dentro da esfera do Departamento de Polícia Federal, 
órgão a ele subordinado. S.Exa., portanto, não tem mais condições pes-
soais, nem políticas, nem administrativas de continuar à frente daquela 
pasta. Por outro lado deveria, enquanto durasse o inquérito, afastar de 
suas funções o Sr. Diretor do Departamento de Polícia Federal e o chefe 
de polícia de Brasília. Depois, então, com o fim do inquérito, se não fos-
sem incriminados, voltariam ao exercício das suas funções. 

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito grato a V.Exa.
Ainda aqui eu poderia dar a mesma resposta que dei há poucos mo-

mentos ao aparte do nobre deputado David Lerer. O que o nobre e ilus-
tre deputado Humberto Lucena expõe perante a Casa é o que ele acha 
correto, o que ele desejava que o presidente da República fizesse. Mas 
o nobre deputado Humberto Lucena não é o presidente da República, 
não é o chefe do Executivo, não é o responsável pela solução do proble-
ma. O que o presidente da República fez, dentro do que costuma fazer 
no cumprimento dos seus deveres perante a opinião pública, foi tomar 
aquelas medidas que considera acertadas. S.Exa. designou um oficial da 
mais alta responsabilidade e seriedade, de sua imediata e total confian-
ça, para proceder a essa investigação. Àqueles que estão de boa-fé o que 
cabe é esperar o resultado dessas investigações. Isso, sim. Ou elas são – 
como sabemos que serão – realmente honestas, corretas, como cumpre, 
ou então, como entendem e preveem os nossos adversários, poderiam 
transformar-se numa farsa, numa mentira, se isso se verificasse; aí, sim, 
caberia aos ilustres deputados da oposição o direito de denunciar ao 
povo, de denunciar ao país que o governo não cumpriu o seu dever. 
Até então, o que nos cabe, principalmente a nós, da Maioria, e mesmo 
àqueles ilustres companheiros que aqui protestaram contra os aconte-
cimentos verificados na universidade, é manifestar a nossa confiança 
nos propósitos e na ação do Sr. Presidente da República e aguardar sere-
namente, confiantemente, patrioticamente, o resultado desse inquérito 
mandado instaurar pelo Sr. Presidente da República.

O Sr. Luís Garcia – Meu prezado líder, o presidente da República, 
marechal Costa e Silva, não decepcionou nem o seu partido, a Arena,  
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nem a nação. A confiança que todos nós depositamos nele acaba de 
se confirmar com a medida que manteve o reitor da Universidade de 
Brasília e com a declaração, segundo anunciou a imprensa, de que atos 
como aqueles não mais se verificarão nem naquela universidade e nem 
em outras do país. E, mais ainda: mandou apurar os fatos por uma auto-
ridade diretamente ligada a S.Exa. no escalão superior, para tomar a si a 
responsabilidade dessa apuração.

De maneira que eu me congratulo com V.Exa. pelo discurso que está 
proferindo e congratulo-me também com a nação por esta atitude do Sr. 
Presidente da República, que fez nesta oportunidade uma opção entre a 
violência e a apuração das responsabilidades.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradecendo o aparte do nobre depu-
tado Luís Garcia; terei o prazer de ouvir o não menos nobre e ilustre 
deputado Martins Rodrigues.

O Sr. Martins Rodrigues – Muito obrigado a V.Exa. Infelizmente, no-
bre deputado Ernani Sátyro, não podemos participar da euforia com 
que V.Exa. e o nobre vice-líder que acaba de aparteá-lo recebem não as 
providências, que não existem, ainda em caráter positivo, mas a nota 
que anuncia determinada decisão do Sr. Presidente da República. A 
nação, naturalmente, esperava, como todos esperávamos, quase oito 
dias depois dos graves acontecimentos de Brasília – da invasão do cam-
pus universitário e das violências inomináveis que ali foram pratica-
das contra estudantes, funcionários, professores e até parlamentares –, 
ao menos uma palavra de reprovação do chefe do Estado em relação 
ao episódio. A nota, porém, limita-se a referir que as ocorrências fo-
ram longamente comentadas pela imprensa e pelo Parlamento, e, em 
seguida, foi designado o chefe do SNI para fazer as investigações ten-
dentes a apurar – veja-se bem – as causas, as circunstâncias e as con-
sequências do que houve em Brasília. Parece que o Sr. Presidente da 
República aderiu àquela singular teoria do seu chefe de imprensa, que 
fala na existência, apenas, do incidente em Brasília, quando escreveu 
sobre os graves acontecimentos da semana passada. Ninguém fala aí em 
responsabilidade, nem nos crimes verificados, nem se trata de apurar a 
existência dos gravíssimos delitos cometidos contra estudantes inermes, 
depois de invadir-se a Universidade de Brasília. Não há responsabilidades 
a apurar, segundo a nota do Sr. Presidente da República; vão apenas 
verificar causas, circunstâncias e consequências daqueles fatos. Mas há 
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mais, nobre deputado, a nota da Presidência da República, redigida pela 
sua Assessoria de Relações Públicas com a habitual falta de habilida-
de, declara: “Com essa medida” – a escolha do Sr. Garrastazu Médici 
para presidir estas investigações – “visa o Sr. Presidente da República 
obter todas as informações indispensáveis a tomadas de decisões opor-
tunas” – o Sr. Presidente da República ainda não acha que seja opor-
tuno tomar decisão alguma sobre atos tão tremendos, tão sérios, quais 
os que se verificaram – “que possam solucionar o incidente e impedir 
possíveis explorações pelos elementos desejosos de manter um clima 
de desordem e de insegurança, altamente prejudiciais aos superiores 
interesses do Brasil”.

Eis aí o que se visa: impedir as possíveis explorações pelos elemen-
tos desejosos de manter um clima de insegurança. O Sr. Presidente da 
República está apenas preocupado com isso: a repercussão daqueles fa-
tos gravíssimos, daquele clima, repercussão que atribui a explorações 
pelos que desejam manter um clima de insegurança. Esses elementos 
que desejam manter um clima de insegurança, segundo se presume pela 
nota oficial, são os estudantes, os funcionários, os professores vítimas 
da brutalidade; são os parlamentares, é a imprensa, que deu curso a 
tudo isso, como se tudo isso resultasse apenas da fantasia da oposição, 
que contesta este regime e este governo. Não podemos, nobre depu-
tado, depois de tudo isso, considerar que haja realmente um instrumen-
to sério para apurar coisa alguma. Como salientou o nobre deputado 
Humberto Lucena, não é possível apurar a responsabilidade do che-
fe do Departamento Federal da Segurança Pública e do secretário de 
Segurança Pública, quando os agentes executores da medida não têm as 
condições de independência e autonomia para apontar os responsáveis, 
que permanecem no pleno exercício de suas atividades.

O Sr. Presidente (José Bonifácio) – Atenção. Quero recordar aos no-
bres deputados – e não vai nisto qualquer censura, tampouco adver-
tência – o que diz o regimento sobre apartes: “Aparte é a interrupção 
breve e oportuna do orador, para indagações ou esclarecimento relativo 
a matéria em debate”.

Pediria que fosse observado rigorosamente o regimento, inclu-
sive porque o líder da Minoria está inscrito para falar em seguida. 
Tanto a Maioria como a Minoria poderão assim externar seu pensa-
mento com amplitude.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, há poucos dias, quando 
alguns de nós falávamos aqui a respeito dos acontecimentos e dizíamos 
que o governo haveria de empenhar-se para que fossem apuradas as 
responsabilidades, recebemos as manifestações mais evidentes de ironia 
e descrença por parte de muitos dos ilustres colegas de oposição.

Agora, briga-se pela ausência da palavra responsabilidade em uma 
nota, esquecidos – e os anais aí estão – de que falávamos sobre respon-
sabilidade, apuração das responsabilidades, e éramos levados até ao ri-
dículo por muitos de nossos adversários.

Logo, Sr. Presidente, não se pode, na interpretação de acontecimen-
tos dessa natureza, raciocinar à base de um jogo de palavras, de uma 
combinação de expressões.

A nota é bastante expressiva; fala nas causas, nas circunstâncias dos 
lamentáveis acontecimentos e nas suas consequências. Não se podia di-
zer mais do que isso. O Sr. Presidente da República não podia, para sa-
tisfazer os nossos nobres adversários, tomar, desde logo, nessa nota uma 
posição polêmica, parcial, acusando imediatamente autoridades.

O Sr. Presidente da República, meus nobres deputados e Sr. 
Presidente, ao dizer ontem ao Sr. Reitor da Universidade de Brasília que 
ele seria mantido no cargo e que atos dessa natureza não se reproduzi-
riam, fez uma opção, tomou uma decisão. É claro que quando fala na 
oportunidade de outros atos e outras medidas, é porque ele se deixa 
subordinar à verdade, amparado nesse inquérito a que mandou proce-
der. Isso, sim, seria até uma leviandade do Sr. Presidente da República – 
uma manifestação de desconfiança num auxiliar da mais alta categoria, 
numa pessoa ligada profundamente ao governo. Seria até uma levian-
dade do Sr. Presidente da República antecipar-se a essas investigações e 
declarar desde logo o que haveria de fazer.

O Sr. Dorival de Abreu – Permita-me V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não o permito agora, nobre deputado. 

No momento oportuno concederei o aparte. Mas não posso interrom-
per um período para atender a um pedido de aparte.

O Sr. Dorival de Abreu – Então eu aguardarei a oportunidade.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, não basta a declaração, 

que está em todos os jornais, do presidente da República ao reitor de 
que fatos dessa natureza não se repetiriam? Então o problema não é de 
palavras, pois, quaisquer que sejam as expressões por nós usadas, elas 
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serão negadas, não serão acreditadas por aqueles que se apaixonaram 
no debate desta matéria. A nota é perfeita, é completa. É tão expres-
siva quanto a nota e o ato do Sr. Presidente da Republica, mantendo o 
Sr. Reitor, que, sabemos, foi há poucos dias acusado em nota oficial da 
polícia, dizendo ainda a esse reitor que ele continuava plenamente pres-
tigiado e que atos daquela natureza não seriam repetidos.

O Sr. Hermano Alves – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Depois de responder ao aparte do nobre 

deputado Dorival de Abreu, darei o aparte a V.Exa.
O Sr. Dorival de Abreu – Nobre deputado, estou ouvindo com aten-

ção a exposição que V.Exa. faz, nesta Casa, a propósito da disposição 
do governo de apurar os fatos. Entretanto, Sr. Deputado Ernani Sátyro, 
causa espécie à nação que se pretenda apurar o óbvio. E por que o óbvio? 
Porque os crimes cometidos na Universidade Federal de Brasília são 
de conhecimento notório do povo brasileiro. Evidentemente, a nação 
aguardava uma ação vigorosa do governo. E, mais do que isso, esta posi-
ção não é apenas do MDB, da oposição nesta Casa, mas da consciência 
jurídica do país, das melhores tradições da nossa consciência jurídica. 
Quero contribuir para o discurso de V.Exa. acrescentando um período 
que foi dito, no Congresso Nacional, pela grande figura brasileira, Rui 
Barbosa. Rui disse certa feita: “O funcionário que transpõe a lei...

O SR. ERNANI SÁTYRO – Permite V.Exa.? V.Exa. vai ler um trecho 
de Rui Barbosa? Isso não é aparte.

O Sr. Dorival de Abreu – “O funcionário que transpõe a lei perde 
autoridade e torna-se...

O Sr. Presidente (José Bonifácio) – O orador não permite o aparte.
O SR. ERNANI SÁTYRO – V.Exa. não está proferindo um aparte.
O Sr. Dorival de Abreu – O orador não quer ouvir a palavra de Rui?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, peço que me mantenha 

a palavra.
O Sr. Presidente (José Bonifácio) – O orador retirou seu consenti-

mento para o aparte. Formulo um apelo ao nobre deputado Dorival de 
Abreu para que atenda ao regimento.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, admite-se que se traga 
para a tribuna, quando se é dono do tempo da tribuna, as páginas que 
se queira. Mas pedir um aparte a fim de fazer uma transcrição, para isso 
não dou permissão.
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O Sr. Dorival de Abreu – Nobre deputado, é apenas um período.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Vou permitir que leia o trecho de Rui 

Barbosa, mas V.Exa. está infringindo as mais rudimentares normas 
parlamentares.

O Sr. Dorival de Abreu – Perdoe-me V.Exa. que faça isso. Mas, Rui 
disse, nesta Casa: “O funcionário que transpõe a lei perde a autoridade 
e torna-se um delinquente ao abusar das suas funções e entregar-se à 
violência; infringindo o direito, desrespeitando as garantias constitucio-
nais, está o funcionário impedido de permanecer no cargo”. Concluindo, 
Sr. Deputado, ou o governo entende que deve ficar com a lei e, com ela, 
com a autoridade, ou ele fica ao lado do arbítrio e, com ele, ao lado da 
ilegalidade, da desordem e da anarquia.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, veja V.Exa. que coisa ex-
traordinária. Um verdadeiro “Ovo de Colombo”! Para dizer isso preci-
sa-se pesquisar os arquivos e trazer Rui Barbosa. Por isso, Sr. Presidente, 
não queria conceder o aparte, a fim de que o nobre aparteante não pas-
sasse por situação tão penosa do ponto de vista parlamentar. Para dizer 
o óbvio, para dizer o elementar, para dizer o que todo mundo sabe, pre-
cisou trazer uma citação de Rui Barbosa.

O Sr. João Herculino – Agora, até a citação de Rui é penosa?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Penosa é para V.Exa. trazer a palavra de 

Rui para explicar coisa já conhecida.
O Sr. Euclides Triches – Nobre deputado Ernani Sátyro, a Casa toda 

está ouvindo as explicações de V.Exa. a propósito dos dolorosos epi-
sódios que ocorreram em Brasília na última semana. V.Exa., conforme 
havia prometido, relata, com todos os pormenores, as providências que 
o governo federal está tomando. Evidentemente, o Sr. Presidente da 
República deseja, da melhor forma possível, ter uma opinião pessoal 
sobre o assunto. E foi com grande surpresa que ouvi, há pouco, o nobre 
líder Martins Rodrigues dizer que a pessoa designada pelo presidente 
da República para colher as informações necessárias, a fim de inteirá-
lo sobre o assunto, não tem autonomia e independência para tal. Ora, 
entendo eu, nobre líder Ernani Sátyro, que talvez providência melhor do 
que a tomada seria a ida do próprio presidente da República para colher 
os dados, o que é realmente difícil, para não dizer impossível. Então 
designou um dos seus amigos mais caros e íntimos, um companheiro 
de mais de quarenta anos, para colher essas informações, que merecerão 
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total confiança da parte de S.Exa. Esta Casa já solicitou a constituição 
de uma comissão parlamentar de inquérito, medida que teve apoio dos 
próprios deputados do governo. Por conseguinte, serão confrontadas 
essas informações com as de outras comissões que venham a ser criadas, 
talvez pela própria universidade. O Sr. Presidente da República ouvirá 
do seu amigo mais íntimo informações fidedignas e assim poderá julgar 
e decidir a respeito.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, considero, por conse-
guinte, ultimada aquela parte do meu compromisso, isto é, do compro-
misso espontâneo que assumi perante esta Casa, quando era acusado 
de aqui não comparecer, o que não representava a verdade, porque no 
dia daqueles lamentáveis acontecimentos, durante toda a sessão, não me 
afastei da minha cadeira, ora aparteando o deputado Leon Peres, ora 
aparteando o deputado Mário Covas.

Na sessão seguinte, a liderança esteve aqui presente pelo nobre depu-
tado Geraldo Freire, e eu afirmei que a liderança é uma, é um todo, um 
corpo só. Qualquer dos líderes – e não quero chamá-los de vice-líderes – 
que aqui esteja no seu posto fala por todo o Conselho de Liderança. Não 
é só a presença física, não é a pessoa do líder que significa a existência 
da liderança no plenário desta Casa.

Nunca fugi, mesmo nos momentos mais difíceis da minha já longa vida 
política e parlamentar, de minhas responsabilidades. Apenas procedendo 
de modo diferente nunca vim para aqui acusar colegas que, porventura, 
momentaneamente estivessem ausentes, porque muitas vezes não se sabe 
qual a ação construtiva, qual a atitude bem inspirada, cheia de propósitos, 
patrióticos, que motivou a ausência física e ocasional deste líder.

Em defesa de seu substitutivo ao 
projeto de lei de anistia
sessão de 21 de agosto de 197978

Este pronunciamento de Ernani Sátyro constitui um dos pon-
tos altos de sua vida parlamentar, forjada ao longo de oito man-
datos como representante paraibano na baixa casa do Congresso. 
A maneira conscienciosa como examinou e proclamou seu pensa-

78 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 22 de agosto de 1979.
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mento a respeito da anistia o fez pôr-se acima das provocações, dos 
acintes, das afrontas e, sobretudo, das incompreensões com que foi 
tratado em vários momentos de sua atuação como relator do pro-
jeto de anistia enviado ao Congresso Nacional pelo presidente da 
República. Nada disso, contudo, o fez perder a altaneria com que 
sempre se portou no Parlamento e a galhardia com que, nesse caso, 
defendeu o seu parecer. (NO) 

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Congressistas, co-
munico a V.Exa., Sr. Presidente, que trouxe por escrito a defesa do meu 
parecer e que não permitirei apartes.

Eis-nos chegados ao fim de um debate que se vem prolongando por 
vários dias, na imprensa, no plenário das duas casas do Congresso, na 
praça pública, na comissão mista, agora nesta sessão conjunta.

Força é reconhecer que, neste caso como em todas as situações da 
vida, ingênuos ou pretensiosos serão aqueles que se julgarem donos da 
verdade. Se a verdade estivesse, assim, inteira e absoluta, do lado de al-
gum dos contendores, nem haveria necessidade de debate no mundo. Ao 
contrário, o que acontece, agora como sempre, é que cada um de nós tem 
a sua parte de razão, e as resoluções dos órgãos coletivos hão de resultar 
afinal do voto da Maioria, porque de outro modo não haveria democra-
cia. Mesmo assim, as maiorias transigem, até onde podem transigir.

Dentro dessas premissas, procuramos, em nossa função de rela-
tor, acolher quanto possível as sugestões dos membros do Congresso 
Nacional, sem distinção de partidos, sem preferências pessoais, sem 
prevenções contra ninguém.

Não fui compreendido por muitos, inclusive por amigos a quem 
muito prezo. Não me surpreendi, porém. Já sabia de antemão que este 
seria o preço da honrosa missão que me fora confiada. Uma coisa, no 
entanto, quero deixar bem clara. É que meu longo passado na vida pú-
blica, maior parte dela na oposição, já constitui uma resposta às injustas 
increpações de subserviência e apoio incondicional a este ou a qualquer 
outro governo. Não recebi ordens. Não recebi imposições de ninguém. 
Assumo a responsabilidade de minhas posições e do meu parecer. É cer-
to que procedi dentro dos limites do projeto enviado pelo governo, mas 
como uma aceitação, e não como uma abdicação. Mesmo assim, ampliei 
quanto pude alguns dos seus limites, sem que jamais tenha sido cons-
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trangido ou dificultado. Se concordei com sugestões, foi porque elas não 
contrariavam as minhas ideias e não violentavam a minha consciência. 
Ouvi a ambas as partes, no que me pareceu justo e razoável.

Prestados estes esclarecimentos, Srs. Congressistas, passo a respon-
der às críticas e objeções que me parecem mais dignas de contestação 
ou de reparo. São muitas, e prefiro não obedecer a ordem de qualquer 
natureza, seja a ordem dos oradores, seja a ordem das disposições do 
projeto ou do substitutivo.

Começarei pelas mais contundentes, as que mais têm inflamado os 
adversários do projeto e do substitutivo por não ser irrestrita a anistia 
proposta. Em torno disso tentaram levantar a opinião pública, embora 
esta, ouvida através de órgãos e meios adequados, em várias cidades do 
Brasil, tenha por mais de oitenta por cento aprovado a anistia restrita.

Já demonstrei exaustivamente, em parecer a emendas à Constituição, 
em discursos, em palestras ou conferências, em declarações à imprensa 
falada e escrita, que a anistia irrestrita não é uma constante na legisla-
ção brasileira. Através de 93 casos de anistia que me foi dado conhe-
cer, seja pelo Centro de Documentação e Informação da Câmara dos 
Deputados, seja pelo grande número de livros consultados, verifiquei, 
como terão verificado outros congressistas, a cujo alcance estão esses 
dados, que tem havido em nossa pátria, desde a independência até hoje, 
os mais diversos tipos de anistia: parciais e limitadas, condicionais, ple-
nas, restritas, gerais, irrestritas e até simplesmente anistia, sem qualquer 
adjetivação. Não se pode, pois, afirmar que há uma doutrina brasileira 
da anistia, neste ou naquele sentido. Se formos fazer uma estatística, 
certamente o número das que foram restritas seja muito maior. Pasma, 
pois, a segurança com que muitos debatedores da matéria gritam, su-
ficientes, que “anistia é anistia. Ou é geral, ampla e irrestrita, ou não 
é anistia”. Adiantam que anistia não admite adjetivação. Aliás, está na 
moda condenar o pobre do adjetivo, a propósito de tudo, principalmen-
te de democracia, como se não houvesse democracia liberal, democra-
cia social, e assim por diante.

Esta anistia de agora, portanto, não é irrestrita: ela excluiu os conde-
nados por determinados crimes. Não cabe aqui entrar nos detalhes da 
questão, por sobejamente conhecidos. Para nós, os excluídos são autores 
condenados de crimes contra a humanidade, e não de crimes políticos. 
Ainda no último domingo, o senador Jarbas Passarinho, em luminoso 
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artigo publicado em um dos órgãos de imprensa desta capital, citava al-
guns dos aspectos deste problema, não propriamente nos seus aspectos 
jurídicos, que este não é o reino do eminente senador, mas nos aspectos 
acentuadamente humanos, na caracterização de quanto existe de torpe 
e de hediondo no terrorismo.

Alega-se que o projeto do governo contém uma contradição, que é pre-
cisamente a de manter presos os condenados e livres os autores de crimes da 
mesma natureza, por não terem ainda sido definitivamente julgados.

Já sustentei, em meu parecer, que, se essa contradição existe, ela obe-
dece a duas finalidades. Primeiro, aceitar a consideração, tão apregoada 
pelos oposicionistas, de que, enquanto não condenado definitivamen-
te, ninguém pode ser considerado criminoso. Segundo, que o benefício 
da anistia, e, em consequência, o trancamento de todos os processos 
em curso, obedece à mesma elevada inspiração do governo, no senti-
do de evitar o prolongamento das batalhas judiciárias, com processos, 
julgamentos e recursos a se arrastarem pelas juntas de julgamento, pe-
las auditorias, pelas comissões de inquérito e, finalmente, pelo Superior 
Tribunal Militar. Se houve contradição, foi uma contradição generosa, 
voltada para os propósitos de conciliação e pacificação da sociedade 
brasileira. Só se faz acusar o governo, pela minoria de cerca de duzentos 
criminosos que ficam presos, mas não se reconhece o gesto largo que 
restitui a liberdade a mais de cinco mil que serão beneficiados.

Finalmente, vale considerar que o governo, se não faz promessas an-
tecipadas, também não destrói a esperança de que novos atos poderão 
surgir no futuro, de acordo com estas mesmas inspirações de conciliação 
nacional. Vamos, pois, aguardar os efeitos deste primeiro passo. No mo-
mento, parece-me que mais não é possível conceder.

Entre as críticas que se têm levantado ao meu substitutivo, figura 
aquela de ter feito comentário conciso a cada uma das emendas aprecia-
das. Pensei que a síntese fosse uma virtude, e não um defeito. Impossível 
me pareceu, em tão pouco tempo, estudar mais do que fiz, examinar e 
comentar mais do que comentei e examinei. Dispondo de prazo até o 
dia 18 deste mês, ainda prorrogável, o certo é que, já no dia 15, entregava 
meu trabalho à comissão, com o exame de cada uma das 305 emendas, 
ou 306, se quiserem, pois uma delas se desdobra em duas. Há emen-
das enormes, substitutivos completos ao projeto primitivo, muitas delas 
cheias de sugestões novas, apesar de grande e inevitável número de 
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repetições. Nada ficou sem exame. Censuram-me porque, a propósito 
de muitas, me limitei a dizer “rejeitada”, porque contraria a filosofia 
do projeto, ou a sistemática do projeto, ou a sua estrutura, e assim por 
diante. Pergunta-se, então: que filosofia é esta, que estrutura é esta, 
qual a sistemática?

Fácil é a resposta, e vou dá-la, agora, em termos definitivos.
O projeto tomou a sua posição quanto à exclusão de condenados por 

determinados crimes. Adotou critérios referentes ao retorno ou reversão 
de servidores públicos subordinados, todos esses casos à existência de 
vagas e interesse da administração. Determinou a criação de comissões 
para exame dos requerimentos. Exigiu esses requerimentos em lugar do 
retorno ou reversão automáticos. Proibiu a volta daqueles afastados por 
improbidade. Cuidou do problema da aposentadoria, transferência para 
a reserva ou reforma daqueles que tiverem os seus pedidos indeferidos 
ou que não requererem o retorno ou a reversão. Determinou que a lei de 
anistia não gera quaisquer outros direitos, além daqueles nela expressos, 
vedando reclamação de vencimentos, soldos, salários, proventos, resti-
tuições, atrasados, indenizações, promoções ou ressarcimentos. Eis, em 
resumo, a filosofia, a sistemática, o espírito do projeto. Toda e qualquer 
emenda que, no meu entendimento, contrariava isto foi rejeitada, sem ne-
cessidade de repisar os mesmos argumentos e as mesmas alegações.

É necessário reafirmar que muitas dessas exigências, referentes a 
vagas, criação de comissões, quadro suplementar e outras, já se incor-
poraram à tradição brasileira. São comuns a diversas leis e decretos de 
anistia, principalmente depois de 1930, com Getúlio Vargas.

Não querem ver, no entanto, os opositores do parecer e do substi-
tutivo, as emendas que foram acolhidas, as ideias que foram aceitas, os 
benefícios novos que foram concedidos. Bastam alguns exemplos. Aí es-
tão os estudantes, os operários grevistas, as famílias daqueles que seriam 
beneficiados pela anistia, se não tivessem morrido, a contagem do tempo 
em que estiveram afastados os servidores civis e militares, para efeito de 
aposentadoria e disponibilidade, os líderes sindicais, os crimes eleitorais.

Alega-se que, em alguns desses casos – como os dos estudantes e em-
pregados das empresas privadas –, não se assegurou o seu direito de voltar 
às suas escolas ou ao seu trabalho. Esquecem que a consequência funda-
mental da anistia é a extinção da punibilidade. Ninguém mais pode ser 
chamado a juízo para responder por qualquer crime de natureza política 
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cometido na escola, na fábrica, ou até mesmo pela prática de greve ilegal. 
O poder anistiante não é obrigado a fazer voltar cada um à sua vaga na 
escola ou na oficina. A anistia, apagamento do crime ou da falta já é um 
grande benefício, é o perdão do Estado.

Inúmeras leis brasileiras falam somente em anistia, sem mais 
nada dizer. Veja-se, por exemplo, o Decreto Legislativo nº 7, de 20 de 
julho de 1961, que concede anistia aos trabalhadores ou servidores 
de empresa estatal ou privada por motivo de participação em greve 
ou dissídio. Não cuida da volta aos empregos. Apenas permite que 
continuem contribuindo para a Previdência. Duas constituições, a 
de 1934, no art. 19, das Disposições Transitórias, e a de 1946, no 
art. 28, também das Disposições Transitórias, concedem anistia, sem 
mais uma palavra. Quer dizer, então, que essas anistias não valeram 
nada, que nada significaram? Seria levar muito longe não o uso, mas 
o abuso das palavras.

Um dos pontos em que mais contraditória nos parece a conduta 
da oposição é quando reclama contra o fato de prever o projeto, como 
o substitutivo, o direito de regulamentar a lei, por parte do presiden-
te da República. Esquecem os ilustres adversários, em primeiro lugar, 
que isso é elementar em matéria legiferante. Certos detalhes podem e 
devem ficar para o regulamento, mesmo para que a lei seja o menos 
casuística possível. Esquecem depois que a sua representação, na co-
missão mista, com a exceção de um senador, aprovou a emenda que 
concedia ao presidente o direito de anistiar, emenda que rejeitei, por 
inconstitucional. Lei de anistia compete ao Congresso, com a sanção 
do presidente da República. Mesmo que se admitisse a delegação, esta 
haveria de vir através de projeto de resolução e, consequentemente, de 
decreto legislativo, e não por um projeto de lei, sancionado pelo chefe 
do Poder Executivo, em que este estaria se delegando ou se autori-
zando a si mesmo.

O problema do terrorismo também tem sido muito mal colocado. 
Proclama a oposição, através de alguns de seus mais fogosos oradores, 
que há um conceito firmado de terrorismo, no plano internacional. Que 
não é terrorista quem tem inspirações políticas para seus crimes. Não é 
verdadeira a afirmação. O que se vê, através de documentos oficiais, tan-
to das Nações Unidas quanto da OEA, são as intermináveis discussões 
sobre esse conceito, cada um defendendo a sua conceituação, conforme 
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a sua posição ideológica. Quem tiver dúvida, consulte esses documentos 
na Biblioteca da Câmara.

Sabemos que a palavra “terrorismo” não tem rigorosa conceitua-
ção jurídica, ou seja, que terrorismo não constitui um tipo, uma figura 
criminal. Mas as outras expressões empregadas no § 2º do art. 1º do 
substitutivo – assalto, sequestro, para citar somente estas duas – contêm 
todas as características da tipicidade, e como tal estão empregadas na lei 
penal e ainda como tal é que foram acolhidas pela Justiça para condenar 
acusados. A questão é por demais técnica, para caber nos limites des-
te discurso. Fica dito, porém, o essencial: 1º) que não há esse conceito 
universal de terrorismo; 2º) que existe tipicidade nas figuras delituosas 
pelas quais foram condenados os chamados terroristas.

Reclamam contra as diferentes autoridades administrativas que vão 
examinar os requerimentos de retorno ou reversão, ora ministros, ora 
governadores, ora prefeitos e assim por diante. É verdade, poderão sur-
gir as mais diferentes decisões para casos semelhantes. Pior seria, no en-
tanto, acumular tudo isso, num país imenso, com milhares e milhares de 
casos a examinar e decidir, para conhecimento de um só órgão. Nunca 
se chegaria ao fim. O que esquecem é que, qualquer que seja a autori-
dade administrativa encarregada da solução, de uma coisa ela não pode 
fugir na sistemática do substitutivo, por sinal a mesma do projeto: os 
servidores que não forem aproveitados, através do retorno ou reversão, 
serão beneficiados de outro modo, pela aposentadoria, transferência 
para a reserva ou reforma, conforme o caso.

Censuraram-me por ter acolhido, no substitutivo, os crimes eleito-
rais. Esquecem duas coisas: primeiro que isto já é da tradição brasileira, 
em várias leis, decretos legislativos ou decretos-leis, o que vale dizer, no 
Congresso ou no Executivo; em segundo lugar, que, das quatro emen-
das acolhidas, para efeito de inclusão do benefício, duas são de ilustres 
representantes do MDB e duas da Arena. Isso vale dizer que, se houve 
proteção ao mapismo, em que, graças a Deus, jamais estive envolvido, 
essa cobertura favoreceu aos dois partidos políticos ora existentes. De 
resto, crime eleitoral não é apenas mapismo.

Seria impossível, Srs. Congressistas, analisar uma a uma as críticas 
que foram feitas ao meu trabalho e ao projeto do governo. Aí ficam, 
na medida de minhas forças, rebatidas aquelas que me pareceram mais 
contundentes, mais injustas, mais flagrantemente despropositadas. 
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Outras já foram, no correr deste longo debate, seja na comissão, seja 
neste plenário, respondidas por eminentes colegas de meu partido e 
também por mim mesmo. Creio, pois, chegar o momento de fazer algu-
mas considerações de caráter geral, voltadas especialmente para o povo 
brasileiro, a que, em última análise, temos de prestar contas, porque dele 
somos representantes e delegados.

O presidente da República mandou ao Congresso Nacional um pro-
jeto de anistia ampla, embora não irrestrita. Foi fiel a seus sentimentos 
democráticos, a seus compromissos espontâneos com o povo, porque 
não estava necessitando do voto direto para a sua eleição, de antemão 
assegurada. O presidente não está disputando a glória desta iniciativa, 
embora o Brasil inteiro lhe deva a homenagem do reconhecimento e da 
gratidão. Esta anistia, que dentro de poucas horas vamos votar, não foi 
um triunfo da oposição, nem das forças de contestação que se mobili-
zaram, em grande parte, até para dificultar o bom andamento do pro-
blema. Foi uma conquista do povo brasileiro, da sociedade que anseia 
por paz e conciliação, para continuarmos a trabalhar pelo desenvolvi-
mento deste país. Mas foi também, não há negar, como ponto mais alto, 
uma vitória do presidente João Baptista Figueiredo, o que vale dizer, da 
sua pessoa e do seu governo. Foi uma vitória nossa, os congressistas da 
Arena, porque, em última análise, queiram ou não queiram as minorias, 
são as maiorias que decidem e deliberam. Foi, agora sim, uma vitória 
também da oposição, menos pela sua contribuição aos debates, quase 
sempre negativista e injusta, do que pelo voto, que espero não neguem, 
se querem a paz e a concórdia da família brasileira.

O projeto é muito mais amplo do que a emenda constitucional an-
teriormente apresentada pelo MDB, que concedia o benefício a partir 
de 1964, excluindo, assim, líderes políticos que agora são beneficiados, 
porque este projeto concede a anistia a partir de 1961.

Apregoam, entre outras, a generosa anistia concedida aos responsá-
veis pela Guerra dos Farrapos, sob a inspiração do grande Caxias. As si-
tuações são inteiramente diferentes. Ali se tratava de uma guerra leal, de 
corpo aberto. Não se tratava dos crimes de hoje, muitos deles hediondos, 
em que predomina a traição, a surpresa, a indiscriminação das vítimas.

Também não vem ao caso, como foi cantado em prosa e verso, a 
situação de homens como Euclides Figueiredo, Eduardo Gomes, Juarez 
Távora, Otávio Mangabeira e outros brasileiros, eminentes ou humildes. 
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Ali também o que houve foram revoluções leais, e não a desgraça e a 
hediondez do terrorismo, que nem por ter possível inspiração política, 
deixa de ser terrorismo.

Não vale o argumento especioso de que só os condenados preci-
sam de anistia, porque os outros, não sendo condenados, dela pres-
cindiam. Isto não é verdade. Tanto não é verdade que, se não fossem 
anistiados agora, seus processos prosseguiriam e grande número de-
les seria certamente condenado. Muitos e muitos já o estavam, apenas 
por estarem banidos, ou por não se terem recolhido para interpor o 
necessário recurso, ainda estavam sujeitos a penas, maiores ou me-
nores. Somente quem não conhece o direito pode afirmar que os não 
condenados não precisam de anistia. Até aqueles que ainda não foram 
sequer denunciados precisam da anistia, porque, sem esta, poderiam 
ser processados a qualquer momento.

O Congresso vai deliberar. Ele é soberano. Eu sou apenas intérprete 
de uma tendência, certamente majoritária, mas afinal uma tendência. 
Não sou líder nem dono do projeto, e muito menos da verdade. Mas dei 
a minha versão, de acordo com a minha consciência, com as minhas 
ideias e convicções. O resto é com este Plenário.

Que os anistiados, tão numerosos e em alguns casos tão valo-
rosos, uma vez livres, tragam a contribuição do seu patriotismo, 
se neles se inspiraram, para pacificação da sociedade brasileira. 
Conciliação não pode ser ato unilateral. Há de ser obra dos anistian-
tes e dos anistiados. Esta lei, que vai sair deste Congresso, pode ser o 
primeiro passo da verdadeira conciliação nacional. Aqui se trata de 
uma lei de anistia, não de uma punição da revolução, como querem 
muitos. Querem que a revolução venha rezar o mea-culpa, dizer que 
tudo quanto fez foi errado. Pelo menos pela minha palavra e pela mi-
nha mão jamais haverão de consegui-lo. Se erros houve, e certamen-
te foram muitos, estão resgatados pela ação que evitou a desgraça do 
caos e do comunismo.

Se anistia é esquecimento, vamos esquecer os agravos e as ofensas. 
Confiemos no presidente João Figueiredo, confiemos no Congresso, 
confiemos no povo.

Brademos, como o grande poeta português: É a Hora!



679PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

o perigo comunista no Brasil e no mundo79

sessão de 26 de novembro de 197980

Estas considerações do deputado Ernani Sátyro envolvem a 
situação política do Brasil e do mundo, constituindo um vasto 
painel dos fatos que aqui e lá fora vinham influenciando o com-
portamento humano em diferentes aspectos. Anticomunista con-
victo, aproveitou o orador a oportunidade para fazer, de relance, 
um retrospecto de vários fatos da vida política nacional, inclusive 
o episódio da cassação dos mandatos dos representantes comu-
nistas, em fins dos anos quarenta, quando votou contrariamente à 
medida por entender que devia-se respeitar a deliberação popular 
que elegera aqueles mandatários. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, estamos às vésperas do 
encerramento do ano legislativo. Mais nove dias, e todos nós estaremos 
rumando para os nossos estados, ao mesmo tempo descansando de nos-
sas tarefas parlamentares e enfrentando outro tipo de trabalho, não me-
nos árduo, que é o contato com as bases eleitorais, com os problemas de 
nossa terra e nossa gente.

Pareceu-me, assim, que não seria fora de propósito formular algu-
mas considerações de natureza política, à margem de todo o labor de 
que fui, ao mesmo tempo, parte e testemunha.

Começo por dizer, embora não esteja em causa a minha pessoa, e 
sim os episódios que se desenrolaram neste ano de 1979, que, após dez 
anos de ausência desta Casa, mas não da vida pública, encontrei, como 
era natural, um Congresso diferente. Nem melhor nem pior, porque es-
ses são conceitos muito subjetivos. Um Congresso diferente. Esta é a 
palavra. Diferente, como um dia o é de outro dia e, portanto, em termos 
mais amplos, como uma legislatura difere de outra legislatura.

Quando daqui saí, em 1969, para ocupar um lugar no Superior 
Tribunal Militar, convidado pelo inesquecível presidente Costa e Silva, 
estávamos na plenitude do regime de exceção. Não é necessário revolver 
agora os acontecimentos que levaram o saudoso presidente a decretar o 

79 Título dado por Ernani Sátyro na plaqueta Fatos e homens da vida pública brasileira.
80 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 27 de novembro de 1979.
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AI-5, nem muito menos as causas que inspiraram as forças democráti-
cas, civis e militares a deflagrar o movimento revolucionário de 1964. De 
minha parte direi apenas que, ainda hoje, se se produzissem as circuns-
tâncias daquela época, apoiaria, com o mesmo vigor com que o apoiei 
naquele momento, o gesto salvador e patriótico. De então para cá, muita 
coisa ocorreu. Acertos e erros, atos justos e injustos, mudanças e retifi-
cações. Só uma coisa não se pode negar, sem afronta à verdade: é que a 
revolução salvou o Brasil da anarquia, do caos, talvez do comunismo.

Dentro desse quadro, muitos dos compromissos da revolução já fo-
ram cumpridos, alguns talvez em termos mais amplos do que seria de 
esperar. Ora por ato próprio, ora através de mensagens ao Legislativo, o 
certo é que, lenta, segura e gradualmente, para usar a expressão do pre-
sidente Ernesto Geisel, os objetivos foram sendo alcançados: garantias 
da magistratura, extinção das penas de morte e banimento, restauração 
do habeas corpus para os crimes políticos, liberdade de imprensa, revo-
gação do AI-5, anistia. Mais não era possível fazer. Essa abertura, que 
começou no governo anterior, cada dia se alarga mais. Só não é possível 
escancarar as portas para a invasão da desordem e da anarquia.

Dirão sempre os nossos adversários, como têm dito até agora, que 
tudo isso é conquista do povo, e não uma concessão do governo. Vai 
nisso mais um jogo de palavras, em que é tão fértil a oposição brasileira. 
Em última análise, tudo no mundo é conquista do povo. De onde saem 
os governantes, senão do seio do povo, qualquer que seja o modo de sua 
ascensão ao poder? O que se não pode negar, no entanto, é que o povo, 
tendo embora a inspiração, não tinha forças para impor soluções, que o 
governo acolheu, dentro de seus propósitos de restauração democrática. 
Quem o obrigava, por exemplo, para citar somente um, a mandar um 
projeto de anistia amplo como o que foi enviado ao Congresso Nacional?

Este episódio da anistia é típico para caracterizar politicamente a 
história do nosso tempo. Enviando um projeto de lei da maior ampli-
tude, deixando fora do benefício apenas uma pequena parte de autores 
de crimes políticos, o governo e os congressistas que o apoiam foram 
arrastados, por uma propaganda bem articulada e por uma mobilização 
inteligentemente organizada, a uma situação aparente de seres desalma-
dos, verdadeiros réus da insensibilidade a deixarem na prisão supostos 
idealistas que pegaram armas contra o arbítrio e a exceção. Levaram 
para dentro do Congresso Nacional elementos treinados na contestação 
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e na desordem, os quais praticaram um dos mais tristes espetáculos de 
que se tem notícia na história parlamentar brasileira. Nunca a ordem dos 
trabalhos, no Congresso, desceu tanto. Nunca se perturbou tanto. Nunca 
se provocou tanto. E ainda têm coragem de dizer que aquilo é o povo. 
Não, era apenas uma parcela do povo, preparada para o triste espetáculo, 
para tentar impor a anistia em favor de terroristas que não haviam pega-
do em armas lealmente, como o fizeram os Eduardo Gomes, os Euclides 
Figueiredo, os Siqueira Campos e tantos outros patriotas e idealistas.

Já hoje ninguém pode mais duvidar da amplitude da anistia. Todos 
os líderes e cidadãos afastados da atividade política aí estão, participan-
do do debate público e da reorganização partidária, na plenitude de seus 
direitos e prerrogativas. Só uma corrente, uma só, não poderá participar 
desse movimento de renovação dos partidos, porque, no seu fanatismo 
ideológico, nega os mais essenciais direitos inerentes ao homem, a co-
meçar pela liberdade. Para esses não há, nem deve haver, um lugar na 
comunidade partidária. Que se escondam em outros partidos, que dis-
simulem, ou que façam como os comunistas corajosamente declarados: 
fiquem de fora. O que não podemos é legalizar um partido que nega os 
direitos fundamentais do homem, embora formalmente os adotem, para 
efeito de registro do programa e estatutos, como aconteceu em 1945.

Concedo o aparte ao deputado Claudino Sales.
O Sr. Claudino Sales – Deputado Ernani Sátyro, o discurso de V.Exa. 

não precisa de apartes para valer por si próprio e para se impor à conside-
ração desta Casa do Congresso Nacional e da opinião pública brasileira, 
porque as palavras que V.Exa. profere têm a autoridade que lhes confere 
sua longa atuação na vida pública, autoridade de quem exerceu os mais 
altos cargos da nação, dentro do Parlamento e à frente do Executivo de 
seu estado natal, no comando da Maioria parlamentar e, depois, em con-
vincente passagem por dignificantes postos do Judiciário, conduzindo-se 
em todas essas investiduras com aprumo, coerência e, sobretudo, inusi-
tada coragem. Nesta hora em que muitos se apressam a assumir posições 
liberalizantes, que muitas vezes estão na frente das próprias convicções, 
como apressadas concessões ou modismos dos dias, V.Exa. ao voltar a 
esta Casa – depois de incursões na vida de seu dia a dia, desempenhando 
outras missões de responsabilidade – como que agora quer colocar mais 
claramente seu retorno e faz apreciações da qualidade de seu trabalho e 
da sua composição para se situar com absoluta sabedoria, para dizer que 
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esta Câmara não é maior do que as outras, nem é maior esta que as ou-
tras legislaturas – é apenas diferente. Meu aparte, como já disse, não traz 
nenhum acréscimo ao que diz V.Exa., que vale por si próprio e dispensa 
apoio ou escoras. Tem ele o sentido, todavia, de mostrar a V.Exa. a ad-
miração, a estima e o respeito que tenho por sua figura, admiração que 
é anterior ao nosso conhecimento pessoal, porque, ainda quando vivia 
no interior da província, fiz, como fizeram milhões de brasileiros, uma 
ligação entre a legenda e o desempenho do homem que já, há 30 anos, 
tinha um nome que soava, pelos escampos deste país e pelo seu espaço, 
numa afirmação que os tempos atuais só me permitiram conferir, para 
alegria e satisfação minhas. Louvo, sobretudo, a coerência de V.Exa., que 
os anos não mudam, e a coragem que mostra nos pronunciamentos, na 
clareza das atitudes. Receba, portanto, a admiração e a estima – repito – 
deste que é dos seus mais novos amigos.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado pelo honroso aparte, 
nobre representante do Ceará.

Ouço o deputado João Gilberto.
O Sr. João Gilberto – Antes que V.Exa. retorne ao assunto da reme-

morização histórica dos acontecimentos de 1935, pediria licença para 
aparteá-lo para discorrer sobre os conceitos até aqui expostos. Diz 
V.Exa., nobre deputado Ernani Sátyro, que o governo tomou uma série 
de medidas liberalizantes e exalta aspectos, como a extinção da pena de 
morte, como outras medidas citadas por V.Exa. como liberalizantes. Já 
que fez uma defesa histórica do movimento de 64, apenas diria que, se 
o governo extinguiu a pena de morte, foi este mesmo governo ou este 
mesmo processo implantado no país em 64 que estabeleceu na tradição 
brasileira a pena de morte para crimes contra a segurança nacional, no 
caso, assaltos e sequestros; foi este mesmo governo que puniu discricio-
nariamente e, se hoje está concedendo a meia anistia que V.Exa. exalta – e 
que acho ser apenas um jogo de palavras dizer que foi conquistada pelo 
povo –, foi este mesmo processo o responsável por todos os desvirtu-
amentos que agora, parcialmente, são corrigidos. Portanto, historica-
mente, nada há a saudar ou louvar, e apenas dizer-se que, se é o governo 
que está tomando as iniciativas, que, se não houve pressão da opinião 
pública, no sentido delas, que V.Exa. quer desconhecer ou negar, este 
governo nada mais estaria fazendo que se reconciliando de alguns dos 
mais trágicos erros da história brasileira recente. V.Exa. reclama contra 



683PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

manifestações nas galerias. Estranho que V.Exa., defensor da institui-
ção parlamentar, não inclua nas suas reclamações aqueles atos – esses 
sim, que ferem muito mais este Parlamento –, como aquele de distribuir 
nos nossos gabinetes, numa noite de sábado para domingo, um panfleto 
apócrifo querendo atribuir determinada posição a alguns deputados; ou 
aquele de, nestas galerias, nas galerias da casa do povo, jogar-se um pó 
que, dizem, é originário do gás lacrimogêneo ou de, no carro de um dos 
nossos colegas, no estacionamento da Câmara dos Deputados, jogar-se 
o mesmo pó e depredar-se um carro. Se V.Exa. reclama dessa tribuna 
contra a livre manifestação das galerias de nos vaiar ou aplaudir, temos 
que nos preocupar com os atos terroristas ou de vandalismo que esta 
Casa tem sofrido nos últimos tempos e que não partem da oposição ou 
de pessoas de espírito oposicionista.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. que abrevie seu aparte.
O Sr. João Gilberto – Não será tão longo quanto o do eminente cole-

ga que o aparteou anteriormente. Diz V.Exa. que não se pode legalizar o 
Partido Comunista, porque não se pode legalizar um partido que nega 
na prática os direitos fundamentais do homem. Digo a V.Exa. que talvez 
seja por isso que tardiamente o governo extinguiu a Arena, porque, rei-
teradamente, o seu partido, neste plenário, através dos governos de esta-
do, que lhe pertencem em todos os atos, negou os direitos fundamentais 
da pessoa humana através daqueles que enchem de opróbrio a nação 
brasileira, que são os falsos suicídios, que são as torturas que acontece-
ram nas prisões deste país, sob a responsabilidade de autoridades que 
estavam ligadas ao seu partido.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Responderei ao aparte do nobre depu-
tado somente naqueles pontos que considero objetivos e não em outros 
conceitos adjetivos que realmente não importam em fatos concretos. 
É verdade que o governo da revolução revogou atos que foram por ele 
mesmo praticados: a pena de morte, o banimento. Mas praticados em 
circunstâncias especiais ou imperiosas, no interesse da segurança e na 
defesa do Estado, da paz pública, da ordem e da legalidade. Todas as re-
voluções sempre foram assim. Não há revolução sem atos excepcionais, 
não há revolução sem injustiças, não há revolução sem repressões. Mas 
aquilo em que a revolução é fiel a si mesma, aos propósitos com que foi 
implantada no país, é precisamente neste ponto: na medida do possí-
vel, de acordo com a própria evolução dos fatos e dos acontecimentos, 
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vai retornando a democracia ao nosso país. O episódio das galerias até 
hoje não foi bem contado nem interpretado; aquelas galerias que du-
rante a votação do projeto da anistia se manifestaram, repito que aquilo 
não era o povo. Todos sabem que não eram manifestações espontâneas. 
Ônibus e ônibus foram trazidos cheios de agitadores. Do próprio ple-
nário da Câmara se comandavam gestos e assuadas, e gritos e desres-
peito contra seus companheiros. Reprovo igualmente os que, na última 
votação, ficaram do outro lado também desrespeitando e desacatando 
os Srs. Congressistas. Isso precisa acabar. Esses abusos, essa desordem 
não podem continuar no Congresso Nacional. Em quase todos os países 
do mundo, e eu conheço alguns, o acesso às galerias é feito mediante 
convite, mediante uma credencial concedida de acordo com solicitação 
de cada um dos deputados ou senadores, sob a sua responsabilidade. 
Quando se diz que uma sessão é pública, isso não significa que o povo 
inteiro possa invadir o plenário da Câmara ou do Senado. Ela é pública; 
por isso que os seus atos não são secretos. Ela é pública; por isso que a 
imprensa está presente. Ela é pública; por isso que todos seus atos po-
dem ser divulgados e que, de acordo com os critérios da própria Casa 
Legislativa, certa parte do povo pode comparecer, dentro da ordem e do 
respeito ao próprio Parlamento. Isso que é conceito de sessão pública, 
esse que é o conceito, esse que é o direito do povo de comparecer às 
Casas Legislativas, e não uma horda, e não grupos e grupos de desordei-
ros a desrespeitar e a vaiar o próprio presidente do Congresso Nacional. 
Isso não é liberalidade, isso não é respeito aos direitos do povo, pelo 
contrário, é uma deformação do que seja a participação do povo no 
exercício de seus legítimos direitos. 

O Sr. Jorge Arbage – Nobre deputado Ernani Sátyro, a Câmara dos 
Deputados se honra em ouvir, na tarde de hoje, o brilhante pronunciamen-
to de V.Exa. O ideário de 1964 é um projeto histórico em plena transição. 
Seus objetivos, disse-o bem V.Exa., foram preconizados visando, em princí-
pio, a eliminar os perigos de comunização do nosso país, naquela memorá-
vel madrugada de 31 de março de 1964. Mas seu desdobramento, deputado 
Ernani Sátyro, sempre buscou, na certeza do ideário e na convicção dos seus 
líderes, aqueles objetivos primordiais, que são os dos anseios da nação e do 
povo brasileiro – chegar ao estágio definitivo do Estado de Direito. V.Exa. 
foi líder, na Câmara, do partido de um dos presidentes revolucionários e 
tem autoridade e conhecimento para, numa sessão como esta, expressar o 
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seu pensamento e manifestar a verdadeira trajetória dessa história revolu-
cionária. Quero saudar V.Exa., deputado Ernani Sátyro, e dizer, para con-
cluir, que 24 horas antes de esta nação relembrar o vergonhoso episódio de 
27 de novembro de 1935, V.Exa. faz uma análise do processo revolucionário 
e mostra, à luz da verdade, que esse processo teve o grande objetivo e o 
grande mérito de evitar que esta nação mergulhasse no caos e de assegurar 
ao povo brasileiro a continuidade de um processo de ordem, de segurança 
e de trabalho. Parabéns a V.Exa.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado, meu nobre colega 
Jorge Arbage.

E, já que falamos nisso, vale lembrar que se completam amanhã 44 
anos da Intentona, que pretendeu implantar o comunismo no Brasil. Os 
lances de covardia, de barbaridade, de desrespeito aos mais elementares 
deveres de humanidade, tudo isso já pertence à história.

Uma hora já está designada, nesta Casa, para relembrar o triste e co-
varde episódio, mas não posso deixar de trazer a minha palavra de respei-
to e homenagem aos bravos que se imolaram em defesa da pátria, do sen-
timento cristão, dos princípios de respeito à dignidade da pessoa humana.

Encerrado, ou prestes a encerrar-se, o processo legislativo da re-
formulação partidária, passaremos, uma vez sancionada a lei recente-
mente votada, à criação oficial dos novos partidos, que praticamente 
já se estão formando, senão formados, através dos entendimentos, dos 
compromissos, das tendências, das afinidades e dos interesses nacio-
nais ou regionais.

Não tardará, talvez, em futuro não muito remoto, que o Sr. Luís 
Carlos Prestes e seus sequazes batam às portas do Congresso para for-
malizar uma emenda constitucional em que se permita a legalização 
do Partido Comunista Brasileiro. É de ver a desenvoltura com que o 
secretário-geral do PC se movimenta, deita fala à imprensa, chegando 
ao desplante de afirmar que essa legalização é uma exigência do povo 
brasileiro e que virá por imposição popular.

Até lá, Sr. Presidente, muito acontecerá neste país. Não se confunda 
essa pretensão com as outras reivindicações, realmente democráticas 
e justas, como a restauração integral do habeas corpus, a extinção da 
pena de morte e do banimento, a anistia. Em favor destas corria toda 
uma gama de sentimentos genuinamente nacionais, de anseios de con-
ciliação da família brasileira, de inspirações de paz e esquecimento.  
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É certo que muitos dos anistiados voltaram com o mesmo ódio, e no 
ódio persistirão. Mas isto não importa muito. As consequências bené-
ficas da anistia perdurarão. No estuário do generoso benefício haverão 
de dissolver-se, com o tempo, os resquícios do rancor e da contestação. 
Somente para uma classe ou um grupo, ou um partido, se querem o 
nome, não existe remédio: é para o comunismo. O seu fanatismo, o seu 
desespero, a sua servidão à força internacional que o inspira, o sustenta 
e o escraviza, tudo isso há de fazer dele, em qualquer tempo, um corpo 
estranho no seio do povo, uma excrescência no organismo da nação, 
inadaptável e inassimilável.

Um breve retrospecto é necessário para bem definir a atividade do 
comunismo no Brasil.

Valemo-nos de trechos do relatório do ministro F. Sá Filho, proferi-
do no Tribunal Superior Eleitoral, quando do cancelamento do registro 
daquele partido, em 1947. Diz o relatório:

Pouco tempo após a Revolução Russa, organizou-se em Porto 
Alegre, por volta de 1918, o primeiro agrupamento comunista no 
Brasil, sob a denominação de União Maximalista.

Depois de tentativas frustradas, constituiu-se no Rio, em 1921, o 
Grupo Comunista, que, no ano seguinte, passou a editar a revista 
mensal Movimento Comunista.

Fundou-se, nesse ano de 1922, o Partido Comunista, filiado à 
Internacional Comunista (I.C.) e tendo, como seu órgão, aquela revista.

Em 1926 constituiu-se o Bloco Operário Camponês, que concor-
reu às eleições e chegou a eleger intendentes ao Conselho Municipal 
do Distrito Federal.

O movimento revolucionário de 1930, ao mesmo tempo que 
concedeu anistia aos crimes políticos, suspendeu as liberdades pú-
blicas. Ambas as providências serviram de estímulo às atividades 
comunistas subterrâneas, que, assim, se aproveitaram do desmoro-
namento dos quadros legais, até então vigentes no Brasil.
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Participações em congressos internacionais, ligações com 
o Profintern (Sindical Internacional Vermelha) e o Kornsonel 
(Juventude Comunista), criações de sociedades secretas aqui e 
em São Paulo, instalações de escolas de propaganda foram pro-
cessos de que se utilizaram os leaders comunistas para a disse-
minação de sua ideologia.

Em 1933 o PCB tentou, mas não conseguiu legalizar-se. Com a 
adoção da tática das frentes populares, que teria sido recomendada 
pelo VII Congresso da I.C., para cujo comitê executivo consta haver 
sido eleito L.C. Prestes, foi aqui criada, em 1935, a Aliança Nacional 
Libertadora, na qual predominavam os elementos marxistas.

Alguns desses, em novembro do mesmo ano, tentaram o golpe 
criminoso, que, com o sacrifício de alguns bravos patrícios, pôde 
ser dominado. Seguiram-se processos e prisões, que não arrefece-
ram a propaganda, aqui como em São Paulo, no Nordeste como no 
Sul, seja nas cidades, seja no campo. 

A reimplantação da ditadura em 1937, com seus métodos tor-
tuosos e torturantes, foi propícia ao surto comunista, que, com o 
prenúncio das eleições para a reconstitucionalização do país, tratou 
de arregimentar-se e legalizar-se, sob o império do Decreto-lei nº 
7.586, de 28/5/1945.

A citação foi longa, porém me pareceu necessária, dada a precisão 
com que se registraram os fatos essenciais, anteriores à legalização do 
Partido Comunista.

A seguir, o relatório historia o que foi o processo dessa legalização, 
perante o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com as diligências orde-
nadas e afinal cumpridas. Uma delas mandava que se incorporasse o pro-
grama ao estatuto. Outra, que se esclarecesse “qual o processo pretendido 
para a divisão e distribuição de terras: confisco ou expropriação”. Outra, 
que dissesse (o PC) se o esmagamento dos remanescentes da reação signi-
ficaria “a exclusividade de um partido com o poder nas mãos, a ditadura 
do proletariado, ou outra política de tolerância à luz da liberdade de im-
prensa e associação”. Finalmente indagavam as diligências do TSE sobre 
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o conceito de marxismo-leninismo, perante o registrando, e como pre-
tendia este promover a socialização dos meios de produção, com ou sem 
respeito à propriedade privada. (Ver reprodução da decisão do TSE, no 
Boletim Eleitoral nº 233 de dezembro de 1970.)

A tudo responderam astuta e docilmente, chegando ao ponto de al-
terar o estatuto, contanto que conseguissem o aspirado registro. Numa 
dessas alterações, chegaram a acrescentar, ao artigo primeiro, as expres-
sões “...comprometendo-se solenemente a respeitar integralmente os 
princípios democráticos e os direitos fundamentais do homem, defi-
nidos na Constituição”. (Diário Oficial de 15 de setembro de 1945, pág. 
14942. Vargas os anistiara, para tentar a aventura da “Constituinte com 
Getúlio” e assim evitar a eleição. Esforço baldado.)

Tudo falso, tudo hipócrita, como sempre procedem.
A seguir, votada a Constituição de 1946, transformados o Senado e a 

Câmara em casas legislativas ordinárias, prossegue a normalidade cons-
titucional até que, em maio de 1947, após rumoroso processo, iniciado 
por várias denúncias, o Tribunal Superior Eleitoral cancela o registro do 
Partido Comunista do Brasil. Esta decisão foi muito importante, porque 
não foi tomada por um Congresso Nacional porventura dócil à vontade 
do presidente da República, mas sim pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
Ela foi tomada por três votos contra dois, sendo votos vencidos o do 
relator, já mencionado, ministro F. Sá Filho, e o do ministro Álvaro 
Moutinho Ribeiro da Costa. A resolução tem o nº 1.841, datada de 7 de 
maio de 1947. Votaram pelo cancelamento do registro os ministros J. A 
Nogueira, designado relator, Rocha Lagoa e Cândido Lobo.

Cancelado, pois, o registro do partido, segue-se a segunda parte do 
processo político, com a tramitação, no Congresso Nacional, do projeto 
de lei que visava a regular “os casos de extinção dos mandatos dos mem-
bros dos Corpos Legislativos da União, dos estados, do Distrito Federal, 
dos territórios e dos municípios”.

Uma série de causas de extinção dos mandatos eram previstas nessa lei.
Foi outra batalha árdua e laboriosa. O presidente Eurico Gaspar 

Dutra empenhava-se fortemente pela extinção dos mandatos dos co-
munistas, enquanto estes lutavam desesperadamente com o apoio da 
maioria das forças oposicionistas, especialmente da UDN e do Partido 
Libertador. Antes que me acusem de incoerência, declaro que votei con-
tra a extinção dos mandatos – eu, anticomunista a vida toda – por duas 
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considerações essenciais: uma para seguir a liderança do meu partido, 
a União Democrática Nacional, embora não se tratasse de questão fe-
chada; outra porque entendia que os mandatos já conferidos pelo povo 
deviam ser preservados até o fim da legislatura.

Prevaleceu a vontade do governo e da maioria do Congresso. E fi-
nalmente foi aprovado o projeto, que se transformaria na Lei nº 211, de 
1948. Essa lei, como diz a ementa, já por nós resumida, previu as várias 
hipóteses de extinção dos mandatos, prescrevendo, expressamente:

 Art. 1º Extingue-se o mandato dos membros dos corpos legislati-
vos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios 
e dos municípios, eleitos ou não sob legenda partidária:

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

 e) pela cassação do registro do respectivo partido, quan-
do incidir no § 3º do art. 141 da Constituição.

Seguem-nos outras providências, de caráter processual.
Estava, pois, fora da lei o Partido Comunista do Brasil.
Para esse resultado pesaram as acusações de que o partido era uma 

organização internacional orientada pelo comunismo marxista-leninis-
ta da União das Repúblicas Soviéticas; de que, em caso de guerra com 
a Rússia, os comunistas ficariam contra o Brasil; de que o partido é es-
trangeiro e está a serviço da Rússia; e, finalmente, de que o comunismo 
é incompatível com a democracia.

Não é necessário falar muito para alertar o Congresso e o povo con-
tra os perigos que agora nos ameaçam, principalmente numa hora em 
que a Rússia aumenta o seu poderio militar no mundo, na tentativa de 
dominá-lo e escravizá-lo. Dizem os bons moços, os inocentes úteis, que 
é muito melhor ter o comunismo legalizado, no pleno gozo de seus di-
reitos político-partidários, do que tê-lo na sombra, a conspirar contra 
as instituições.

Não penso assim. Já imaginaram o que é termos o comunismo ofi-
cialmente instalado no Congresso Nacional, nas assembleias legislati-
vas, nas câmaras municipais, desfrutando de todas as prerrogativas da 
inviolabilidade, que cada dia se ampliam? As suas casas, os seus escritó-
rios, as suas células passariam a gozar de todas as garantias e privilégios, 
para que pudessem conspirar à vontade, armar-se, preparar-se para os 
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movimentos armados, a que nunca renunciaram, embora não os usem 
quando não podem. O Congresso viria abaixo, a imprensa toda se en-
cresparia no dia em que uma célula dessas fosse invadida, um desses 
escritórios fosse varejado, em busca de armas, de munição, de bombas e 
outros instrumentos de guerra. E para lá correriam os “liberais”, a gritar 
que aquilo era um atentado contra a instituição, contra a democracia, 
contra a liberdade de pensamento, contra tudo isso que nós, os verda-
deiros democratas, costumamos repetir, mas que não pode ser colocado 
a serviço da sedição, da mazorca, da comunização do Brasil.

O Sr. Nilson Gibson – Permite-me V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. que seja breve, porque 

meu tempo está se esgotando.
O Sr. Presidente (Epitácio Cafeteira) – A Mesa lembra ao nobre 

orador que S.Exa. dispõe de três minutos para concluir o seu pro-
nunciamento.

O Sr. Nilson Gibson – Nobre deputado Ernani Sátyro, apenas queria 
dizer a V.Exa. que subscrevemos in totum o seu ilustrado pronuncia-
mento e congratulamo-nos com V.Exa. pela sua coragem e civismo. Pode 
ficar certo de que o modesto representante do povo de Pernambuco está 
totalmente solidário com o companheiro.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado a V.Exa.
O Sr. Waldir Walter – Permite-me V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr Presidente, infelizmente, não posso 

mais conceder apartes, porque meu tempo se esvai.
Sr. Presidente, prossigo.
Imaginem o Partido Comunista no governo da nação, de um esta-

do, sequer de um município. As regras do jogo democrático, para eles, 
só prevalecem quando lhes são favoráveis. De posse de um mandato, 
legislativo ou executivo, têm direito apenas ao necessário para a sua sub-
sistência. Os demais proventos ou subsídios são destinados ao partido. 
Isso quer dizer que o Estado, a nação, vai estipendear os agentes de sua 
própria destruição.

Este é o quadro, esta é a realidade.
Não é em vão, nem fora de propósito, que as ordens do dia dos mi-

nistros militares relembram a traição de 1935, que alertam para os peri-
gos de novas insurreições e traições, se não tivermos pulso forte, se não 
tivermos coragem para enfrentar o comunismo.
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Sei que para muitos é feio falar contra o comunismo. Está fora de 
moda. É prova de reacionarismo. O Brasil está cheio de bom-mocismo, 
de inocentes e também de culpados úteis. Mas ainda é tempo de deter a 
onda, aquela onda de que foi amostra e representação o triste espetáculo 
das galerias nas recentes reuniões do Congresso, especialmente quando 
da votação da anistia.

Feitas estas considerações, Sr. Presidente, partidas de um homem 
que não tem maior influência na condução dos destinos do país, mas 
nem por isso renuncia ao direito de manifestar o seu pensamento, os 
seus justificados receios, diante de um perigo que só os ingênuos ou os 
maldosos não querem enxergar, passarei a outras considerações sobre o 
momento parlamentar brasileiro.

É comum ler-se na imprensa comentários sobre as atividades do 
Congresso. Em alguns desses comentários se tem estranhado, por exem-
plo, que apenas cinco por cento dos projetos apresentados chegaram a 
transformar-se em leis.

Não conheço bem a estatística a respeito, mas, ainda assim, acho 
que, se a porcentagem é esta, ela é muito alta. Dizem também que mui-
to pequeno é o número de proposições que chegam a plenário, seja 
da Câmara, seja do Senado. Isto é verdade, embora também não saiba 
qual o seu número exato. O certo é que a maioria dos projetos fica no 
meio do caminho, ora por inconstitucionalidade, ora desnecessidade ou 
inconveniência da medida proposta, e ainda por falta de pareceres, 
porque não há comissão, ou há poucas, que possa opinar, nos pra-
zos regimentais, sobre todas as matérias que lhe são submetidas. Só a 
Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam todos os proje-
tos, teve este ano mais de dois mil projetos para apreciar. Muitos deles 
são repetitivos, com esta ou aquela variante, mas, de qualquer modo, 
devem ser examinados.

Não vai nestas considerações qualquer censura ao esforço legiferante 
dos Srs. Congressistas. Longe disso. Poder Legislativo é para legislar, do 
mesmo modo que parlamento é para falar. Merece aplausos a atividade 
dos que transformam suas patrióticas inspirações em propostas, para que o 
Congresso as aceite ou não. Mas, do mesmo modo, é legítima a reação desse 
mesmo Congresso para que, ou através da rejeição, ou do esquecimento – 
que nisto importa a falta de parecer ou de inclusão na Ordem do Dia –, faça 
a sua seleção, somente votando aquilo que lhe parece realmente digno de 
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se transformar em lei. E então surge uma situação curiosa: é o próprio 
Congresso que se autodefende, sem qualquer interferência estranha, 
numa espécie de instituto de conservação, contra tudo aquilo que lhe 
parece desnecessário ou incabível.

Dentro dessa verdadeira febre de mudança da legislação, as leis mais 
visadas são os códigos. Código Civil, Código Penal, Código de Processo, 
Consolidação das Leis do Trabalho – tudo ou quase tudo é objeto de 
ação transformadora.

De minha parte, como relator de muitas dessas matérias, na 
Comissão de Constituição e Justiça, tenho procurado deter, quanto pos-
so, essa onda reformista, ora opinando contra as proposições, ora pren-
dendo os processos. Em alguns casos, quando a iniciativa me parece 
justa e oportuna, tenho opinado favoravelmente a ela.

Não é que suponha poderem as leis ser estáticas. Não é novidade o 
conceito de que as leis nascem, vivem e envelhecem. Transformações 
de natureza política, econômica, social, tecnológica – tudo isso está a 
reclamar, constantemente, também a transformação das leis. Mas é que 
também devemos ser prudentes nessas nossas alterações, principalmen-
te diante dos códigos. As iniciativas parlamentares muitas vezes se con-
tradizem, outras vezes são desnecessárias, são simples projetos de leis 
interpretativas, o que, afinal, constitui atribuição e finalidade do Poder 
Judiciário. Não é possível, diante de qualquer variação da jurisprudên-
cia, nos tribunais regionais, fazer logo uma alteração na lei. Para isso é 
que existem as instâncias superiores, até chegarmos à mais alta, que é o 
Supremo Tribunal Federal. Para isso é que existe a súmula, que, se não é 
imutável, já constitui um abrigo seguro para maior parte das interpreta-
ções, antes firmadas sem a mesma segurança.

Não há como fugir, no entanto, dentro desta ordem de considerações, 
à verificação de que muita coisa precisa ser mudada. Problemas como 
o da maioridade, da propriedade e da posse, no Código Civil; como o 
de maior proteção à sociedade que ao criminoso, no Código Penal e no 
Processo Penal; a modificação da chamada Lei Fleury; a moralização do 
tribunal do Júri, que deve ter autonomia, mas não absoluta – eis aí, entre 
outras, algumas matérias que devem ser objeto das atenções e provi-
dências dos legisladores. Restauração de algumas das prerrogativas do 
Poder Legislativo – para que já existe formada uma comissão, embora 
não oficial – é outra matéria digna da maior atenção, apenas com a adver-
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tência de que o Congresso não deve, nem pode voltar ao regime de abusos 
que imperava antes de 1964, contra o qual gritava esta mesma imprensa 
que hoje clama em favor do seu prestígio e da sua independência.

Todos nós, democratas, somos pelo fortalecimento do Poder 
Legislativo, mas cabe considerar que nenhum poder se fortalece a não 
ser com o enfraquecimento do outro. No caso, o poder a ser enfraqueci-
do é o Executivo, porque do Judiciário não se deve tirar nada que o tor-
ne incapaz de exercer, com a sua irrenunciável independência e força, a 
fiscalização e a aplicação da lei, nos limites constitucionais.

Se o fortalecimento do Legislativo, pois, há de verificar-se em de-
trimento do Executivo, é imperioso verificar que o Congresso não 
pode governar uma nação. O simples fato de ser um órgão coletivo nu-
meroso, composto de pessoas com as mais diversas e variadas tendên-
cias e os mais diferentes compromissos com regiões, classes, interes-
ses, esse órgão não pode, por sua própria natureza, dirigir os destinos 
do país. Embora não seja parlamentarista, sou forçado a reconhecer 
que, ao se extremarem as coisas desse modo, com a preocupação de 
fortalecer o Legislativo a tal ponto que se venha a exaurir o Executivo, 
outro caminho não teremos a não ser adotar o Parlamentarismo, que 
é o governo do Congresso, através do seu gabinete. Isto, aliás, já está 
suspeitado e de certo modo previsto por alguns dos homens públicos 
e cientistas políticos.

São estes, Sr. Presidente, os conceitos que julguei do meu dever dei-
xar registrados, sem qualquer preocupação de originalidade, sem travos 
de pessimismo, mas, também, sem um otimismo inorgânico e difuso. 
Como sempre procedi na vida, costumo caminhar com os olhos volta-
dos para as estrelas, mas também olhando para o chão, com os pés bem 
firmes na terra.

Que o próximo ano legislativo seja propício à continuação das refor-
mas destinadas ao aperfeiçoamento democrático, sem prejuízo da segu-
rança e do desenvolvimento, é o que podem desejar todos os brasileiros 
patriotas. Quero estar com eles. Quero que se alterem as leis que já não 
atendem às exigências do nosso tempo, que já foram superadas pela ve-
locidade dos fatos, pelo surgimento de novas realidades.

Infelizmente, não somente de leis e de decretos se trata. Por baixo de 
tudo isso, por baixo e talvez por cima de modo abrangente e avassalador, 
está o problema econômico, com todas as suas implicações, a exigir de 



2ª Parte – DiScurSoS694

todos os brasileiros, como de resto de todos os homens e mulheres do 
mundo, um estado de permanente atenção e vigilância. Os governos 
pouco podem fazer para debelar ou pelo menos minorar a crise sem o 
apoio do povo.

Além de todos os fatores permanentes, a agir no sentido da crise 
econômica, aí está, desafiador e já quase trágico, o fantasma da escassez 
de energia, o dragão do petróleo, do qual nos aproximamos inexoravel-
mente, atônitos e imobilizados, sem um remédio salvador a curto prazo.

Mesmo assim, ainda saudável e otimista deve ser o nosso estado de 
espírito, no instante em que nos preparamos para a ausência de alguns 
meses, com a esperança de melhores dias.

Como representante de um estado do Nordeste, pediria a atenção 
dos representantes de outras regiões, mais bem servidas pela natureza 
ou mais bem servidas pelos poderes públicos ao longo de nossa existên-
cia como nação, para a situação de pobreza, de quase miséria em que 
vivem muitos de seus habitantes. O presidente João Figueiredo, como 
outros chefes do governo do Brasil, tem olhado com compreensão e es-
pírito de brasileiro para nossos angustiantes problemas. Mas é necessá-
rio insistirem que essa assistência, já agora feita com preocupação com 
soluções permanentes, precisa ser encarada através de uma legislação 
justa, voltada para uma melhor distribuição de renda, para um critério 
equidoso de política fiscal. Tal como se encontra a situação, seremos 
os eternos tributários do enriquecimento de outras regiões favorecidas, 
vendo apenas crescer a nossa penúria.

Com estes sentimentos, quero saudar todos os meus companheiros 
de atividade legislativa com a mais alta das preocupações, que é a de um 
Brasil unido, dentro da paz, do desenvolvimento e da ordem.

Alguns equívocos sobre uma assembleia nacional constituinte
sessão de 5 de agosto de 198581

O deputado Ernani Sátyro não participou da elaboração e pro-
mulgação da Constituição de 1988. A morte o levou antes mesmo 
do pleito em que se elegeram os representantes constituintes, em 
1986. Não obstante, quando se iniciaram os debates a respeito da 

81 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 20 de setembro de 1985.
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convocação da futura assembleia, com o seu espírito público pro-
vado em tantas lutas, ele assomou à tribuna da Câmara para alertar 
o Congresso e a nação, relativamente a vários equívocos que po-
voavam o debate político naqueles dias, sobretudo a expectativa 
exagerada em torno de um possível milagre com a realização de 
uma assembleia nacional constituinte. “Nem só de constituinte vive 
o homem”, dizia ele. E invocava em seu auxílio a palavra do jurista 
Miguel Reale, que em livro recente alertava para o perigo de “certo 
iluminismo que está transformando, emocionalmente, a nova cons-
tituinte em ilusória panaceia”. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho 
mais uma vez, nesse reinício de nossos trabalhos, trazer a minha con-
tribuição para que, no esforço comum de todos nós, o povo tenha ra-
zões para dizer que o Congresso está trabalhando, que o Congresso está 
cumprindo as suas finalidades constitucionais, o que vale dizer, exer-
cendo a sua verdadeira missão.

Sabemos que o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, não é ape-
nas uma máquina de fazer leis; é, acima de tudo, uma válvula da opi-
nião pública, um instrumento de exemplo e de doutrinação. A própria 
expressão “parlamento” outra coisa não significa senão a Casa onde se 
fala, onde se parla, onde se discute.

Começarei dizendo que nem só de constituinte vive o homem. E 
tenho as minhas preocupações, Sr. Presidente, com esse otimismo exa-
gerado por parte da opinião pública, com essa expectativa do povo 
de um possível milagre com a realização de uma assembleia nacional 
constituinte. Os nossos problemas são muito sérios, muito graves. Não 
sou um pessimista; acredito na vocação do Brasil para a sobrevivência, 
na capacidade do Congresso para a melhoria de nossa situação, mas 
é necessário também convir em que essas nossas dificuldades não são 
apenas de natureza institucional. Não se trata apenas de fazer mais uma 
constituição, uma boa constituição.

Ainda recentemente, o professor Miguel Reale, uma das grandes au-
toridades brasileiras em direito público, jurista e filósofo, em livro editado 
pela Revista dos Tribunais, chamava a atenção para o perigo de “certo 
iluminismo que está transformando, emocionalmente, a nova constituin-
te em ilusória panaceia, numa pulverização de opiniões, esquecendo-se 
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de que a democracia contemporânea é um tanto partidocracia, como 
uma poliarquia, com uma multiplicidade de sede de poder, mas todas 
devidamente definidas e organizadas”. Esta é a nota de apresentação do 
livro pela Revista dos Tribunais.

O professor Reale, por sua vez, diz que a este propósito vale a pena, 
desde logo, desfazer certos exageros iluministas sobre o papel de uma 
constituição como componente do Estado de Direito. Tantas são as 
ilusões criadas sobre o papel da futura Carta Magna, como consequ-
ência do impacto dos meios de comunicação de massa, que jamais foi 
tão grande a responsabilidade daqueles a quem cabe prepará-la. E não 
é segredo para ninguém que a elaboração de um texto constitucional 
representa tarefa eminentemente técnica, não só por envolver um co-
nhecimento de múltiplos domínios da experiência humana, como por 
exigir harmonioso senso unitário de equilíbrio e assim por diante.

O Sr. Oswaldo Trevisan - Permita-me V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com muita satisfação.
O Sr. Oswaldo Trevisan – Deputado Ernani Sátyro, ao apartear V.Exa. 

quero saudar o político, o poeta e também o ministro, um homem que 
tem sua história ligada à história política do país. Nesta tarde V.Exa. traz, 
mais uma vez, grande contribuição a esta Casa, conclamando os congres-
sistas a, num esforço comum, representarem com sabedoria e dignidade 
o povo brasileiro. Vejo que V.Exa. começa a analisar a questão da cons-
tituinte. Na verdade não podemos criar no povo brasileiro expectativas 
tais que venham a frustrar a nação. Não podemos fazer com que o povo 
brasileiro venha a pensar que a constituinte vai resolver todos os seus 
problemas, ainda mais, meu caro deputado Ernani Sátyro, quando sabe-
mos que ela não vai representar o desejo de todos os segmentos da nossa 
sociedade, pela maneira como a estamos convocando. Não teremos aqui 
uma assembleia nacional constituinte com representantes de todos os 
segmentos da sociedade e com poderes para constituir uma nova nação. 
Assembleia constituinte – entendo – é aquela que pode constituir toda 
uma nação, em todo o seu ordenamento jurídico, econômico e social. 
O que teremos é um Congresso que, além da legislação ordinária, vai 
elaborar também uma nova constituição. Portanto, esta não será sobera-
na, porque o Congresso não vai extinguir o sistema bicameral, Câmara 
e Senado. Forçosamente vamos continuar com este sistema. Este é um 
defeito que teremos na elaboração dessa nova constituição. E é neces-
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sário que a nova constituição reflita o pensamento da maioria do povo 
brasileiro. É esta, meu caro deputado Ernani Sátyro, a nossa grande pre-
ocupação. Da maneira como a coisa está caminhando, não temos uma 
constituinte soberana, livre e democrática, como todos queremos.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado a V.Exa. pelo aparte 
com que me honrou e pelas referências generosas que fez a meu respeito.

Prosseguindo nessa ordem de considerações, Sr. Presidente, diria 
também que não vejo com otimismo nem com satisfação todo esse con-
fusionismo que se está lavrando em torno da chamada comissão cons-
titucional, cujos membros não tiveram ainda seus nomes divulgados, 
numa tardança que já nos causa certa inquietação e até certo pessimis-
mo. Uma constituição, Sr. Presidente – não é segredo para ninguém, 
nem há novidade nisso – há de ser feita por técnicos, por especialistas 
em direito, por juristas. Não vejo razão para uma comissão constitucio-
nal se encher – não vai nisso desprezo algum – de artistas de cinema, 
de televisão, de representantes de classe. Essa não é função de uma co-
missão técnica destinada a fazer um estudo para apresentar ao Poder 
Executivo, que, por sua vez, o encaminhará ao Congresso Nacional. O 
voto popular é outra coisa. Quando se trata de eleição dos membros da 
assembleia constituinte, aí, sim, todos os segmentos da sociedade têm as 
suas oportunidades através do voto, que é a suprema decisão do povo e 
um direito seu. Uma comissão encarregada de elaborar uma constituição, 
um código civil, um código penal, ou qualquer corpo de leis, é uma comis-
são rigorosamente técnica. Neste sentido estou de acordo com as opiniões 
expostas pelo presidente da futura comissão, o jurista Afonso Arinos.

Ouço o deputado Aluísio Campos.
O Sr. Aluísio Campos – Nobre deputado Ernani Sátyro, felicito V.Exa. 

pelas oportunas advertências que começa a fazer em relação ao traba-
lho de uma assembleia nacional constituinte, que, na verdade, não deve 
ser perturbada pela apreciação de temas muito variados que possam fu-
gir à natureza da atividade do poder constituinte. Quero citar aqui um 
exemplo: quando tivemos de apreciar a última mensagem do presidente 
Figueiredo sobre uma proposta de reforma constitucional, o nosso parti-
do, junto com os outros partidos de oposição, constituiu uma comissão 
para apresentar um substitutivo. Como V.Exa. lembra, foram apresenta-
das mais de duzentas subemendas, sendo que quase todas versavam ma-
téria de direito ordinário. As iniciativas tentavam inserir na Constituição 
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problemas que, por sua natureza, não deviam ser transformados em 
normas constitucionais. Esses equívocos poderão, realmente, conturbar 
a eficiência e o resultado de uma boa constituição, pois a constituinte 
não pode ser encarada como uma panaceia qualificada para resolver 
todos os problemas nacionais.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado a V.Exa. pelo brilhante aparte.
O Sr. Amaral Netto – Permite-me V.Exa. um aparte, meu nobre líder 

Ernani Sátyro?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com muito prazer, meu nobre amigo 

Amaral Netto.
O Sr. Amaral Netto – V.Exa. é um mestre no saber e na experiência, 

enquanto fico só com um pouco de experiência. Com a pouca validade 
que possa ter a minha opinião em apoio ao raciocínio de V.Exa., diria 
que não conheço na história política do Brasil, na história literária, na 
história dos clubes ou de qualquer outra coisa, uma comissão composta 
por cinquenta pessoas que tenha feito alguma coisa. Considero o Sr. 
Afonso Arinos um nome grande demais para ser submetido à pantomima 
dessa comissão, que não vale nada, não tem nenhum conceito universal 
e não poderá chegar a conclusão alguma. Não se pode juntar quantida-
de e qualidade díspares, como se pretende fazer nessa comissão. Tenho 
certeza de que o ex-senador, o político, o jurista Afonso Arinos, nosso 
companheiro da “banda de música da UDN”, seria o homem capaz de se 
reunir com cinco ou seis outros e dar ao governo uma ideia de antepro-
jeto, que vamos estudar e aceitar ou não. A representação popular, como 
diz V.Exa., vai ser exercida pelos que forem eleitos como delegados de 
parcelas da opinião que, durante a campanha, aceitarão a mensagem de 
cada um dos candidatos.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado a V.Exa.
Sr Presidente, estamos navegando num mar de equívocos. Outro 

grande equívoco em matéria de poder constituinte – e aqui se encon-
tram mestres, como o ex-presidente desta Casa, Flávio Marcílio, como 
vários outros de nossos colegas – é admitir-se que ele tenha poderes 
absolutos.

Ora, sabemos – e isso é da tradição histórica – que as assembleias 
constituintes são vinculadas ao ato convocatório. Proclamada a inde-
pendência, uma assembleia constituinte só poderia, naquele momen-
to, legislar em torno do Império. Não poderia naquele momento, por 
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exemplo, proclamar e estabelecer a República. Proclamada a República, 
a assembleia constituinte que foi convocada por Deodoro da Fonseca só 
podia fazer uma constituição republicana. Agora são maiores as respon-
sabilidades do Congresso Nacional e da futura constituinte, porque esta, 
ao contrário das outras, é convocada pelo próprio Poder Legislativo.

Devemos prestar toda a atenção à votação da emenda proposta pelo 
Poder Executivo, porque ela é que vai estabelecer o leito, os limites den-
tro dos quais poderá ser votada uma constituição. Tanto que foi afastada 
aquela ideia primitiva, inicial, rejeitada logo pela opinião pública e por 
todos nós, no sentido de que pudessem ser abolidas a Federação e a 
República, de que deixasse de ser intocável aquela disposição que esta-
belece a Federação e a República.

Uma assembleia constituinte há de representar realmente o anseio 
nacional, a melhor média das opiniões nacionais sobre a matéria insti-
tucional, sobre a organização dos poderes, em suma, sobre o que deve 
ser uma Carta Magna. Mas não se deve esperar milagres, não se pode es-
perar que essa assembleia constituinte extrapole seus limites e que seja, 
por conseguinte, um poder absoluto, soberano, sem limites de qualquer 
natureza. Ela tem limites, sim, porque eles estão no próprio ato da con-
vocação que haveremos de votar dentro de pouco tempo.

Ouço o deputado Gerson Peres.
O Sr. Gérson Peres – Nobre deputado Ernani Sátyro, V.Exa. citou de 

maneira brilhante e louvável o problema da constituinte ante a vigên-
cia e funcionamento dos poderes. É estranho, realmente, nobre colega, 
que se organizem comissões e se editem decretos quando o Congresso 
Nacional está aberto. Não há ruptura de poder. Portanto, trata-se de 
uma comissão espúria, ilegal, ilegítima, indevida e desrespeitosa ao 
Congresso Nacional. O Congresso está funcionando normalmente. 
Cabe, isto sim, a este Congresso convocar a assembleia nacional cons-
tituinte quando há ruptura de poder, quando não existe poder; mas o 
poder maior, o Poder Legislativo, está constitucionalmente vigendo, está 
funcionando, portanto não existe caixa de ressonância maior das aspira-
ções populares do que esta, que foi eleita diretamente pelo povo. V.Exa. 
aborda o problema da assembleia nacional constituinte com muita pre-
cisão e brilhantismo e nos convence ainda mais de que é desnecessária a 
existência de uma comissão para elaborar projetos para uma constituinte 
que vem aí, sem a prévia autorização do Poder Legislativo vigente.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado a V.Exa. pelo aparte. 
Não chego ao exagero de dizer que esta é uma comissão espúria e ini-
dônea. Quero dizer que esta comissão deveria ser muito mais reduzida, 
deveria ser uma comissão técnica, porque só o técnico é capaz de ela-
borar a lei, como só o engenheiro é capaz de construir prédios, e só o 
médico é capaz de curar as doenças, e assim por diante. Mas não chego 
a repelir propriamente a ideia da comissão; ela apresentará seu traba-
lho ao Poder Executivo, que mandará o seu projeto, como já o fez no 
início da República. Realmente, nesse ponto, a assembleia constituinte 
terá plenos poderes para aceitar ou não essa contribuição que vem do 
Executivo ou organizar, como fizemos em 1946, uma grande comissão, 
não com 50 pessoas, mas uma comissão com 22 membros, por exemplo, 
para elaborar o anteprojeto, ou seja, um representante de cada estado-
membro. Por conseguinte, se a comissão do governo nos mandar real-
mente, como é de se esperar, um trabalho sério, esse trabalho deve ser 
bem recebido pela assembleia nacional constituinte. Não haverá, nessa 
proposta do Poder Executivo, nenhum desrespeito às prerrogativas de 
uma assembleia nacional constituinte, mas o trabalho há de ser feito 
aqui, há de ser feito por nós, os que estivermos aqui ou por aqueles que 
nos sucederem no futuro.

Nessa série de equívocos que venho apontando em torno de matéria 
constitucional há um que me impressiona e que só me interessa pelo seu 
aspecto doutrinário – não é nem pelo seu aspecto imediatista. Foi insti-
tuída, pela Emenda nº 25, em dois turnos, a eleição do futuro presidente 
da República. Ora, o Congresso Nacional é, nesse ponto, soberano para 
fazê-lo. Pode determinar eleição em dois turnos ou não.

Mas admitir-se que assembleias legislativas legislem em matéria 
eleitoral é um absurdo! A Constituição de 1891, por exemplo, era silen-
te, era omissa a respeito dessa questão. De modo que os estados legisla-
vam supletivamente, apesar de a União legislar sobre matéria eleitoral 
supletivamente quando se tratava de pleitos municipais e estaduais. Mas 
hoje isso não ocorre mais. A partir da Constituição de 1934, a atribuição 
de legislar em matéria eleitoral é privativa da União. Isso foi expresso 
na Constituição de 1934, na de 1946 e o é na Constituição atual, no 
seu art. 8º, item XVII, letra “b”. A Constituição abre algumas exceções 
para aqueles casos em que os estados podem legislar supletivamente, 
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mas nessas exceções não se encontra absolutamente a possibilidade da 
legislação eleitoral.

É um princípio – todos sabemos – de doutrina, de hermenêutica, 
que a lei que abre exceção à regra geral só abrange os estados que especi-
fica. As exceções são aquelas somente, não podem existir outras. Como 
é que se pode admitir, por exemplo, que os estados estejam legislando 
em matéria eleitoral se, taxativamente, o assunto é da competência pri-
vativa da União?

Outro equívoco, Sr. Presidente – e quase que eu mesmo denomina-
ria o meu discurso de o da indicação dos equívocos –, é em matéria de 
anistia. Existe uma confusão geral neste país a esse respeito.

O Sr. Flávio Marcílio – Permite V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com muita satisfação.
O Sr. Flávio Marcílio – Esclarecendo mais objetivamente, a 

Constituição atual, no seu art. 8º, item XVII, letra “b”, dá competência 
à União para legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual e 
eleitoral. Então a competência é exclusiva da União. Acresce a lei que 
aprovamos, com data de primeiro de julho do corrente ano: “As atuais 
eleições municipais para prefeitos e vice-prefeitos das capitais e dos mu-
nicípios novos, agora criados, e de estâncias hidrominerais, serão pro-
cessadas de acordo com a legislação vigente”. Então, não estabelece mais 
possibilidade de modificação para dois turnos, já rejeitada em votação 
no Congresso Nacional.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço a V.Exa. a contribuição, que 
vem acrescentar mais um argumento: além daquele de natureza consti-
tucional, outro de natureza legal. Quer dizer, a própria lei que votamos 
recentemente determina que as eleições municipais se processem den-
tro daquilo que está estabelecido. 

Ouço o nobre deputado Valmor Giavarina.
O Sr. Valmor Giavarina – Nobre deputado Ernani Sátyro, pessoal-

mente, sou favorável à eleição em dois turnos; votei neste sentido, favo-
ravelmente, quando foi apreciada a matéria pelo Congresso Nacional, 
mas V.Exa. aponta com muita propriedade o dispositivo constitucional, 
agora secundado pelo nobre deputado Flávio Marcílio, que nos dá outros 
argumentos. Realmente, assiste a V.Exa. e ao deputado Flávio Marcílio 
toda a razão ao afirmarem que não podem os estados-membros legislar 
sobre matéria eleitoral. Não obstante ser favorável aos dois turnos, devo 
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render-me ao império da lei e parabenizar V.Exa. pela brilhante exposi-
ção que faz na tarde de hoje.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço a V.Exa.
Nesta ordem de considerações, devo dizer que outro equívoco que 

está lavrando, em grande parte, no Brasil, diz respeito à anistia. E faço 
questão de declarar que as minhas considerações são de natureza ex-
clusivamente doutrinária. Não quero, absolutamente, revolver os aspec-
tos políticos, os acontecimentos, tudo quanto passou, mas apreciar, do 
ponto de vista doutrinário, o problema da anistia, principalmente neste 
ângulo fundamental que vou ferir agora.

A nossa anistia, da qual tive a honra de ser o relator, foi uma das 
mais amplas que houve no Brasil. Há na Câmara dos Deputados um 
levantamento de todas as anistias concedidas até hoje no Brasil – e eu 
tive uma certa participação neste levantamento –, feito por funcio-
nários competentes; a maior parte das anistias eram restritas, eram 
limitadas. As próprias anistias de Getúlio Vargas, que passou à história 
como um grande estadista, cuja figura ninguém quer contestar – e 
nem eu ousaria fazê-lo –, não implicavam a volta às funções públicas, 
aos cargos públicos.

O verdadeiro sentido de uma anistia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
é o esquecimento do crime político, ou seja, o ato considerado crime po-
lítico deixa de ser crime, é apagado pelo perdão da anistia, mas ela não 
implica, necessariamente, a volta do cidadão ao seu posto nas Forças 
Armadas ou ao seu emprego. Tanto isto é verdade que quase todas as 
anistias contêm dispositivos que permitem a admissão de antigos cri-
minosos políticos nos seus novos postos, mas não é um direito líquido 
e certo decorrente da própria anistia. Que se examinem com espírito de 
humanidade, que se examinem com boa vontade as solicitações dessa 
natureza, muito bem, mas não se dizer que a anistia não foi ampla, não 
atingiu a sua finalidade, pelo fato de não terem os titulares de determi-
nados postos voltados às suas funções.

Sr. Presidente, muitas outras considerações eu poderia fazer sobre 
aquilo que chamei o capítulo dos equívocos. O meu discurso tem uma 
única finalidade: trazer também uma contribuição para que o povo sai-
ba que já começamos a trabalhar; que nós, depois deste descanso justo 
que tivemos, estamos dispostos, mais uma vez, a cumprir os nossos de-
veres constitucionais.



703PerfiS ParlamentareS Ernani Sátyro

Ainda sobre a convocação de uma assembleia 
nacional constituinte
sessão de 3 de setembro de 198582

Dois assuntos se destacam neste último discurso de Ernani 
Sátyro, escolhido para esta coletânea. O primeiro deles é a convo-
cação de uma assembleia nacional constituinte, em torno da qual o 
deputado teceu considerações na sessão de 5 de agosto de 1985, não 
demonstrando maior entusiasmo com as possíveis repercussões e 
resultados desse colegiado, no qual muitos depositavam as maiores 
esperanças. O outro tema é, ainda, o da anistia, sobre a qual o ora-
dor mantinha aceso interesse, destacando sempre o conceito que 
esse instituto carrega, ou seja, de perdão, ou esquecimento. (NO)

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, não há 
como fugir dos assuntos mais importantes do dia. O Congresso é um 
órgão vivo, atento e deve sempre estar atualizado para tudo aquilo quan-
to interesse à nação.

Sr. Presidente, o acontecimento mais importante do dia, do ponto de 
vista institucional, é, inegavelmente, a instalação, hoje, da comissão no-
meada pelo Executivo para apresentar sugestões que visem à elaboração 
de um anteprojeto de constituição. Ouvi e vi atentamente, pela televisão, 
os pronunciamentos ali feitos, a começar por aquele do eminente brasi-
leiro, a quem acredito que todos admiram, o professor Afonso Arinos de 
Melo Franco. S.Exa. como sempre, colocou o problema com toda a pro-
priedade, invocando antecedentes históricos pelos quais se verifica que 
o Poder Executivo sempre elaborou projetos para enviá-los à assembleia 
nacional constituinte. Assim fizeram Deodoro, Getúlio e tantos outros 
em diferentes oportunidades. Isso não significa nenhum desapreço ao 
Congresso Nacional. Não estou aqui, absolutamente, para defender o 
Sr. Presidente da República, eis que sou de oposição, mas para situar um 
fato que não deve sair dos seus limites históricos e jurídicos. Acredito 
que esse trabalho resultará numa boa obra, apesar de não ter grande en-
tusiasmo por comissão composta por 51 membros, que, na sua maioria, 
não são juristas, não são especialistas na matéria. Constituição é para 

82 Publicado no Diário do Congresso Nacional, edição de 6 de setembro de 1985.



2ª Parte – DiScurSoS704

ser feita por juristas; comissão deve ser reunião de técnicos, de pessoas 
competentes para debater o assunto, objeto de sua criação. A assembleia 
nacional constituinte, não. Nela, como numa assembleia de legislação 
ordinária, vêm todos os segmentos da sociedade, os bacharéis, os médi-
cos, os engenheiros, os operários, os jornalistas. Isso, sim, mas comissão 
técnica deve ser composta sempre de especialistas.

Ouço o nobre deputado Agnaldo Timóteo.
O Sr. Agnaldo Timóteo – Nobre deputado Ernani Sátyro, em pri-

meiro lugar, gostaria de apresentar um protesto, porque nesta comis-
são de 51 membros somente um representa os negros, e somos, hoje, 
44% da população deste país. Em segundo lugar faria uma pergunta, 
uma vez que estou há pouco tempo nesta Casa e quase nada conheço. 
Por que esta comissão não verifica o que é necessário mudar na atual 
Constituição, e, se houver mudanças, que se faça com a participação 
deste Congresso Nacional, pois no ano que vem serão outros represen-
tantes do povo para tomarem posse em 1987 e fazer aquilo que nós po-
deríamos fazer agora. A atual Constituição é uma colcha de retalhos. 
Por que eles não fazem um apanhado do que é necessário mudar, para 
que nós mesmos mudemos?

O SR ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado, nobre deputado. Poderia 
eximir-me de responder o aparte de V.Exa., mas em homenagem mes-
mo ao nobre colega, vou fazê-lo. Queira me permitir discordar das suas 
colocações. Em primeiro lugar, não vamos indagar se a comissão tem 
um negro, ou vinte; poderia não ter nenhum, pois do mesmo modo 
que não podemos fazer uma discriminação contra o negro, também não 
vamos fazer em favor dele. Então, teria de haver uma do índio, uma de 
pedreiro, uma do carpinteiro, uma do eletricista. E até uma do branco, 
se é que temos rigorosamente brancos.

O Sr. Agnaldo Timóteo – E deveria ter.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Desculpe-me, V.Exa., não aceitar a colo-

cação do problema nesses termos. Em segundo lugar, não quero entrar 
no mérito propriamente do trabalho da comissão porque, se a comissão 
foi instalada hoje, ela já não pode estar fazendo sugestões. De nossa par-
te, também não podemos estar cobrando a contribuição dela.

O que eu quero dizer, Sr. Presidente, como brasileiro, como oposi-
cionista que realmente sou, é que não devemos subestimar, muito me-
nos hostilizar esta comissão. Vamos ver seus resultados. Sabemos que 
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realmente o estuário, o local próprio onde se vai travar o grande debate 
em torno da Constituição é a assembleia nacional constituinte, que há 
de ser eleita e instalada.

Ditas estas palavras, Sr. Presidente, não posso deixar de fazer algu-
mas considerações sobre outro assunto que, ultimamente, vem prenden-
do a atenção do povo, através de episódios, de noticiários da imprensa, 
de pronunciamentos neste Congresso e de toda a sorte de manifestações 
e opiniões. Sobre ele já falei, mas é necessário insistir.

Concedo o aparte ao nobre deputado Mário Juruna.
O Sr. Mário Juruna – V.Exa. estava falando do problema da consti-

tuinte e nada disse, dentro da Constituição, sobre problema do índio 
e também do negro. Se vai ter constituição, vai ser garantida a lei só 
para o branco, não vai existir para o índio, nem para o negro. Até hoje 
nada vi dentro da constituinte sobre o problema indígena e do negro. 
Então, nós vamos continuar sempre desprezados através da consti-
tuinte. Queria que V.Exa. me explicasse como está o problema do ín-
dio e do negro, hoje, na constituinte. Quero saber sobre a agremiação 
do negro e do índio.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Registro o aparte de V.Exa. com muita 
satisfação. Respeito sua opinião.

Sr. Presidente, na ordem de considerações que estou tecendo, quero 
referir-me a um outro assunto: anistia. O problema da anistia tem sido 
colocado muitas e muitas vezes, quer aqui, quer na imprensa, quer em 
outras manifestações públicas de opinião, em termos completamente 
errados. Nós sabemos que isso não é segredo para ninguém. Não é pre-
ciso ser jurista para saber que a anistia é um perdão, é como a anulação 
do crime político e dos seus efeitos. A anistia é o esquecimento, é o 
apagamento, por conseguinte, de toda ação legal em relação ao fato cri-
minoso que foi produzido. Mas uma anistia, para que atinja as suas fina-
lidades, além de ser ampla, como já expliquei essa expressão, há poucos 
dias, pela imprensa, desta tribuna, ela não pode ser de mão única. Não 
se pode anistiar apenas os autores de crimes políticos, de um lado da 
luta; ou se anistia a todos ou a ninguém. De modo contrário, ela não 
atinge a sua finalidade. Isto está fora de qualquer dúvida ou contestação.

Ouço o nobre deputado Plínio Arruda Sampaio.
O Sr. Plínio Arruda Sampaio – Nobre deputado Ernani Sátyro, este 

aparte é para fazer uma retificação. Anistia não quer dizer perdão, mas 
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esquecimento. Fui anistiado, mas não me considero perdoado porque não 
tinha cometido crime algum para merecer perdão. À luz do direito penal, as 
duas figuras são distintas: existe a figura do perdão e a da anistia. Anistia é 
ato de esquecimento. Espero que V.Exa. a consigne em seu discurso.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Aceito em termos a retificação de V.Exa. 
Empreguei a palavra perdão em sentido comum, e não em sentido 
estritamente jurídico. Mas aceito a colocação de V.Exa. no sentido de 
que anistia é esquecimento e, por conseguinte, promove o desapareci-
mento do crime.

Concedo o aparte ao nobre deputado Raul Bernardo.
O Sr. Raul Bernardo – Nobre deputado Ernani Sátyro, liderando a 

bancada do PDS nesta tarde, não poderia deixar de me congratular com 
V.Exa. em nome de meus companheiros de bancada, por esta oportuna 
manifestação na tribuna da Câmara dos Deputados. V.Exa. aborda um 
dos temas mais sérios da atualidade política brasileira. Vale dizer, V.Exa. 
assume a tribuna para informar sobre a instalação da comissão nomeada 
pelo Executivo, que elaborará um anteprojeto de constituição visando a 
auxiliar os trabalhos da assembleia nacional constituinte. V.Exa. com 
sua vasta experiência parlamentar e jurídica, coloca muito bem quan-
do reconhece que essa comissão é técnico-jurídica. Em sua maioria, 
ela é integrada por notáveis e presidida pelo jurista Afonso Arinos de 
Melo Franco. Valerá, naturalmente, a contribuição a ser prestada por 
essa respeitável comissão. E torcemos para que ela realmente ofereça 
subsídios válidos ao governo do presidente José Sarney. Felizmente, no-
bre deputado Ernani Sátyro – e aí vai o que desejo salientar neste meu 
modesto aparte, e o que acho mais essencial –, existe a comissão política 
do Congresso Nacional, que, em seus trabalhos, vai consultar ampla-
mente a sociedade brasileira, a fim de assessorar os partidos políticos 
e os parlamentares da futura assembleia nacional constituinte. Este o 
aspecto salutar, pois uma comissão é técnico-jurídica e a outra é política 
e jurídica, igualmente. Felicito V.Exa. pela oportuna oração, nesta tarde.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Agradeço a intervenção do nobre colega.
Antes de prosseguir nas minhas considerações a propósito da anis-

tia, tenho o prazer de receber o aparte do meu nobre colega e conterrâ-
neo, deputado Edme Tavares.

O Sr. Edme Tavares – Nobre deputado Ernani Sátyro, embora qui-
sesse aparteá-lo, observo que V.Exa. mal começou a desenvolver a sua 
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análise extraordinária de jurista. Portanto, como ainda não sabemos as 
conclusões de V.Exa., acho que devemos aguardar o seu ponto de vista 
para depois nos pronunciarmos, senão o pronunciamento de V.Exa. 
não terá sentido.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito obrigado, deputado Edme Tavares.
Peço, pois, permissão aos nobres colegas para, pelo menos, entrar 

um pouco mais profundamente ao assunto que me trouxe à tribuna.
O Sr. Amaury Muller – Um breve aparte para não perdermos a opor-

tunidade sobre a questão da anistia, nobre deputado. Afirmo a V.Exa. 
que anistia não é apenas esquecimento. Anistia é a reintegração de to-
dos aqueles que foram violentados nos seus direitos. Hoje, no Brasil, 
mais de 90% das pessoas atingidas pela violência autoritária não foram 
anistiadas. Criou-se uma lei de anistia que, na verdade, é uma farsa. Ela 
beneficiou alguns poucos, entre os quais me incluo, mas não no sentido 
de perdão. Quero que V.Exa. compreenda bem que a minha intervenção 
é no sentido de colocar a anistia no seu aspecto político e sociológico. 
Não haverá anistia neste país, enquanto as vítimas da ditadura não fo-
rem totalmente reintegradas nos seus direitos.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Estou colocando a palavra “anistia” em 
termos altamente doutrinários, e V.Exa. está se desviando do assunto. 
Anistia não é direito de ninguém; não há direito de anistia. Anistia é 
uma concessão do poder público, do Estado.

O Sr. Amaury Muller – É uma conquista do povo.
O SR. ERNANI SÁTYRO – A concessão da anistia não significa que 

se conheça a legitimidade dos crimes praticados. Absolutamente. A alta 
inspiração da anistia é o esquecimento, a paz e a tranquilidade.

O Sr. Amaury Muller – Era crime defender a legalidade institucional 
de um governo derrubado pela força?

O SR. ERNANI SÁTYRO – Ao concedermos a anistia não esta-
mos reconhecendo que o criminoso político procedeu legitimamente. 
Absolutamente. Não há um tratadista no mundo que defenda o ponto 
de vista de que a anistia deve ser uma concessão de um direito. Não há 
direito de anistia. Por isso – repito dez mil vezes – anistia é uma conces-
são que tem uma alta inspiração de apaziguamento, quando não interes-
sa mais a punição, o que interessa é o sossego, a paz e a tranquilidade.

O Sr. Amaury Muller – Indago de V.Exa. se é delito defender a lega-
lidade institucional.
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O SR. ERNANI SÁTYRO – Peço a V.Exa. que me deixe prosse-
guir nas minhas considerações e só me interrompa quando eu lhe 
conceder o aparte.

O Sr. Amaury Muller – Muito obrigado pela gentileza.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Por conseguinte, Sr. Presidente, e de 

acordo com a Constituição Federal, a anistia só pode ser de iniciativa do 
Poder Executivo. Já houve época em que ela tanto podia ser de iniciativa 
do Poder Executivo quanto do Legislativo, e nesse último caso o pro-
jeto era passível de sanção presidencial. Também época houve em que 
era atribuição exclusiva do Congresso. Atualmente, porém, somente o 
Poder Executivo pode ter a iniciativa da anistia.

Que aconteceu? Fui o relator de todas essas propostas de anistia que 
circularam no Congresso Nacional. Houve várias emendas – por exem-
plo: a Emenda Nelson Carneiro, a Emenda Ulysses Guimarães – que 
não puderam ter seguimento porque o Congresso não as aceitou. Como 
projeto de lei não o podia, porque a iniciativa era do Executivo. E como 
se tratava de emenda constitucional, a oposição, então, não tinha os dois 
terços para fazer vitoriosas essas emendas. Foi por iniciativa do presi-
dente Figueiredo que o projeto de anistia veio ao Congresso Nacional. A 
oposição de então gritava muito: “foi uma conquista da oposição”. Não 
o foi. Não vou dizer, porém, que a anistia foi uma graça, uma liberali-
dade, uma bondade excessiva do Executivo. A nação brasileira queria 
anistia, desejava-a . Então o presidente da República veio ao encontro 
dessas aspirações nacionais, dessas inspirações de sossego, paz, tranqui-
lidade e esquecimento, e enviou a esta Casa o projeto de anistia. Mas 
que aconteceu? Tenho aqui, Sr. Presidente, levantado não por mim – de 
certo modo por inspiração minha –, mas pelo serviço da Biblioteca da 
Câmara, um livro que contém todos os projetos, todos os decretos de 
anistia existentes no Brasil até hoje, a partir de 1822. Esta última anistia 
foi uma das mais amplas e abrangentes que já houve no Brasil. Fala-se 
muito de Getúlio Vargas – não tenho nada contra o seu nome –, mas as 
suas anistias eram restritas. A própria anistia de Juscelino Kubitschek, 
que foi também um grande brasileiro, foi sobre um episódio bobo, 
que não tinha maior significação, porque contemplava os rebeldes de 
Aragarças e outras coisas. Mas esta, não; diante dos fatos, da gravidade 
que houve, com assaltos, com mortes, com toda sorte de crimes políti-
cos, envoltos com crimes comuns da maior gravidade, esta anistia foi 
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ampla. Amplíssima. Dizer que essa anistia foi uma farsa – queiram-me 
desculpar os meus nobres colegas – demonstra ignorância sobre a maté-
ria. Essa anistia não foi uma farsa. O que acontece é que a anistia, na sua 
essência, visa a fazer desaparecer o crime, os seus efeitos, a punição; 
não implica necessariamente volta aos cargos então exercidos, volta 
às fileiras de onde saiu o anistiado, ou promoções e outras vantagens 
dessa natureza. Absolutamente. A anistia pode, em alguns casos, como 
nesse, contemplar esta parte, mas sujeita também à conveniência do 
governo, da nação.

O Sr. Jorge Arbage – Nobre deputado, permite-me V.Exa. um aparte?
O SR. ERNANI SÁTYRO – Com prazer, nobre deputado.
O Sr. Jorge Arbage – Nobre deputado Ernani Sátyro, permita-

me dizer que V.Exa., com a magnífica cultura jurídica que ainda re-
presenta nesta augusta Casa aquelas raras sementes da Assembleia 
Constituinte de 46, coloca muito bem o sentido jurídico do instituto 
da anistia. Na acepção da palavra, é o perdão; e quem perdoa esque-
ce. Daí a importância de se compreender que quem perdoou e quem 
recebeu o perdão, reciprocamente, deve esquecer tudo o que se pas-
sou. Mas preciso destacar, deputado Ernani Sátyro, um fator muito 
significativo na anistia concedida pelo ex-presidente João Figueiredo. 
V.Exa., que acompanha o processo legislativo desde 1946, sabe que, até 
1964, o país caminhou pela trilha da democracia e exibe agora todos 
os decretos de anistia assinados pelos presidentes da época. Mas o que 
faz crescer em significação a anistia concedida pelo então presidente 
João Figueiredo é o fato de ela ter-se tornado lei em pleno regime au-
toritário, o que não parece muito peculiar na vida constitucional ou 
autoritária deste país.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Muito bem!
O Sr. Jorge Arbage – Por que se concedeu a anistia? Porque – disse 

muito bem V.Exa. – a nação fez da anistia seu grande anseio, e não se 
poderia chegar ao patamar da democracia com a família brasileira de-
sunida pelo ódio, pelo ressentimento. Portanto parabéns a V.Exa., que 
mostra com clareza meridiana o grande significado do instituto da anis-
tia no processo constitucional deste país.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, o que há de notável neste 
caso é que este humilde orador que ocupa a tribuna foi o relator do pro-
jeto de anistia. E posso assegurar à Câmara – isto pode ser conferido por 
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quem quiser cotejar o projeto enviado pelo Executivo, com substitutivo 
por mim apresentado – que pelo menos em 25% melhorei aquele projeto.

O Sr. Aldo Pinto – Poderia tê-lo melhorado em 100%.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Não sei o que V.Exa. quer dizer com 

isso; parece que seria colocar os criminosos na rua e os inocentes na 
cadeia, o que não é possível.

O Sr. Aldo Pinto – Isto seria anistia.
O SR. ERNANI SÁTYRO – Então, Sr. Presidente, foi o projeto me-

lhorado pelo menos em 25%. Citarei alguns casos. Por exemplo: os líde-
res sindicais não estavam compreendidos no projeto do Executivo, as-
sim como os estudantes e os funcionários da administração indireta. No 
caso da morte de pessoas que, se fossem vivas, teriam sido anistiadas, 
as suas viúvas tiveram as vantagens resultantes do projeto de anistia. Os 
empregados das empresas privadas, bem como aqueles que não atende-
ram ao chamamento para o recrutamento, porque, à época, não podiam 
apresentar-se e que, por conseguinte, estavam considerados insubmis-
sos, estes foram também anistiados. Por aí se vê quanto o substitutivo 
deste humilde deputado, de acordo – é claro – com as lideranças, com 
o chefe do Poder Executivo e com o então ministro Petrônio Portella, 
um vigilante colaborador nesta matéria, quanto o Congresso Nacional 
melhorou esse projeto.

Tenho o prazer de aceitar o aparte de V.Exa.
O Sr. Valmor Giavarina – Nobre deputado Ernani Sátyro, V.Exa. faz 

um belo pronunciamento nesta tarde. Permita-me discordar de uma co-
locação aqui feita: confundir-se anistia com perdão.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Já disse que empreguei a palavra perdão 
no sentido comum.

O Sr. Valmor Giavarina – Há poucos minutos, ouvia o ilustre e cul-
to deputado Jorge Arbage fazer a mesma confusão, e V.Exa. silenciou. 
Acontece que perdão pressupõe um crime, uma condenação. Há o ins-
tituto de perdão judicial. Por exemplo: o juiz perdoa somente depois 
de apurado o crime e de a pena ser imposta. Perdão, nobre deputado, 
a meu ver, é um ato de vontade e não pode ser confundido com esque-
cimento, como disse o deputado Jorge Arbage. Quem perdoa, perdoa; 
quem esquece, esquece. O perdão, sendo um ato de vontade, depende 
da minha vontade; já o esquecimento não depende de mim. Eu, por 
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exemplo, posso perdoar o deputado Jorge Arbage pela má colocação 
que faz, mas não posso esquecer que a tenha feito.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Já entendi a reclamação anterior de V.Exa. 
e de outros colegas; aceitei, em parte, a retificação e disse que empreguei 
a palavra perdão no sentido comum da expressão. Apenas não aceito a 
colocação de que não tenha havido crime. Houve crime, houve condena-
ção. Alguns dos processos estavam em andamento: outros já tinham tido 
o seu julgamento. Por conseguinte, houve crime político. Quando digo 
crime político, não estou ofendendo moralmente ninguém, mas apenas 
constatando uma situação de fato. Ora se não houvesse crime, não haveria 
necessidade da anistia; logo só há anistia porque houve crime.

Antes de entrar em outras considerações, quero deixar bem claro 
que a palavra “perdão”, que usei de início, e que foi tão impugnada por 
alguns colegas, está intimamente ligada ao conceito de anistia. Pode 
não ser a expressão rigorosamente técnica, porque essa é a própria 
palavra anistia, mas está consignada em todos os léxicos, e até mesmo 
nos dicionários jurídicos. Sem necessidade de mais abundantes explica-
ções, invoquemos três ou quatro autoridades.

Aurélio consigna: anistia – perdão geral. Caldas Aulete: anistia – es-
quecimento de culpa, perdão, quase sempre coletivo. Anistiar – perdoar. 
Laudelino – a mesma coisa. De Plácido e Silva: perdão, ato de clemên-
cia (Vocabulário jurídico). Por isso se vê que não cometi uma heresia, 
quando sinonimizei anistia com perdão.

Ouço, com prazer, o deputado Joacil Pereira.
O Sr. Joacil Pereira – Nobre deputado Ernani Sátyro, interrompo a bri-

lhante exposição de V.Exa., grande parlamentar, grande jurista, grande escri-
tor e grande orador, para dizer que me sinto feliz com o registro que aqui se 
faz para os anais, de que foi um parlamentar paraibano, o deputado Ernani 
Sátyro, quem contribuiu, com a sua ação parlamentar vigilante, pronta, de-
mocrática e liberal para ampliar a anistia concedida pelo governo passado.

O SR. ERNANI SÁTYRO – Sr. Presidente, sem querer entrar em de-
bates, em questiúnculas, em encontros de “a” com “b” ou “c”, um encon-
tro de deputado com oficial do Exército, outro ponto que precisa ficar 
definitivamente esclarecido é que a anistia atingiu, beneficiou, abrangeu 
tanto os autores de crimes políticos quanto aqueles que, na repressão, 
tenham-se excedido. Deem-se-lhes o nome que se queiram dar – tor-
turador, violento, o que quer que seja –, todos estão anistiados. Alguns 
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crimes políticos foram monstruosos, Sr. Presidente: crimes de assalto, 
crimes de morte. Houve crimes covardes e alguns apenas de opinião, 
mas aconteceram crimes tremendos.

Então, se estes estão amparados pela anistia, é claro que também o 
estão aqueles que, durante a repressão, tiveram que praticar atos crimi-
nosos condenáveis, pois é expressa a disposição do art. 1º do projeto e 
do seu § 1º quando diz que estão anistiados não só os crimes políticos 
compreendidos naquele período, mas também os crimes comuns a eles 
conexos. Essa expressão demonstra uma técnica jurídica inconfundível 
e incontestável. Não adianta recorrermos ao revanchismo – e a conclu-
são do meu discurso é esta – em benefício da paz do povo brasileiro e 
das altas aspirações do que seja um projeto de anistia. Do mesmo modo, 
gostaria de dizer que nunca me referi aqui a quem cometeu crime polí-
tico. Não adianta também estar cobrando de quem se excedeu no com-
bate e na repressão desses crimes praticados.

Sr. Presidente, lamento não ter mais tempo para conceder apartes 
aos meus colegas, mas quero deixar aqui registrada esta minha opinião: 
anistia é anistia, é esquecimento. Não se fala mais nisso.
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Pareceres
Durante os longos anos em que atuou no Congresso Nacional, 

Ernani Sátyro participou de inúmeras comissões permanentes e espe-
ciais, cabendo-lhe relatar diversos projetos de lei que tramitaram pelo 
parlamento brasileiro. Entre tais pareceres destacaram-se, sem dúvida, 
os dois escolhidos para compor este perfil do deputado paraibano:

1) Parecer sobre o projeto de lei que “concede anistia e dá outras 
providências”.

2) Parecer ao projeto de lei que trata do Código Civil – do qual só 
é possível transcrever, aqui, sua introdução, devido ao grande 
número de emendas apresentadas ao projeto e analisadas, uma a 
uma, pelo relator. (NO)
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Parecer ao Projeto de Lei CN 
nº 14, de 1979 (Lei da Anistia)

Em um trabalho representativo da vida parlamentar de Ernani 
Sátyro, não era possível omitir os dois principais pareceres por ele re-
digidos e apresentados ao plenário da Câmara, e por esta aprovados. O 
primeiro parecer é aquele decorrente da relatoria do projeto oriundo 
do Poder Executivo, concessivo de anistia e outras providências. Nada 
é necessário dizer nesta apresentação, haja vista que no bojo da peça 
podem-se ler os fundamentos e as bases em que se assentou o relator 
para apoiar o projeto e submetê-lo à decisão plenária. Entretanto, não 
é demais assinalar o empenho do relator em melhorar sensivelmente a 
proposta governamental ampliando a abrangência dos benefícios pre-
vistos no projeto, com o que o Congresso, ao aprovar o substitutivo do 
deputado Ernani Sátyro, possibilitou o retorno à pátria de quantos se 
achavam no exílio, nos vários continentes. (NO)

Parecer CN Nº 78/79 – Parecer da comissão mista do Congresso 
Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de 
Lei nº 14, de 1979, que “concede anistia e dá outras providências”.

Relator: deputado Ernani Sátyro

A – Relatório

1. O Sr. Presidente da República enviou mensagem ao Congresso 
Nacional, acompanhada de projeto de lei que concede anistia e dá ou-
tras providências.

Dada a relevância da matéria, passamos a transcrever a mensagem e, 
logo a seguir, o projeto. Desse modo, essas duas peças passam a integrar, 
com o nosso relatório e parecer, um documento só, de mais fácil leitura 
não apenas agora, porém sempre que houver necessidade de consulta.
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Mensagem nº 59, de 1979 (nº 191/79, na origem)

Excelentíssimos senhores membros do Congresso Nacional:
Ao dar início às atividades, o governo anunciou que a anistia haveria 

de incluir-se entre suas prioridades do ano em curso.
É que uma nova fase da política brasileira se inaugurava, fazia pou-

co, com a vigência da Emenda Constitucional nº 11 e a consequente 
superação de um período que requerera procedimentos às vezes trau-
máticos e de caráter excepcional.

Incorpora-se, assim, a revolução à história como um acontecimento 
irreversível, que, transformando qualitativamente a sociedade brasileira 
pelo alcance de sua obra extraordinária, projeta sobre o futuro um ide-
ário que há de inspirar muitas gerações.

Em quinze anos, promoveram-se reformas institucionais profun-
das; atingiu-se alto patamar de desenvolvimento econômico; a nação, 
na plenitude da ordem constitucional, toma consciência de que é neces-
sária a mobilização geral no sentido de que se aperfeiçoem as estruturas 
sociais para torná-las mais democráticas. Constrói-se o regime em que, 
ao contrário do passado, a liberdade de todos tenha a garantia nos direi-
tos e deveres de cada um; em que a lei seja a expressão de uma realidade, 
e não produto de alienações deformadoras.

Alarga-se o horizonte político, cabendo neste contexto propor-
cionar oportunidade a todos os brasileiros que pretendam oferecer 
sua contribuição.

Consideramos ser este o momento propício à pacificação que 
não importe a renúncia às lutas partidárias, inseparáveis do processo 
democrático, mas nasça da compreensão patriótica e se traduza em 
atos de coragem e determinação, em favor das soluções dos proble-
mas brasileiros.

As ideias e os caminhos separam, mas é preciso que a realidade re-
gistre e comprove que as causas da nação são fatores de união dos brasi-
leiros. Assim será mais fácil a superação das dificuldades emergenciais 
apostas à aceleração do nosso desenvolvimento.

A anistia é um ato unilateral de poder, mas pressupõe, para cumprir 
sua destinação política, que haja, na divergência que não se desfaz, antes 
se reafirma pela liberdade, o desarmamento dos espíritos pela convicção 
da indispensabilidade da coexistência democrática.
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A anistia reabre o campo de ação política, enseja o reencontro, reú-
ne e congrega para a construção do futuro e vem na hora certa.

O projeto tem maior amplitude que os apresentados anteriormente 
ao Congresso Nacional, a título de sugestão ou como proposta de emen-
da constitucional, os quais, de forma fragmentária, limitados no tempo 
e imprecisos nos termos, atendiam a poucos.

Retroage a período anterior a 1964 e contempla quantos tenham 
sido afastados da atividade política por sentença da Justiça ou por 
ato revolucionário.

O projeto, examinado em cotejo com os antecedentes históricos, 
ganha em dimensão ao atingir extensa área com o pleno esquecimento.

Não é abrangido quem foi condenado pela Justiça por crime que 
não é estritamente político: assim o terrorista, pois ele não se volta con-
tra o governo, o regime ou mesmo contra o Estado. Sua ação é contra a 
humanidade e, por isso, repelida pela comunidade universal que sancio-
na, como indispensáveis, leis repressivas de que se valem países da mais 
alta formação democrática.

A anistia tem o sentido de reintegrar o cidadão na militância políti-
ca, e o terrorista não foi e não é um político, a menos que se subvertam 
conceitos em nome de um falso liberalismo.

Mas o projeto, ainda assim, paralisa os processos em curso até dos 
que, a rigor, não estão a merecer o benefício de uma medida de senti-
do marcadamente político. Ao fazê-lo, o governo tem em vista evitar 
que se prolonguem processos que, com certeza e por muito tempo, irão 
traumatizar a sociedade com o conhecimento de eventos que devem 
ser sepultados em nome da paz.

É proposta ao Congresso Nacional quando, graças à Emenda 
Constitucional nº 11, um grande debate se trava sobre os partidos polí-
ticos e o destino do bipartidarismo, que, historicamente, se impôs, mas 
que já não atende às aspirações do eleitorado brasileiro, nem ao anseio 
de políticos de ambos os partidos.

Com o multipartidarismo, abrir-se-ão novas portas à atividade po-
lítico-partidária até agora contida pela lei.

O processo de participação assim se amplia, dando conteúdo à de-
mocracia, cuja eficiência dependerá sempre da intensa e harmoniosa 
relação entre a lei e o funcionamento das instituições.

O projeto dá anistia a todos quantos cometeram crimes políticos 
e conexos, cobrindo um período que começa em 2 de setembro de 
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1961, data da concessão da última dessas medidas; abrange os que ti-
veram seus direitos políticos suspensos, bem como todas as categorias 
de servidores públicos dos três poderes e das esferas federal, estadual 
e municipal; os militares e os servidores das fundações vinculadas ao 
poder público.

A única exceção foi já objeto de comentários.
Aos anistiados será concedido prazo para requererem o retorno à 

atividade, através de processo já consagrado nos precedentes semelhan-
tes, quando foi longo o espaço do tempo de afastamento do servidor.

Os que não forem atendidos ou não exercerem o direito de requerer 
terão o ato determinante do seu afastamento revisto para os acréscimos 
relativos à contagem daquele tempo de serviço.

O projeto estabelece prazos para os interessados e as autoridades.
Todos terão seus direitos patrimoniais assegurados perante o 

Estado, embora o retorno à atividade dependa de vagas, do interesse da 
Administração e da verificação de que o afastamento não foi motivado 
pela improbidade do servidor.

Estas, as linhas do projeto. Nele é fácil identificar-se a preocupação 
de abrir perspectivas a todos os políticos e incluir, sem discriminação, 
todos os servidores, qualquer que seja sua posição em face do Estado.

Houve cautela, após tanto tempo decorrido, na disciplina do retorno 
à atividade funcional a fim de não gerar problemas à Administração e à 
própria vida de muitos, que, com certeza, tomaram outro destino com 
responsabilidades e compromissos pessoais inafastáveis.

Este, senhores congressistas, o Projeto de Anistia que, com fun-
damento no art. 57, item VI, combinado com o § 2º, do art. 51 da 
Constituição Federal, envio à consideração de V.Exas., na convicção de 
que pratico um ato significativo e profundo, o ato histórico de anistia, 
com a mesma serena confiança com que, na informalidade da vida coti-
diana, estendo a mão a todos os brasileiros.

Brasília, 27 de junho de 1979.  
João B. Figueiredo.
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Projeto de Lei nº 14, de 1979

Concede anistia e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

 Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compre-
endido entre 2 de setembro de 1961 e 31 de dezembro de 
1978, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, 
aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos ser-
vidores da administração pública, de fundações vinculadas 
ao poder público, aos dos poderes Legislativo e Judiciário e 
aos militares, punidos com fundamento em atos institucio-
nais e complementares.

 § 1º Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes 
de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou 
praticados por motivação política.

 § 2º Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram conde-
nados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, seques-
tro e atentado pessoal.

 Art. 2º Os servidores civis e militares demitidos, postos em dis-
ponibilidade, aposentados, transferidos para a reserva ou 
reformados poderão, nos cento e vinte dias seguintes à 
publicação desta lei, requerer o seu retorno ou reversão ao 
serviço ativo:

 I - se servidor público civil, ao ministro da Justiça;

 II - se servidor militar, ao respectivo ministro de Estado;

 III - se servidor da Câmara dos Deputados, do Senado Fe-
deral, de assembleia legislativa e de câmara municipal, 
aos respectivos presidentes;

 IV - se servidor do Poder Judiciário, na conformidade do 
regimento interno de cada Tribunal;

 V - se servidor de estado, do Distrito Federal, de território 
ou de município, ao governo ou prefeito.

 § 1º No caso do inciso I deste artigo, a decisão do ministro da 
Justiça será precedida de audiência do ministro de Estado a 
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cuja área de competência estava subordinada ou vinculada 
a atividade do servidor.

 § 2º A decisão, nos requerimentos de ex-integrantes das polí-
cias militares ou dos corpos de bombeiros, será precedida 
de parecer de comissões presididas pelos respectivos co-
mandantes.

 Art. 3º O retorno ou a reversão ao serviço ativo somente será de-
ferido para o mesmo cargo ou emprego, posto ou gradua-
ção que o servidor, civil ou militar, ocupava na data de seu 
afastamento, condicionado, necessariamente, à existência 
de vaga e ao interesse da Administração.

 § 1º Os requerimentos serão processados e instruídos por co-
missões especialmente designadas pela autoridade à qual 
caiba apreciá-los.

 § 2º O despacho decisório será proferido nos cento e oitenta 
dias seguintes ao recebimento do pedido.

 § 3º No caso de deferimento, o servidor civil será incluído em 
quadro suplementar e o militar de acordo com o que esta-
belecer o decreto a que se refere o art. 7º desta lei.

 § 4º O retorno e a reversão ao serviço ativo não serão permiti-
dos se o afastamento tiver sido motivado por improbidade 
do servidor.

 Art. 4º Os servidores que, no prazo fixado no art. 2º, requererem 
o retorno ou a reversão à atividade ou tiverem seu pedido 
indeferido, serão considerados aposentados, transferidos 
para a reserva ou reformados, contando-se o tempo de 
afastamento do serviço ativo para efeito de cálculo de pro-
ventos da inatividade ou da pensão.

 Art. 5º  Nos casos em que a aplicação do artigo anterior acarretar 
proventos em total inferior à importância percebida, a tí-
tulo de pensão, pela família do servidor, será garantido a 
este o pagamento da diferença respectiva como vantagem 
individual.

 Art. 6º Esta lei, além dos direitos nela expressos, não gera quais-
quer outros, inclusive aqueles relativos a vencimentos, sol-
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dos, salários, proventos, restituições, atrasados, indeniza-
ções, promoções ou ressarcimentos.

 Art. 7º O Poder Executivo, dentro de trinta dias, baixará decreto 
regulamentando esta lei.

 Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Brasília, XX de XXXX de 1979.

2. Ao projeto foram apresentadas emendas, num total de 306, de-
vidamente numeradas e classificadas. Estão igualmente agrupadas, 
como é do estilo, conforme seja o parecer contrário ou favorável a 
cada uma delas.

B - Parecer do relator

3. Consideramos indispensável fazer também a transcrição de pa-
recer por nós mesmos proferido, há pouco tempo, sobre emendas à 
Constituição, apresentadas pelo senador Nelson Carneiro e pelo depu-
tado Ulysses Guimarães, com o apoiamento exigido pela Carta Magna. 
É que muitas das questões então voltaram a debate, seja no Congresso, 
através de discursos e emendas ao projeto; seja na imprensa, em ór-
gãos de classe e, em suma, em múltiplas manifestações da opinião 
pública nacional. Esses debates dizem respeito a todos os aspectos da 
proposição ora submetida à consideração do Congresso Nacional, não 
se podendo praticamente destacar este ou aquele ângulo da momen-
tosa questão. De qualquer modo, apontamos, como mais discutido, o 
problema da abrangência da anistia, de suas limitações e restrições e, 
finalmente, dos efeitos e consequências jurídicas da medida, quando 
transformada em lei.
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Eis o parecer anterior:

PARECER CN Nº 22, DE 1979
Da comissão mista do Congresso Nacional, sobre a Proposta de 

Emenda à Constituição CN nº 25, de 1978, que “cancela dispositi-
vos e acrescenta expressão aos arts. 43, 57 e 44, respectivamente, da 
Constituição Federal”.

Relator: deputado Ernani Sátyro

Com a emenda substitutiva, propondo a mesma coisa e acres-
centando artigo ao Título V da mesma Constituição.

Disposições Transitórias – em que se concede, desde logo, o 
bene fício da anistia.

A - RELATÓRIO

I – Propõe o senador Nelson Carneiro que se cancele o nº VIII 
do art. 43; que se acrescente ao art. 44: “X - Concessão de anistia”; 
e que se cancele o nº VI do art. 57. Todos esses dispositivos são da 
Constituição Federal.

O art. 43 diz o seguinte:
“Art. 43 Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presiden-

te da República, dispor sobre todas as matérias de competência da 
União, especialmente:

...............................................................................................................
VIII – concessão de anistia.
Reza o art. 44:
Art. 44 É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
Aqui estão especificadas as matérias de competência exclusiva, 

entre as quais a emenda quer incluir um nº X, assim concebido: “X – 
concessão de anistia”.

Por sua vez, o art. 57, nº VI, dispõe isto:
Art. 57 É da competência exclusiva do presidente da República a 

iniciativa de leis que:
...............................................................................................................
V – concedam anistia relativa a crimes políticos, ouvido o 

Conselho de Segurança Nacional.”
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II – Como é fácil de verificar, o que pretende o ilustre sena-
dor, com a sua emenda, é retirar completamente a participação do 
Executivo de qualquer iniciativa ou mesmo da elaboração das leis 
de anistia. A ser aprovada, pois, a emenda, a matéria ficaria a crité-
rio exclusivo do Congresso Nacional.

III – A emenda substitutiva, encabeçada pela assinatura do ilus-
tre deputado Ulysses Guimarães, pretende a mesma coisa, acres-
centando, no entanto, desde logo, uma disposição transitória, em 
que concede “anistia ampla e irrestrita aos civis e militares que, di-
reta ou indiretamente, participaram de fatos ocorridos no território 
nacional, desde 31 de março de 1964 até a promulgação da presente 
emenda, considerados crimes políticos pela lei, pelos atos institu-
cionais e pelos atos complementares”.

A emenda desce a detalhes, especificando os termos em que se 
verificará a readmissão dos anistiados, bem como a contagem de 
tempo para efeito de aposentadoria, reforma ou disponibilidade.

Verifica-se, assim, que a Emenda Nelson Carneiro propôs a re-
forma da Constituição, pura e simplesmente, para que o Congresso 
possa, de futuro, legislar com exclusividade sobre a matéria. A 
Emenda Substitutiva Ulysses Guimarães vai além e se transforma, 
de certo modo, em lei de anistia, através de disposição transitória 
em que esse benefício é concedido.

IV –Este é o relatório.

B – PARECER DO RELATOR

I – Considerações preliminares

1. A Constituição do Império não impedia que a Assembleia 
Geral votasse lei de anistia. Mas, em caso urgente, a concessão 
da anistia cabia ao Poder Moderador, quer dizer, ao imperador, 
mediante ato pessoal, não dependente da colaboração do Poder 
Legislativo nem da aprovação do ministério (artigo 101, 9).

A primeira constituição republicana incluía a concessão da anis-
tia entre as matérias da competência privativa do Congresso, com 
a sanção do presidente da República (arts. 16 e 34, 27). A de 1934 
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dispunha que a concessão era da competência privativa da União e 
do Poder Legislativo (art. 5º, XVIII; e art. 40, e). As de 1937 (art. 15, 
X; e art. 16, XXV), 1946 (art. 66, V) e 1967 (art. 46, VIII) mantive-
ram aqueles princípios.

A constituição vigente é que inovou (art. 8º, XVI; e art. 43, VIII). 
Somente a União pode conceder anistia e somente o Congresso 
pode decretá-la, mediante lei. Mas a iniciativa dessa lei passou a ser 
da competência exclusiva do presidente da República (art. 57, VI).

2. A competência exclusiva do presidente da República para 
apresentar projeto sobre determinadas matérias é uma das caracte-
rísticas do direito brasileiro posterior a 1930.

Pela Constituição de 1934 (art. 41, § 2º), pertencia exclusivamente 
ao presidente da República a iniciativa dos projetos de leis relativos: 
a) ao aumento de vencimentos de funcionários; b) à criação de em-
pregos em serviços já organizados; c) à modificação do efetivo das 
Forças Armadas.

Pela de 1937 (art. 64), a iniciativa das leis, em princípio, cabia ao 
governo. Ela vedava expressamente qualquer projeto individual, de 
deputado ou senador, e proibia qualquer projeto da Câmara ou do 
Conselho Federal que versasse sobre matéria tributária, bem como 
qualquer projeto ou emenda de que resultasse aumento de despesa.

A Constituição de 1946 (art. 67, § 2º) restabeleceu o que a respei-
to dispunha a de 1934.

A de 1967 (art. 60) foi mais casuísta, reservando à competência 
exclusiva do presidente da República a iniciativa das leis concernen-
tes à matéria financeira; à criação de cargos, funções ou empregos 
públicos, ou a aumento de vencimentos ou de despesa pública; à fi-
xação ou modificação dos efetivos das Forças Armadas; à adminis-
tração do Distrito Federal e dos territórios. Tornando a norma mais 
rigorosa, vedou as emendas que aumentassem a despesa pública.

A EC nº 1, de 1969, manteve o disposto na de 1967, acrescen-
tando duas novas hipóteses de competência exclusiva: a de todas 
as leis pertinentes ao regime jurídico dos funcionários, e a das leis 
que “concedam anistia a crimes políticos, ouvido o Conselho de 
Segurança Nacional” (art. 57).
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3. Para o exame do tema, a consulta ao direito comparado é de 
pouca utilidade. Na grande maioria das nações democráticas – 
Grã-Bretanha, Alemanha Ocidental, Bélgica, Holanda, Suécia, 
Noruega, Dinamarca, Áustria, Itália, Canadá, Austrália, Japão, 
Israel etc. – o governo é parlamentarista. Isso significa que o ga-
binete lidera o Parlamento e exerce o monopólio da iniciativa 
das leis. O conflito entre os dois poderes resolve-se pela queda 
do ministério ou pela dissolução da câmara popular. Na prática, 
portanto, só o Poder Executivo pode tomar a iniciativa de qual-
quer medida financeira ou de projeto de concessão de anistia. É 
de todo impossível nesses países a concessão de anistia por ato do 
Parlamento, à revelia do Poder Executivo.

Na maioria dos países de sistema presidencialista – Estados 
Unidos, México, Argentina e uma ou outra democracia latino-
americana –, o problema tem soluções diversificadas. Nos Estados 
Unidos, cuja história desconhece as rebeliões com consequente 
derrubada dos governos, a anistia é assunto de pouca monta na 
jurisprudência ou na doutrina constitucional. No México, o regi-
me unipartidário, que dá ao governo apoio parlamentar maciço e 
tranquilo, afasta toda a possibilidade de conflito de poderes em 
tema de anistia. Na Argentina e em outros países latino-ameri-
canos, a anistia provém de situações revolucionárias, que não se 
embaraçam nas chamadas filigranas constitucionais. De qualquer 
modo, adiante veremos o que de mais importante ocorreu nos 
Estados Unidos da América.

4. O vigente preceito constitucional sobre a anistia inspirou-se 
menos nas idealizações da doutrina do que na realidade dos fatos e 
nas lições de experiência. Será muito difícil encontrar-se, na crôni-
ca política da América Latina, exemplo da concessão de anistia por 
ato do Congresso, praticado à revelia do governo ou contra a sua 
orientação. É evidente que esse tipo de divergência, entre poderes 
de governo, é prenúncio de crises que não se resolvem dentro da 
rotina constitucional. Por isso, a anistia, para ser eficaz e produzir 
todos os seus efeitos, deve resultar do entendimento entre o gover-
no e o Congresso, quer quanto à sua oportunidade, quer quanto à 
extensão de seus efeitos.
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Assim como o presidente, por si só, não pode conceder anistia – 
medida que eventualmente pode ter em vista proteger atos crimi-
nosos que repugnam a sensibilidade moral da nação – explica-se 
que o Congresso, por si só, não pode conceder anistia, providência 
que, em certos casos, poderia representar o desprestígio do gover-
no, com prejuízo para a normalidade das instituições.

Dir-se-á que a norma impugnada cerceia a liberdade de inicia-
tiva do Congresso. Mas isso é corrente e normal nos regimes de-
mocráticos, onde todos os poderes têm a sua competência delimi-
tada. O Congresso também não pode tomar a iniciativa de firmar 
tratados, de decretar a intervenção federal, de alterar o quadro das 
Forças Armadas, de interromper relações diplomáticas e de praticar 
muitos outros atos de grande importância para o funcionamento 
das instituições.

Limitações do mesmo gênero também restringem o campo de 
ação da Presidência da República, sem que isso desfigure o seu pa-
pel constitucional. Nem se diga, em relação à anistia, que esta não 
pode depender só da iniciativa pessoal de um cidadão, que pode de-
sempenhar o mandato sem corresponder ao sentimento da nação. Os 
presidentes não perdem o contato da realidade política e, no mundo 
de hoje, estão sujeitos a toda a sorte de pressões, não podendo ignorar 
os apelos da opinião nacional.

Também não devemos esquecer que o sistema vigente, ao mesmo 
tempo que condiciona a ação do Congresso à previa concordância 
do Poder Executivo, protege o Congresso, e senadores e deputados 
individualmente, contra a ação dos grupos que reivindicam favores 
imoderados. O nosso sistema eleitoral, baseado no voto preferencial, 
expõe o representante do povo a pressões irresistíveis. Pode-se facil-
mente imaginar a que extremo chegariam, num ano de campanha 
eleitoral, as iniciativas dos candidatos em matéria de criação de em-
prego, abertura de serviços, aumentos de despesas e anistia de natu-
reza política, disciplinar ou fiscal.

No momento presente, todos sentimos que a anistia vem por 
aí e que será decretada em termos razoáveis, pelo Congresso, me-
diante a iniciativa e, portanto, com a concordância do governo da 
República.
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A emenda em discussão não é necessária nem parece convenien-
te ao desenvolvimento da conjuntura política. Ao contrário, ela po-
derá tumultuar o processo de abertura democrática, em que todos 
nos empenhamos. Por tudo isso, a sua aprovação é desaconselhável.

Estas afirmativas preliminares serão melhor desenvolvidas no 
curso deste parecer.

II – A justificação das emendas

5. Lendo cuidadosamente as justificações das duas emendas, não 
pudemos nos furtar ao dever de oferecer-lhes alguns reparos pelos 
quais se verificará a improcedência, jurídica e política, de muitas de 
suas alegações.

Essas justificações chegam a assumir um caráter polêmico, que 
não parece recomendável à bancada de um partido político, mino-
ritário nas duas casas do Congresso, e que sabe, portanto, que não 
pode colher êxito em sua pretensão sem o apoio de boa margem do 
outro partido em ambas as casas majoritárias.

Basta isso para se ver, de antemão, que os ilustres autores da 
emenda não acreditam na aprovação de suas proposições, parecen-
do antes interessados num debate doutrinário em torno do sugesti-
vo e atual problema da anistia.

Vejamos algumas das mais importantes razões apresentadas.
Comecemos pela primeira emenda (Nelson Carneiro). Quer de-

sarmar os espíritos, mas começa propondo a exclusão do Executivo 
do processo da anistia.

Há muitos que falam em pacificação, mas não estão empenhados 
nela. Querem pacificar apenas a oposição, os adversários do gover-
no. Querem o manto da paz para prosseguirem na guerra. Querem 
o perdão, mas não perdoam. Nesta categoria se encontram aqueles 
que – gritando a toda hora, em altos brados, pela anistia para os 
seus – apregoam, ao mesmo tempo e incoerentemente, a ideia de 
uma investigação sobre torturas e violências. São os que advogam 
a impunidade dos crimes de seus partidários, para que, mais fortes, 
possam punir a revolução.

Nada disso, no entanto, detém o governo e o seu partido, a maio-
ria do Congresso, no seu impulso de, no momento oportuno, e que 
não tardará, elaborar uma lei de anistia que atenda aos reclamos da 
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grande maioria do povo brasileiro, repetidamente expressos pelos 
órgãos representativos da sociedade, pela imprensa e, antes de tudo, 
pelo presidente da República.

Só não concordamos, e nisto somos inflexíveis, é que se exclua 
do processo da anistia aquele que não se tem cansado de anunciá-
la, em termos tão eloquentes, que já se constituem em um solene 
compromisso. A pretendida exclusão constituiria uma injustiça e 
põe em dúvida os propósitos de muitos dos defensores da anistia.

6. Diz a justificação, citando Barbalho:

É uma medida de elevado alcance político, que, na Monarquia, 
se atribuía à munificência do imperante; na República, per-
tence aos representantes do povo soberano.

Na Monarquia, devia-se à munificência do imperador, apesar 
de poder ser ato deste ou do Congresso. Na República, por mais 
de uma vez, ato do Congresso, mas, com a sanção ou o veto do 
Poder Executivo. Vê-se, assim, que por maior espaço de tempo, na 
República, o presidente esteve visceralmente ligado ao problema da 
anistia, o que vale dizer, à elaboração dessa lei. Por que essa insistên-
cia e teimosia em excluí-lo agora?

7. Insiste o ilustre senador em que só o legislador pode intervir 
na concessão da anistia. Exato.

Mas acontece que a atribuição de legislar não se esgota no 
Congresso; ela vai adiante, prolonga-se até o Executivo, que tem, na 
sistemática do nosso processo legislativo, a participação do presi-
dente da República. Vale repetir a carta de 1891: o Poder Legislativo 
é exercido pelo Congresso Nacional, com a sanção do presidente da 
República. Ainda hoje é assim.

8. Diz a justificação da Emenda Substitutiva Ulysses Guimarães: 
“Mas há anistia e ‘anistia’. Enquanto uns defendem a anistia ampla e 
irrestrita para todos os atingidos pelos atos e leis de exceção, outros 
propõem injustificáveis discriminações”.

Os atos de cassação não constituem, rigorosamente, objeto de 
anistia, pela simples razão de que os cidadãos cassados não são 
acusados de crimes, e a anistia visa livrar de qualquer punição os 
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autores de crimes políticos. As cassações foram atos revolucioná-
rios, justos uns, injustos outros, ditados por motivos de natureza 
política e razões de segurança. Não cabe aqui entrar no mérito da 
matéria. Não se tratando, como não se trata, de ilícito penal (salvo, 
é claro, aqueles casos em que o cassado seja também acusado de 
delitos), a matéria escapa propriamente ao âmbito da anistia. Nada 
impede, no entanto, que o legislador dela cogite, se o entender, 
pois a inspiração fundamental da anistia é a pacificação nacio-
nal. Se o conseguirá ou não – e a história está cheia, infelizmente, 
de desmentidos – é outro problema, que não deve deter o gover-
no e o Congresso na sua inspiração generosa. (Aí está, para citar 
apenas um exemplo, a situação daqueles cassados cujo prazo de 
suspensão de direitos políticos ainda não se extinguiu). Até hoje 
nenhuma voz autorizada do governo falou em discriminações de 
qualquer natureza, salvo para os crimes torpes, o terrorismo, os 
assaltos e os incêndios.

9. Adiante, brada o eminente senador, com os outros subscrito-
res da emenda substitutiva: “Há que reconquistar-se o poder anis-
tiante do Congresso como pressuposto para que possa ser votada 
uma anistia ampla, geral e restrita”. A inquietação e a angústia da 
oposição resultam precisamente disto: de saber que acontece o con-
trário, isto é, que a anistia virá, e virá por iniciativa do Executivo. 
Isso é o que eles não querem, pois se negam até, diariamente, pela 
tribuna, pela imprensa, por todos os meios de comunicação, mé-
rito do governo por atos como a extinção da censura e das leis de 
exceção, o abrandamento da Lei de Segurança, a proibição das pe-
nas de morte e prisão perpétua, a extinção do banimento, a restau-
ração dos chamados predicamentos da Justiça, o restabelecimento 
do habeas corpus para crimes políticos. Se negam tudo isto, como 
admitirem que o Executivo participe da ideia generosa e justa que 
é a anistia? Isto para eles importa numa grande frustração, como 
frustrados se encontram – nem todos, é claro – pela abertura feita 
pelo governo da revolução.

Falam constantemente em pressão – da opinião pública, da im-
prensa, dos órgãos representativos de classe. Não os contestamos; 
pressão sempre existiu e existirá sobre o ser humano. Pressão do  
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ambiente físico, e do ambiente social. Pressão legítima ou ilegítima, 
ou aceitável ou inaceitável. O importante é considerar a sensibilidade 
do governo e do Congresso para a ela ceder, na medida do que for 
justo, ou repeli-la, no que contiver de contrário ao interesse público.

O doloroso, pois, o dramático, para muitos oposicionistas, é 
saber que a anistia virá, mas virá pelas mãos do governo, por ini-
ciativa do Executivo, por proposta do presidente João Baptista 
Figueiredo. Será atendida assim a verdadeira, a autêntica voz do 
povo, que aspira à paz e à conciliação. Diante disso, perde impor-
tância e significação a voz dos que querem a anistia como instru-
mento de novas guerras e convulsões. Esta não é, justo reconhecê-
lo, a inspiração dos homens responsáveis da oposição.

Com a anistia que virá, o governo há de sair engrandecido pelo 
engrandecimento da nação, e nunca desautorado e diminuído por 
um processo de exclusão, que atenta contra os mais nobres propó-
sitos da alma nacional.

10. Afirma-se, na justificação:

Assim, a depender de quem faça a lei da anistia, ela poderá 
ou não atender aos reclamos gerais. Será ou não será anistia. 
Isto enquanto o Parlamento não se dispuser a fazer uma lei de 
anistia ampla, resgatando antes o poder de anistiar.

Eis outra visão errônea dos autores da emenda substitutiva ora ana-
lisada. Qualquer que seja o projeto de lei enviado pelo Executivo, nos 
termos da Constituição ele poderá ser amplamente emendado pelo 
Congresso. A limitação deste refere-se apenas à iniciativa, que não 
pode tomar. Não fica, porém, adstrito aos termos do projeto enviado 
pelo Executivo. Isto é elementar, insusceptível de qualquer dúvida.

11. Está escrito na justificação:

Durante o Império, ambos os poderes usaram de sua competên-
cia anistiante: mais o Executivo ou o Poder Moderador – tanto 
Pedro I como as regências e Pedro II –, menos a assembleia.

Esta citação não vem em abono das intenções da justificação dos 
autores da emenda. Melhor fora não ter sido feita. Ambos os pode-
res tinham competência, e o Executivo o usou em maior número de 
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vezes. Por onde se vê que, nas mãos deste, o problema não está tão 
mal amparado. Tanto mais quando, no caso atual, o Executivo tem 
apenas o poder da iniciativa e o direito de sanção ou de veto. A lei, 
quem a faz é o Congresso.

12. Adiante:

Primeira constituição aprovada por uma constituinte no 
Brasil, a carta de 1891 assegurava a competência privativa do 
Legislativo para anistiar, embora mantivesse a exigência de 
sanção do presidente da República para a lei entrar em vigor. 
Esclareça-se que este dispositivo não era exclusivo a leis de 
anistia, mas a todas as leis votadas pelo Parlamento.

Ainda aqui a citação não socorre os seus autores, pelo contrário, de-
monstra que a Constituição liberal de 1891, redigida, em grande parte, 
por Rui Barbosa, considerou a lei da anistia uma lei como as outras, 
da mesma categoria, com a participação do Legislativo e do Executivo.

13. Salientam os ilustres deputados e senadores que a 
Constituição de 1946 retomou o caminho da de 1934, interrompido 
pela de 1937, que, por sinal, nunca foi cumprida no que respeita ao 
funcionamento do Congresso. Também é verdade. E desta vez man-
dou que a promulgação fosse feita pelo presidente do Senado Federal 
(art. 71). A de 1934 determinará o mesmo, no parágrafo único do art. 
40. Pode-se dizer, pois, que foram as duas únicas vezes que o legislador 
deferiu ao Poder Legislativo, com exclusividade, a atribuição de conce-
der anistia. Assim não o fez em 91, assim não faria em 67. E não se dirá 
certamente que, em 1891, os representantes do povo se encontravam 
sob a pressão de um governo de exceção.

14. São reproduzidas palavras de Pontes de Miranda: “A anistia é 
medida tipicamente política. Se cabe aos presidentes, ou se cabe às 
assembleias, di-lo o grau de democracia do Estado. É índice”.

Este trecho de comentário do eminente mestre tem sido cantado 
em prosa e verso. Todos quantos falam sobre a anistia socorrem-se 
das expressões sugestivas do grande jurista. Acontece, no entanto, 
que só reproduzem o que lhes convém. Veremos, adiante, quando 
repassarmos partes do que a doutrina tem dito sobre o tema, quanta 
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diferença existe entre um trecho isolado e o pensamento completo 
de um comentarista.

15. Invoca-se trecho de conhecido trabalho de José Gomes da 
Silva, sobre a anistia: “Ao órgão que faz a lei cabe anistiar”.

Mais de uma vez se insiste nisto, no correr da justificação. 
Perfeito. Pergunta-se, no entanto: qual o órgão que faz a lei no 
Brasil? Só o Legislativo? Certamente que não. O Executivo sanciona 
ou veta, total ou parcialmente, o projeto. Faz publicar as leis, salvo 
quando esta é promulgada pelo presidente do Senado. Ao sancionar 
ou vetar um projeto, o presidente da República está praticando um 
ato de natureza legislativa. Seria, no máximo, um ato legislativo sui 
generis, mas, afinal, dentro da tradição republicana, um ato compa-
tível com a natureza do regime. Ele é parte, pois, do “órgão”, o órgão 
que faz as leis.

16. Sobre a Constituição de 1967, debatera-se que foi votada 
“por um Congresso amputado e sem vontade própria”. Congresso 
amputado, é verdade; mas a amputação não atingiu apenas opo-
sicionistas, porém muitos e muitos partidários do governo. Além 
disso, não se deve perder de vista que a oposição participou, até a 
última hora, dos entendimentos destinados à feitura de uma cons-
tituição que fosse o resultado da vontade, senão da unanimidade, 
pelo menos da grande maioria do Congresso. Muitas das emendas 
do MDB foram aceitas. O líder oposicionista Martins Rodrigues, 
como está reconhecido na justificação, não se mostrou interessado 
no problema da anistia. Declarou-o formalmente. O que aconteceu 
foi que a oposição, não vendo atendidas todas as suas reivindica-
ções, deixou de votar, abandonou o plenário. Não tem autoridade, 
pois, para vir agora malsinar o processo de votação da Constituição 
de 1967. Constituição que muitos de seus representantes, em decla-
rações públicas, têm defendido, pedindo até que, pura e simples-
mente, seja posta em vigor.

17. Reclamam os ilustres congressistas da oposição:

Dessa forma, de fato, o poder anistiante é hoje uma com-
petência exclusiva do Executivo, fraudando, assim, uma das 
muitas tradições que a República estabeleceu.
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Isto é forçar demais o sentido das palavras. Da competência 
do Executivo é a iniciativa. Quem faz a lei é o Congresso, com a 
participação do presidente da República. Não há como torcer o 
que está escrito. E, já que repetem tanto as coisas, ouçam também 
a repetição: na Constituição de 91 a lei de anistia era feita pelo 
Congresso, com a sanção do Executivo. Só não havia a exclusivi-
dade da iniciativa deste.

18. Conclamam os autores da emenda substitutiva:

É possível unirem-se todos pela conquista da anistia ampla, 
geral e irrestrita, conforme as nossas tradições e a exigência 
atual, num caminho que passe, neste primeiro momento, pela 
reconquista do poder anistiante do Congresso Nacional.

Concordamos em que a anistia a ser enviada pelo governo e vo-
tada pelo Congresso seja a mais ampla possível, sem prejuízo da 
segurança e da tranquilidade públicas. Discordamos, no entanto, da 
afirmação de que a anistia ampla, geral e irrestrita seja uma cons-
tante em nossas tradições jurídico-políticas.

No curso de nossa história, tem havido anistia de toda natu-
reza. Anistia ampla, geral, irrestrita, anistia restrita, limitada, até 
condicio nada. Não há uma regra geral, inflexível, para a lei de anis-
tia. O legislador é livre para decretá-la nos termos que julgar mais 
convenientes. A própria expressão “geral, ampla, irrestrita” não diz 
muita coisa. Não diz tanto quanto pensam os leigos ou quanto apre-
goam as pessoas pressurosas de uma impunidade absoluta. Afinal, 
anistia absoluta não existe. Vale a pena recordar o que diz a respeito 
mestre Pontes de Miranda, citado adiante, neste parecer.

19. É ainda da justificação esta parte:

Cerca de 93 medidas de anistia desde então (desde a 
Independência) foram concedidas, inclusive ampla e irrestri-
ta, como consta do Decreto Legislativo nº 22, de 1965...

Veja-se a contradição com a afirmação anterior. Ali ficou dito 
que a anistia ampla, geral e irrestrita era uma tradição brasileira, 
ao passo que agora, ao falar nesses tipos de anistia, diz-se que eles, 
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inclusive, foram concedidos entre as 93 outorgadas desde a nossa 
emancipação política. Onde há inclusive, há exclusive.

20. Finalmente, reclamam os ilustres congressistas:

É indispensável, também, que cesse a odiosa sanção econômi-
ca que atinge a família das vítimas do arbítrio, trazendo-lhe 
terríveis privações como consequência da demissão ou apo-
sentadoria em níveis irrisórios.

Nada temos a opor aos clamores contra atos injustos porventura 
praticados. E sabemos que houve muitas injustiças. Também não 
negamos que haja prejuízos a reparar, pelo menos para o futuro.

É necessário, porém, distinguir as situações. Nessa justificação 
procura-se confundir, a cada passo, a situação dos cassados e dos de-
mitidos ou aposentados compulsoriamente com a dos criminosos 
políticos. São coisas diferentes, embora haja, em muitos, essa coin-
cidência, ou seja, que os cassados tenham também infringido a Lei 
de Segurança, o Código Penal ou outras leis.

Admite-se que, no primeiro caso, possa falar-se em “direito usur-
pado pelo arbítrio”. As razões que levam as revoluções a praticar 
violências, a fazer cassações, muitas vezes injustas, ou a cometer ex-
cessos não estão agora em debate. Uma lei de anistia não é o julga-
mento de uma revolução. E a revolução de 1964 não deve estar em 
julgamento no instante em que se pleiteia uma anistia. A revolução 
não consente em sentar-se no banco de réu, precisamente quando 
se dispõe a anistiar os verdadeiros réus, aqueles que infringiram as 
leis do país, autores de crimes políticos que foram, e estão sendo ou 
serão julgados pelo Poder Judiciário. Não se pode dizer, em relação 
a eles, o mesmo que se diz a respeito dos cassados, isto é, que sejam 
possíveis vítimas do arbítrio. Eles são acusados de violar a lei, que 
nem sempre é originária – veja-se bem isso – do poder revolucioná-
rio. Basta um exemplo: o Código Penal, porventura, é obra da revo-
lução de 1964? Certo que não. Como falar-se, pois, a cada instante, 
e a propósito de tudo, em poder do arbítrio? Talvez por isso seja que 
a emenda substitutiva, no subconsciente de seus autores, só tenha 
pedido anistia para os fatos posteriores a 64.
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São afirmativas como esta que comprometem, a cada instante, 
as propaladas inspirações de pacificação e conciliação da oposi-
ção brasileira.

Mais uma vez, pois, cochilaram os ilustres justificantes; os crimi-
nosos políticos não são vítimas do arbítrio. Esta afirmação poderia 
ser feita no que se refere às cassações e demissões. Isto sim. E nin-
guém nega que, por motivos relevantes de salvação nacional, para 
evitar o caos ou o comunismo, as Forças Armadas, com o apoio 
do povo, da mulher brasileira, de rosário na mão, deflagraram o 
movimento de 31 de Março. Praticaram atos de exceção, é verdade. 
Quanto aos crimes políticos – é de fundamental distinção, por sinal 
já feita – os responsáveis por eles são os seus autores. Nada tem com 
isso o governo.

21. Não deixa de ser esdrúxula a ideia de colocar uma disposição 
transitória numa constituição que desde alguns anos já está feita. É 
uma solução, data venia, que não honra os foros de cultura de seus 
ilustres e eminentes elaboradores. Quer-nos parecer que isso destoa 
das boas normas de técnica legislativa. As disposições transitórias 
cabem, realmente, numa lei constitucional nova, que se acaba de ela-
borar, e nunca, como um corpo estranho, numa constituição já feita.

A anistia há de vir por lei, como está previsto em nossa lei mag-
na. Há de vir a seu tempo, sem açodamento, porém com brevidade, 
no contexto de outras medidas em que está empenhado o governo, 
que espontaneamente assumiu um “compromisso sagrado”. Há de 
vir, com a participação de todo o “órgão”, para usar a expressão dos 
juristas, tão do sabor dos ilustres justificantes. Ninguém pode ex-
pulsar o Executivo desse órgão.

III – A anistia na doutrina
Muito se tem invocado a opinião dos juristas eminentes a 

propósito dos vários aspectos em que se desdobra o problema 
da anistia: sobre a sua amplitude, generalidade, incondiciona-
lidade etc.

É oportuno, portanto, verificarmos, através de rápida excursão 
pela obra desses autores, que as opiniões nem sempre são pacíficas 
nem formuladas nos estritos termos que têm sido apresentados.
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Sobre o sentido absoluto da anistia, por exemplo, diz Pontes de 
Miranda, tão do agrado dos ilustres oposicionistas: “Anistia abso-
luta sê-lo-ia no tempo e no espaço. Nunca se viu”. E acrescenta: 
“Melhor chamar absoluta a que não é condicional”. (Comentários à 
Constituição de 1967, Tomo 11, pág. 43).

Sobre se a anistia é obrigatoriamente irrestrita ou pode ser con-
dicional, diz o renomado mestre:

De regra, o beneficio da anistia é irrenunciável e não susce-
tível de desistência, de revogação ou de preclusão. Mas o ato 
de anistia pode subordinar a condições, ou termos, ou mo-
dus, os seus efeitos, o benefício mesmo. Se A foi beneficia-
do pela anistia, não se pode querer que continue o processo 
criminal ou civil (se depender daquele em que é réu), mas a 
lei que concede anistia pode dizer: “se se apresentar”, “se se 
apresentar até tal data”, “se a revolta terminar até o dia tal”, 
“se não houver, nos três anos, reincidência, caso em que se 
suspenderá ou se desfará o benefício etc”. (Pontes de Miranda, 
Comentários à Constituição de 1946, 3ª ed., Tomo I, pág. 428).

E logo a seguir:

Mais interessantes, sob o ponto de vista técnico, são as di-
cotomias atinentes às disposições anexas e inexas de que são 
suscetíveis as anistias. É célebre, na história política do Brasil, 
o folheto de Rui Barbosa em que ferroteava como inconstitu-
cional, de anistia inversa, o Decreto nº 310, de 21 de outubro 
de 1895, que restringiu e submeteu a termo o benefício con-
cedido: os militares anistiados só volveriam ao serviço ativo 
passados dois anos; durante o biênio só perceberiam o soldo e 
só contariam o tempo para reforma. (...) Só o legislador pode 
fixar-lhe os pressupostos e limites.

O Supremo Tribunal Federal, pelo Acórdão nº 216, de 20 de 
janeiro de 1897, firmou a doutrina (não só boa, mas consti-
tucionalmente – outrora e hoje – única). Rui Barbosa errara. 
O Supremo Tribunal Federal, a 20 de janeiro de 1897, disse: 
“Sendo a anistia medida essencialmente política, ao poder au-
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torizado para concedê-la compete apreciar as circunstâncias 
extraordinárias em que o interesse social reclama o esqueci-
mento de certos e determinados delitos. Podendo a anistia 
ser geral, restrita, absoluta ou condicional, somente ao Poder 
Legislativo, que pela Constituição tem a atribuição privativa 
de a decretar, assiste o incontestável direito de estabelecer 
as garantias e condições que julgar necessárias ao interes-
se do Estado, à conservação da ordem pública e à causa da 
justiça. Cabe ao Poder Legislativo, consultando os elevados 
interesses da disciplina, especificar as condições para tornar 
efetiva a anistia a militares envolvidos em crime de rebelião”. 
(Comentários à Constituição de 1946, cit. págs. 428/429.)

Note-se que este comentário é à Constituição de 1946, quando a 
atribuição era exclusiva do Legislativo, sem a possibilidade de sanção 
ou veto do Executivo, como já fora em 1891 e voltou a ser em 1967.

Sobre as várias espécies de anistia, bem como os benefícios que 
concedem e os direitos que abrange, acrescenta:

Se as circunstâncias exigem que se deem à anistia efeitos de 
direito civil, tais efeitos não decorrem dela propriamente, mas 
de medida a latere, como a de assumir o Estado a responsa-
bilidade de reparar os danos causados aos particulares, exi-
midos os autores de quaisquer ou de algumas obrigações em 
que incorreram. Medida política, como a anistia mesma, só o 
legislador e o poder que a promulga são juízes da oportuni-
dade e sabedoria de tal gesto. Em verdade, porém, não se trata 
de anistia, mas de extensão civil, ou melhor, de sub-rogação 
pessoal do Estado aos particulares, de assunção voluntária da 
dívida. (Op. e vol. cit., pág. 5431)

Agora, mestre Barbalho:

Aplica-se (a anistia) aos chamados crimes políticos, movidos 
pelo arrebatamento das paixões, por impulsos que não se 
confundem com a imoralidade e torpeza dos crimes comuns.

E adiante:
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Como não se inspira só nos sentimentos de humanidade 
e clemência, mas, não menos principalmente no bem do 
Estado, em poderosas razões de ordem pública, é visto que 
a anistia não poderá ser sempre geral e absoluta, e daí essa 
variedade e limitações, segundo as diversas situações em que 
se possa achar a pátria, cumprindo observar-se a máxima cir-
cunspecção e prudência, no uso de tão preciosa medida, para 
que logre eficácia.

Depois de outras considerações, o clássico comentarista – o 
maior de seu tempo, tão grande que o imenso Rui, certa vez, em de-
bate com Epitácio Pessoa, mostrou-se ressentido com o paraibano, 
por se louvar tanto naquele jurista, quando ele, Rui, é que fora um 
dos autores da Constituição – diz o seguinte:

Entre nós tem havido anistias dos mais variados matizes e 
uma das mais curiosas é a que foi concedida aos revolucioná-
rios republicanos de Pernambuco, que em 1824 promoviam 
a Confederação do Equador. Decreto de 7 de março de 1825. 
(João Barbalho. Constituição Federal Brasileira Comentários, 
2ª ed., págs. 179 e 181).

Antes, já esclarecera:

Suas espécies variam segundo as circunstâncias, ao critério da 
autoridade soberana, que a pode conceder: plena, para todos 
os efeitos; geral, para todas as pessoas; limitada, com exclusão 
de algumas; restrita, quanto a seus efeitos, sendo dela excluí-
dos certos crimes e quanto a determinados lugares; absoluta, 
se é dada sem condições; condicional, se fica dependente de 
se verificarem cláusulas estabelecidas no ato de concessão. 
(Op. e pág. cits.)

Alcindo Pinto Falcão e José de Aguiar Dias, depois de outras 
considerações, afirmam: “Daí decorre que, posto em geral a me-
dida se edite para os crimes políticos e os que lhes são conexos, 
também é possível que venha a ser legislada para crimes comuns 
ou política criminal”. E adiantam:
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Por ela (a anistia) ser geral, ampla ou limitada, a Constituição 
prevê o remédio, mas não lhe impõe o conteúdo, que poderá 
ser amplo ou limitado. Tudo depende da lei que a outorgar, 
e, no silêncio dela, sua extensão e seus efeitos se regulam pe-
las normas pertinentes do Código Penal que estiver em vi-
gor. (Alcindo Pinto Falcão e José Aguiar Dias, Constituição 
Anotada, vol. I, págs. 168/169.)

Não é apenas este, senão todos os juristas que vinculam o pro-
blema da anistia ao Código Penal. Vale a pena, pois, rever o que, a 
respeito, preceitua o atual, de 1940. E preceitua, precisamente, que 
a anistia é uma das causas de extinção da punibilidade (art. 107, II).

Outra opinião valiosa sobre as várias modalidades de que se 
pode revestir a lei de anistia:

A anistia apaga o crime político, é ato de benemerência pú-
blica, mas nem sempre extingue todos os efeitos da condena-
ção, subsistindo geralmente alguns deles, principalmente os 
de natureza administrativa. Nestes casos procuram as leis de 
anistia reajustar as situações jurídicas passadas com aquelas 
que decorrem da condenação, por isso nem sempre é possível 
reverter integralmente a situação primitiva.

Após outras considerações, adverte:

Numerosos são os exemplos, em todos os países, de anistias 
que apagam apenas os efeitos estritamente criminais da pena, 
deixando de subsistir, na observação de Jeze, até os efeitos dis-
ciplinares, transportando assim a infração para outro campo 
de todo em todo diverso. (Themístocles Brandão Cavalcanti, 
A Constituição Comentada, 2ª ed., vol.II, pág. 134)

Sobre a anistia de 1895, a famosa “Anistia Inversa” da objurgató-
ria de Rui Barbosa, diz o douto Carlos Maximiliano:

Quem viveu em 1895, bem sabe como foi mal recebida, no 
Parlamento e no Exército, a notícia do esforço pacificador de-
senvolvido no Sul pelo general Galvão de Queiroz.
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A anistia ampla talvez arrastasse à reação violenta os elemen-
tos florianistas; tornar-se-ia, portanto, medida contraprodu-
cente. Indignavam-se os oficiais ao lembrarem-se de que os 
que alvejaram com os canhões da revolta viriam com eles om-
brear em absoluta igualdade de direitos.

O governo foi prudente e conciliador: reduziu os vencimen-
tos dos anistiados e deixou-os afastados das fileiras por dois 
anos; não contou esse tempo todo para promoção. Ainda as-
sim houve desgostos, hostilidade vigorosa ao chefe do Estado 
nas câmaras e na imprensa. Os mais exaltados resolveram 
o assassínio do presidente, pelo qual deu a vida o ministro 
da Guerra, general Carlos Machado Bitencourt, no pátio do 
Arsenal de Guerra, no dia 5 de novembro de 1897. A cons-
titucionalidade do Decreto nº 310, de 1895, foi reconhecida 
pelo Supremo Tribunal Federal, ao tomar conhecimento da 
ação sumária proposta pelo advogado Rui Barbosa. (Carlos 
Maximiliano, Comentários à Constituição).

Ainda a respeito das várias e diferentes espécies de anistia que já 
foram concedidas no Brasil, leiamos o que diz mais um comentaris-
ta das constituições brasileiras:

Logo, o que destas opiniões se conclui é que o melhor esti-
lo, ou a modalidade mais justa de anistia, é aquela que não 
consigna condições ou restrições. A anistia restrita seria as-
sim modalidade imprópria. Mas o que vimos, nos numero-
sos exemplos citados, é que, na maioria dos casos, as anis-
tias concedidas vêm acompanhadas de cláusulas restritivas, 
pelo que não é possível considerar imprópria a anistia que 
mais frequentemente ocorre, de tal modo que até se pode di-
zer que a condição ou restrição é um de seus componentes 
mais constantes. (Cláudio Pacheco, Tratado das Constituições 
Brasileiras, vol. II, pág. 231)

Esta circunstância consta, segundo o autor, do próprio rol labo-
riosamente composto por Rui.
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A seguir, acrescenta: “Ao falar diretamente da anistia, a nossa 
Constituição nada consigna que vede as restrições ou que prescreva 
a necessária amplitude de sua concessão”. (Op. e pág. cits)

A seguir o autor se refere à decisão do Supremo, contrária à opi-
nião de Rui Barbosa, a que já nos referimos em citações anteriores, 
e na qual se encontra o seguinte trecho:

Considerando que, sendo a anistia uma medida essencial-
mente política, ao poder autorizado para concedê-la compete 
apreciar as circunstâncias extraordinárias em que o interesse 
social reclama o esquecimento de certos e determinados de-
litos; considerando que, podendo a anistia ser geral, restrita, 
absoluta ou condicional, somente ao Poder Legislativo, que 
pela Constituição Federal tem a atribuição privativa de decre-
tar, assiste o incontestável direito de estabelecer as garantias e 
condições que julgar necessárias ao interesse do Estado, à con-
servação da ordem pública e à causa da justiça; considerando 
que cabe ao Poder Legislativo, consultando os elevados inte-
resses da disciplina, especificar em uma lei as condições para 
tornar efetiva a anistia a militares envolvidos em crimes de re-
belião; considerando que, assim sendo, as condições prescritas 
no Decreto nº 310, de 21 de outubro de 1895, muito embora 
prejudiciais aos interesses dos apelados, não podem se revestir 
com o caráter da pena por serem consectários jurídicos de um 
ato de natureza condicional ou restrita... (Op. cit. pág. 233).

Finalmente, sobre um fato histórico, universalmente conhecido – 
Guerra de Secessão, nos Estados Unidos –, eis o que disse o consa-
grado Pontes de Miranda:

Nos Estados Unidos da América, Lincoln (1863) e Johnson 
(1865, 1867) anistiaram os rebeldes da Guerra de Secessão, 
com restrições que se suprimiram mais tarde. Antes, 
Washington (1795), Addams (1800) e Dadison (1815) já 
haviam usado o ato de clemência. Por falta de texto, como 
o das constituições brasileiras de 1891 e 1834, discutiu-
se nos Estados Unidos da América se cabia ao presidente 
da República ou ao Congresso, acabando por ser assente a 
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competência daquele. (Pontes de Miranda, Comentários à 
Constituição de 1967, Tomo II, pág. 43).

Nosso único propósito, ao transportar para aqui, em resumo, al-
gumas das muitas opiniões de juristas que escreveram sobre o tema – 
anistia –, foi o de demonstrar que não existem, sobre alguns pontos, 
a decantada unanimidade, o verdadeiro coro exibido pelos oposicio-
nistas. Sobre dois pontos essenciais, pelo menos, não há essa decan-
tada unanimidade:

1º Sobre a prevalência histórica da regra de exclusividade do 
Parlamento, quanto à atribuição de legislar sobre a anistia.

2º Sobre serem de nossa tradição as leis ou decretos de anistia 
geral, ampla e irrestrita.

Isto posto, não fazemos qualquer prejulgamento sobre a anis-
tia que será proposta pelo governo. Se o presidente João Baptista 
Figueiredo proclama que fará deste país uma democracia, só se 
pode esperar que mande uma proposta de anistia compatível com 
essa inspiração democrática. E uma democracia que se preze há de 
estar atenta aos direitos e liberdade dos cidadãos, mas também vi-
gilante quanto à segurança do regime, à ordem pública e à tranqui-
lidade geral.

A seguir faremos referência expressa não mais aos comentários 
e princípios doutrinários pertinentes ao assunto, mas, embora per-
functoriamente, a alguns dos textos legislativos que têm sido vota-
dos ou decretados ao longo de nossa história.

IV – A anistia na legislação brasileira

22. Um retrospecto da legislação brasileira, pertinente à anistia, 
vem confirmar quanto afirmamos antes, nas apreciações histórico-
doutrinárias desenvolvidas no correr deste parecer. Esse retrospec-
to cada vez mais reforça a nossa asserção inicial de que, ao contrário 
do que asseveram os ilustres representantes da oposição, não existe 
o que se pudesse chamar de doutrina brasileira da anistia. O pró-
prio Rui Barbosa o reconheceu, embora, depois dele, muita coisa 
tenha acontecido. Aconteceu, no entanto, mais no sentido da diver-
sidade do que na uniformidade.
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São ao todo, como reconhece a justificação oposicionista, e 
como consta do levantamento feito pela Biblioteca da Câmara, 93 
atos, entre decretos, decretos-leis e leis propriamente ditas.

No curso da história, e a propósito das mais diversas e diferen-
tes concessões de anistia, perpassam figuras inapagáveis de nosso 
passado político, como Pedro I, José Bonifácio, Francisco de Lima 
e Silva, Diogo Antônio Feijó, Araújo Lima, Bernardo Pereira de 
Vasconcelos, Pedro II, Deodoro, Floriano, Prudente de Moraes, 
Campos Sales, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Hermes da Fonseca, 
Wenceslau Braz, Epitácio Pessoa, Getúlio Vargas.

23. A forma clássica, no Império, era mandar, de acordo com a 
lei penal, que ficassem “em perpétuo silêncio, como se nunca tives-
sem existido, os processos e sentenças, para que nunca mais produ-
zam efeito algum contra as pessoas envolvidas, nem por tais crimes 
se instaurarão novos processos”. Na República, esta forma de anistia 
chegou a repetir-se, mas não muito. Era também a linguagem das 
leis penais anteriores.

Na maioria das leis de anistia, lá vinham as exceções para aqueles 
que não se apresentassem dentro de determinado tempo ou que-
brassem o termo que tivessem assinado. (Ver Decreto do Poder 
Moderador nº 244, de 28/8/1840.)

De uma das vezes foi delegada autorização ao presidente da pro-
víncia do Rio Grande do Sul para conceder anistia (Decreto nº 69, 
de 29/3/1941). Outra autorização foi feita ao presidente da provín-
cia do Maranhão, em 1844. No primeiro caso, a delegação foi pos-
teriormente revogada.

Em algumas dessas anistias, negava-se o pagamento do soldo a 
militares, durante o tempo em que estavam ausentes do serviço, por 
crimes políticos. E mandava-se que sua reversão se processasse me-
diante parecer de uma ou mais comissões nomeadas pelo presiden-
te da República, com o exame de cada caso. Esta foi, por exemplo, 
a anistia concedida por Getúlio Vargas, em 1945, favorecendo a co-
munistas e integralistas. Com ela, Vargas se preparava para absor-
ver o movimento de reconstitucionalização iminente, resultante do 
regresso da FEB. Não o absorveu; tangenciou, incitou a campanha 
“Constituinte com Getúlio”, tentando afastar as candidaturas Dutra 



3ª Parte – ParecereS746

e Eduardo Gomes. Não o conseguiu, e o resultado foi, como se sabe, 
a sua deposição, em outubro do mesmo ano de 1945.

Há também exemplos de anistia ampla e irrestrita, como a de 
1956, decretada pelo Congresso Nacional. E, na esteira da anistia 
por crimes políticos: crimes eleitorais, greves de trabalhadores ou 
estudantes, delitos de opinião, crimes de imprensa, insubmissão.

Como diria o velho Machado de Assis, há momentos históricos 
em que anistia é geral.

Um dos decretos de Getúlio Vargas, então chefe do Governo 
Provisório, após a revolução de 1930, excluía a diferença de ven-
cimentos dos que, por motivo de prisão, processo ou de qualquer 
outro, estiveram ausentes do serviço ativo. (Decreto nº 19.395, 
de 8/11/1930.)

Pelo Decreto nº 24.297, de 28/5/1934, Vargas concedeu anistia 
aos responsáveis pela revolução ocorrida em São Paulo, com rami-
ficações em outros estados. Contemplou os crimes conexos com 
os políticos, mas excluiu o recebimento de vencimentos atrasados. 
Assegurou o aproveitamento, nos mesmos cargos ou semelhantes, 
examinado cada caso por uma ou mais comissões de nomeação do 
presidente da República. Mais ou menos nos mesmos termos é o 
Decreto-lei nº 1.474, de 18/4/1945.

Voltando ao passado mais remoto, vale relembrar que um dos 
decretos de anistia mais famosos foi aquele que beneficiou os “bis-
pos, governadores e outros eclesiásticos das dioceses de Olinda e do 
Pará”. É o fim da célebre questão religiosa, em que estiveram en-
volvidos os vultos históricos de D. Vital e D. Antônio de Macedo 
Costa. O ato – Decreto nº 5.993, de 17/9/1875 – é referendado por 
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, o conhecido Visconde 
de Albuquerque.

Outro caso de anistia curioso, este já na República, foi aquele 
que beneficiou o padre Cícero Romão Batista, o famoso Padim Ciço 
das plagas nordestinas, misto de taumaturgo, de líder, de rebelde 
político e religioso, que desafiou os poderes da Igreja e do Estado, 
mantendo-se fiel, no entanto, até o fim da vida, à sua fé e senti-
mentos católicos. Era um místico e fanático, que tinha multidões 
de adoradores. Também foram beneficiados Floro Bartolomeu e 
outros. O presidente da República, Wenceslau Braz, recusou-se a 
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sancionar a lei, razão por que esta foi promulgada pelo presidente 
do Senado, Urbano dos Santos. É o Decreto nº 3.102, de 13/1/1916. 
Ele colocou no esquecimento legal os últimos resquícios da famosa 
Revolução de Juazeiro. Dessa anistia ficaram excluídos os respon-
sáveis por crimes contra a propriedade, os de incêndio e os que se 
constituíram por atos de barbaria, crueldade ou vandalismo, ainda 
mesmo quando sejam conexos com os outros crimes de natureza 
política. Nesse tempo não se conheciam as figuras do terrorismo, 
do sequestro e do assalto a bancos, mas já se excluíam os delitos que 
revelavam torpeza. E foi o próprio Congresso Nacional que, conce-
dendo a anistia, fez a exclusão.

Fica, deste modo, esclarecida uma situação sobre a qual se tem 
procurado derramar muita sombra: é sobre a uniformidade de uma 
legislação brasileira, no sentido de serem amplas e irrestritas todas 
as nossas leis de anistia. Isto nunca existiu. Cada anistia há de ser 
estudada e elaborada à luz das legítimas conveniências políticas do 
momento, respeitadas as linhas fundamentais que a doutrina jurí-
dica construiu ao longo da história.

24. De uma das vezes, quando a matéria era da atribuição exclu-
siva do Congresso, este invadiu a esfera de atribuição do presidente 
da República, prescrevendo regras que só poderiam ser estabelecidas 
em lei ordinária, e não em decreto legislativo. Isso deu margem a lu-
minoso parecer do jurista Antônio Balbino, então consultor-geral da 
República. (Ver Decreto Legislativo nº 18, de 1961, e Parecer, no 
Diário Oficial, de 13/4/1962, apud Anistia – Legislação de 1822 a 
1977 – Levantamento feito pela Biblioteca da Câmara dos Deputados)

25. Nessa altura, é de justiça que façamos também nossa a refe-
rência contida nas emendas da oposição, quanto ao merecimento 
do trabalho realizado pela Seção de Legislação Brasileira do Centro 
de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, pes-
quisa de toda a legislação brasileira existente sobre a anistia, num 
total de 93 editos. Essa pesquisa foi feita por Maria Berenice de 
Carvalho Castor Souza, sob a chefia de Edna Gondim de Freitas. 
Também a Coordenação de Biblioteca da Câmara dos Deputados 
nos prestou inestimáveis serviços, através das bibliotecárias Vilma 
Pereira e Cléa de Cerqueira César Roque da Silva. Já tínhamos  
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levantamentos feitos por Rui Barbosa, remontando à Antiguidade 
e a vários países, de séculos mais próximos; por Cláudio Pacheco e 
outros comentadores da Constituição. Nenhum, porém, sobreleva 
o trabalho da Seção de Legislação Brasileira, no que se refere à le-
gislação brasileira. É, ademais, uma atualização que aos outros não 
seria possível fazer.

Apesar disso, muito tivemos que pesquisar, no Centro de 
Documentação e Informação e em nossa modesta estante, para que 
nada nos escapasse, na limitação de nossas forças e possibilidades.

V – Considerações de natureza política

26. Toda matéria é, ao mesmo tempo, de natureza jurídica e po-
lítica, ora em relevo este, ora aquele aspecto da questão.

De qualquer modo, queremos salientar algumas facetas prepon-
derantemente políticas do problema, nesta hora em que ele se re-
veste mais dessa característica.

Sem nenhum propósito de doutrinar, para duas casas do 
Congresso, onde se sentam algumas das maiores culturas jurídicas 
do país; pretendemos deixar bem clara, até por uma imposição re-
gimental, as razões por que não acolhemos nenhuma das emendas 
dos ilustres senadores e deputados da oposição.

Aceitar a Emenda Nelson Carneiro seria, para a Arena, uma ca-
pitulação. Não podemos concordar com a exclusão do presidente da 
República do processo da anistia. A tradição brasileira é oscilante, 
ora admitindo a participação, ora deixando a matéria para decisão 
exclusiva do Congresso Nacional. A única novidade é a exclusivida-
de da iniciativa, imposta por motivos superiores, já sobeja e repeti-
damente esclarecidos.

27. Além das razões anteriores, cumpre salientar que a anis-
tia, tal como foi proposta, constitui uma violência contra o pró-
prio Congresso. Com efeito, este se encontra num dilema: aceitar 
as emendas, tais como estão redigidas – sem a possibilidade para 
os senadores e deputados de, por sua vez, emendarem, trazerem 
a sua contribuição, porque cada emenda à proposta de emenda à 
Constituição necessita de dois terços de cada uma das duas casas 
do Congresso –, ou rejeitá-las para que, através de projetos de lei 
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ordinária, seja a proposição amplamente emendada e discutida. 
Quer nos parecer que o melhor caminho é o último, ou seja, um 
projeto de lei, que se sabe já estar sendo estudado e elaborado pelo 
governo. Esse projeto poderá ser exaustivamente discutido e ampla-
mente emendado por todos os deputados, na Câmara, e por todos 
os senadores, no Senado, fora dos asfixiantes prazos e das estreitas 
limitações de uma emenda à Constituição.

28. Também nos parece que, no Brasil, ainda não se votou uma 
anistia contra o governo. E estas emendas não têm – perdoem-nos 
seus ilustres e eminentes autores – outra consequência, mesmo 
que não seja este o seu propósito, que o de mostrar que a oposi-
ção tem força para anistiar, nos termos que quer e entende, sem 
a mínima participação do presidente da República. Com isto não 
se pode conformar a Arena, que apoia intransigentemente o go-
verno. Cremos que temos o dever de não permitir que se torne 
vitorioso esse desafio.

29. Também não se pode deixar de sublinhar o descuido, já co-
mentado pela imprensa, em que incidiram os autores da emen-
da – especialmente da emenda substitutiva, quanto à data inicial, 
prevista para que os crimes sejam anistiados. Ali se fala em “até 
31 de março de 1964”. E os crimes políticos praticados antes – e 
há muitos – como ficariam? Fora da anistia? Tudo isso poderá ser 
esclarecido num projeto de lei ordinária, com discussão ampla e 
larga possibilidade de emenda.

30. Igualmente, não se pode deixar de prever, num projeto de lei 
de tramitação talvez prolongada, nas duas casas do Congresso, o 
prazo final para os crimes políticos, sob pena de, como observa ju-
diciosamente o eminente professor Orlando Gomes, ficarem mui-
tos indivíduos, astuciosamente, à espreita, verificando que a anistia 
vai ser concedida, em que termos, para dar vazão a seus instintos 
criminosos. (Artigo em O Estado de S.Paulo, de 13/4/1979).

31. Não é certamente feliz a redação da atual Constituição, quan-
do fala em concessão de anistia “relativa a crimes políticos”. Como 
é corrente na doutrina, se a anistia se destina, preferentemente, a 
crimes políticos, nada impede que ela venha abranger outros com 
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aqueles conexos, desde que não sejam, em nosso entendimento, cri-
mes torpes, hediondos, bárbaros.

32. É sabido que toda lei de anistia tem reflexos nas leis substan-
tivas e adjetivas do país, especialmente no Código Penal, no Código 
Penal Militar e nos respectivos códigos de processo, por isso mesmo 
que, extinguindo a punibilidade, exigem da Justiça determinadas 
providências. Mais uma razão para que se estude, cuidadosamente, 
um projeto normal para se fazer uma lei enxuta, sem dar margem a 
dúvidas e contestações.

Não ignoramos que, na relatividade e limitação da capacida-
de humana, é impossível ao legislador elaborar uma lei perfeita. 
Cumpre-lhe, no entanto, evitar, na medida de suas forças, que se-
jam deixadas questões para serem dirimidas pelo Poder Judiciário, 
o competente para essa tarefa, no pensar unânime dos entendidos. 
O princípio do In claris cessat intepretatio há muito já está sepul-
tado. Não há texto legal, por aparentemente mais claro, que dis-
pense a luz do exegeta, do intérprete, do hermeneuta. Mesmo na 
certeza da impossibilidade de redigir uma lei perfeita, devemos 
perseguir esse ideal.

Eis aí mais um empecilho para que votemos emendas que aten-
dem só à concepção de seu autor, ou seus autores, sem a contribui-
ção de todos os juristas, não apenas do Congresso, mas dos tribu-
nais, dos órgãos de classes especializados e da imprensa. Esse debate 
só é possível através de um projeto de lei ordinária, não nos limites 
de uma emenda constitucional, por sua vez praticamente perfeita.

33. Ninguém ignora que o governo está empenhado em um con-
junto de medidas, constitucionais e legais, destinadas à pacificação 
da sociedade brasileira e ao aperfeiçoamento democrático. Para isso 
são necessárias negociações políticas de alto nível a cargo do minis-
tro Petrônio Portella e das lideranças sob o comando do presidente 
João Baptista de Figueiredo. Essas providências hão de ser exami-
nadas a seu tempo, no Congresso, talvez até no âmbito dos partidos 
políticos. Algumas delas dependem, por imposição legal, de audi-
ência do Conselho de Segurança Nacional. O estado de espírito, do 
lado do governo, é o mais propício a essas transformações. Só não 
podemos concordar é com o alvoroço, o açodamento, a unilaterali-
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dade com que a oposição quer tudo fazer sozinha, ou com o apoio de 
uma possível fração arenista discordante do governo.

VI – Conclusão

34. Por todos estes fundamentos, jurídicos e políticos, somos 
de parecer, com o devido acatamento e respeito, que se rejeite a 
Emenda nº 25, de autoria do eminente senador Nelson Carneiro, e, 
consequentemente, se dê como prejudicada a emenda substitutiva 
do igualmente eminente deputado Ulysses Guimarães.

Não está em causa, no mérito, o problema da anistia. Está em 
causa a inoportunidade da medida, proposta em termos inadequa-
dos, inaceitáveis pela Maioria e injustos em relação ao presidente da 
República. Este e o Congresso deverão elaborar, uníssonos, a anistia 
reclamada pelos sentimentos de paz e concórdia do povo brasileiro.

Sala das Comissões, em 18 de abril de 1979. Senador Cunha 
Lima, presidente; deputado Ernani Sátyro, relator; deputado 
João Gilberto, contra – com voto em separado; deputado Rosa 
Flores, com voto em separado; senador Jaison Barreto, com 
voto em separado; deputado Edgard Amorim, com voto em 
separado; senador Jorge Kalume; senador Bernardino Viana; 
senador Henrique de La Rocque; deputado Djalma Bessa; se-
nador Murilo Badaró; senador Orestes Quércia, com voto em 
separado; senador Adalberto Sena, com voto em separado; 
depu tado Inocêncio Oliveira; deputado Rui Bacelar.

4. Apesar das exaustivas considerações do parecer anterior, que aca-
ba de ser transcrito, julgamos indispensáveis repisar alguns elementos 
de doutrina e legislação, acrescentando dados que não foram expostos 
naquele momento.

5. Ainda uma referência à legislação brasileira, em matéria de anis-
tia: já vimos, no parecer anterior, que tem havido os mais diversos tipos 
de anistia no Brasil – ampla, geral, irrestrita, restrita, limitada e até con-
dicional, dependendo da prática de determinados atos, por parte dos 
anistiados. Foi isso que nos levou a afirmar que não existe uma doutrina 
brasileira da anistia no sentido de que seja pacífica esta ou aquela orien-
tação. Isto, aliás, não existe em parte alguma, pela simples razão de que, 
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sendo ato predominantemente político, a anistia, nos seus termos e na 
sua extensão, como na sua oportunidade, sempre esteve subordinada a 
consideração de natureza também política.

Diante desse quadro, uma análise justa do atual projeto levará à con-
clusão de que ele é bastante amplo, embora não seja irrestrito, como 
pretendem muitos.

6. Pelo exame das emendas aceitas, totalmente ou em parte, verifica-
se que foram ampliados os limites do projeto no sentido de uma maior 
abrangência, como a contemplação dos estudantes, operários, líderes 
sindicais e outros. Só não foi possível estender o benefício a pessoas 
condenadas por crimes contra a humanidade.

Acusa-se o governo de incoerência por deixar presos esses conde-
nados, enquanto outros, autores de crimes da mesma natureza, ficam 
livres e anistiados. Se houve essa incoerência, ela tem suas razões. Uma 
delas é que, antes da sentença condenatória passada em julgado, nin-
guém pode ser rigorosamente considerado criminoso. Isto tem sido 
cantado em prosa e verso por adversários do projeto, dentro e fora do 
Congresso. Apenas tiram da afirmativa conotações diferentes.

Outra razão respeitável é que, anistiando aqueles que não estão con-
denados, a lei evita que se prolonguem, perante a Justiça, os numerosos 
processos que nela correm. Se a anistia visa à pacificação e à conciliação, 
nada aconselharia que essas batalhas judiciárias permanecessem. Eis 
um grande aspecto positivo da solução encontrada, que os partidários 
da anistia irrestrita não querem ver.

7. Uma análise existente sobre a matéria, além daquela já invocada 
no parecer anterior, sobre as emendas constitucionais, reforçaria a nossa 
afirmação de que os especialistas da matéria também têm admitido, ao 
longo do tempo, aqui e no estrangeiro, os mais diversos tipos de anistia. 
Infelizmente o tempo de que dispomos para este parecer não nos permi-
te penetrar mais nesse abundante material.

8. Outra crítica que se tem feito ao projeto refere-se à imprecisão 
de certos termos, como terrorismo e atentado pessoal. Esquecem esses 
críticos que, sendo a tipicidade uma exigência do direito penal, princi-
palmente depois das geniais formulações de Beling e Mayer, o projeto 
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atende, no seu § 2º do art. 1º, tão malsinado pela oposição, as exigên-
cias mínimas dessa doutrina, ou mesmo da lei, quando especifica o 
assalto e o sequestro. Existe, além do mais, a consideração de que, se 
a Justiça condenou, impondo pena, é porque considerou tipificadas 
aquelas figuras delituosas, aqueles “tipos”, sem os quais não poderia 
haver condenação.

9. Vale considerar também que, em ampla consulta feita ao povo 
brasileiro, em cidades e regiões diferentes do país, mais de 80% das pes-
soas ouvidas, por organizações idôneas e pelos processos científicos 
universalmente adotados, concordaram com a abrangência do projeto, 
ou seja, divergiram da anistia irrestrita que seus opositores pretendem.

10. Prestados estes indispensáveis esclarecimentos, nesta parte do 
parecer a que chamamos parte geral, passamos a apreciar, embora em 
termos breves, cada uma das 306 emendas apresentadas. A seguir virá 
o substitutivo, que se veio a tornar indispensável, diante do apreciável 
número de alterações aceitas. (omissis).

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO AO PROJETO DE LEI  
CN Nº 14, DE 1979

Concede anistia e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreen-

dido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram 
crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que ti-
veram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da adminis-
tração direta e indireta, de fundações vinculadas ao poder público, 
aos servidores dos poderes Legislativo e Judiciário, aos militares e aos 
dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em 
atos institucionais e complementares e outros diplomas legais.

§ 1º Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes 
de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou pratica-
dos por motivação política.
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§ 2º Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram con-
denados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e 
atentado pessoal.

§ 3º Terá direito à reversão ao serviço público a esposa do militar 
demitido por ato institucional, que foi obrigada a pedir exoneração 
do respectivo cargo, para poder habilitar-se ao montepio militar, 
obedecidas as exigências do art. 3º.

Art. 2º Os servidores civis e militares demitidos, postos em dis-
ponibilidade, aposentados, transferidos para a reserva ou reforma-
dos poderão, nos cento e vinte dias seguintes à publicação desta lei, 
requerer o seu retorno ou reversão ao serviço ativo:

I - se servidor civil ou militar, ao respectivo ministro de Estado;
II - se servidor da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de as-

sembleia legislativa e de câmara municipal, aos respectivos presidentes;
III - se servidor do Poder Judiciário, ao presidente do respectivo tribunal;
IV - se servidor de estado, do Distrito Federal, de território ou de 

município, ao governador ou prefeito.
Parágrafo único. A decisão, nos requerimentos de ex-integrantes 

das polícias militares ou dos corpos de bombeiros, será precedida 
de parecer de comissões presididas pelos respectivos comandantes.

Art. 3º O retorno ou a reversão ao serviço ativo somente será 
deferido para o mesmo cargo ou emprego, posto ou graduação que 
o funcionário ou servidor, civil ou militar, ocupava na data de seu 
afastamento, condicionado, necessariamente, à existência de vaga e 
ao interesse da administração.

§ 1º Os requerimentos serão processados e instruídos por comissões 
especialmente designadas pela autoridade à qual caiba apreciá-los.

§ 2º O despacho decisório será proferido nos cento e oitenta dias 
seguintes ao recebimento do pedido.

§ 3º No caso de deferimento, o servidor civil será incluído em 
quadro suplementar e o militar de acordo com o que estabelecer o 
decreto a que se refere o art. 12 desta lei.

§ 4º O retorno e a reversão ao serviço ativo não serão permitidos 
se o afastamento tiver sido motivado por improbidade do servidor.

§ 5º Se o destinatário da anistia houver falecido, fica garantido 
aos seus dependentes o direito às vantagens que lhe seriam devi-
das se estivesse vivo na data da entrada em vigor da presente lei.
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Art. 4º Os servidores que, no prazo fixado no art. 2º, não re-
quererem o retorno ou a reversão à atividade ou tiverem seu pedi-
do indeferido, serão considerados aposentados, transferidos para 
a reserva ou reformados, contando-se o tempo de afastamento do 
serviço ativo para efeito de cálculo de proventos da inatividade ou 
da pensão.

Art. 5º Nos casos em que a aplicação do artigo anterior acarretar 
proventos em total inferior à importância percebida, a título de 
pensão, pela família do servidor, será garantido a este o paga-
mento da diferença respectiva como vantagem individual.

Art. 6º O cônjuge, qualquer parente ou afim, na linha reta ou 
na colateral, ou o Ministério Público, poderá requerer a declaração de 
ausência de pessoa que, envolvida em atividades políticas, esteja, até a 
data de vigência desta lei, desaparecida do seu domicílio, sem que dela 
haja notícias por mais de um ano.

§ 1º Na petição, o requerente, exibindo a prova de sua legitimi-
dade, oferecerá rol de, no mínimo, 3 (três) testemunhas e os docu-
mentos relativos ao desaparecimento, se existentes.

§ 2º O juiz designará audiência, que, na presença do órgão do 
Ministério Público, será realizada nos 10 (dez) dias seguintes ao da 
apresentação do requerimento e proferirá, tanto que concluída a 
instrução, ou no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sentença, da qual, 
se concessiva do pedido, não caberá recurso.

§ 3º Se os documentos apresentados pelo requerimento cons-
tituírem prova suficiente do desaparecimento, o juiz, ouvido o 
Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, proferirá, no pra-
zo de 5 (cinco) dias e independentemente de audiência, sentença, da 
qual, se concessiva, não caberá recurso.

§ 4º Depois de averbada no registro civil, a sentença que declarar 
a ausência gera a presunção de morte do desaparecido, para os fins 
de dissolução do casamento e de abertura da sucessão definitiva.

Art. 7º É concedida anistia aos empregados das empresas pri-
vadas que, por motivo de participação em greve ou em quaisquer 
movimentos reivindicatórios ou de reclamação de direitos regidos 
pela legislação social, hajam sido despedidos do trabalho ou desti-
tuídos de cargos administrativos ou de representação sindical.
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Art. 8º São anistiados, em relação às infrações e penalidades de-
correntes do não cumprimento das obrigações do serviço militar, 
os que se encontram exilados ou impossibilitados de se apresen-
tarem, assim como seus dependentes, por motivos políticos, na 
época do recrutamento.

Art. 9º Terão os benefícios da anistia os dirigentes e represen-
tantes sindicais punidos pelos atos a que se refere o art. 1º ou que 
tenham sofrido punições disciplinares ou incorrido em faltas ao 
serviço naquele período, desde que não excedentes de 30 (trinta) 
dias, bem como os estudantes.

Art. 10 Aos servidores civis e militares reaproveitados nos ter-
mos do art. 2º, será contado o tempo de afastamento do serviço 
ativo, respeitado o disposto no art. 11.

Art. 11 Esta lei, além dos direitos nela expressos, não gera 
quaisquer outros, inclusive aqueles relativos a vencimentos, sol-
dos, salários, proventos, restituições, atrasados, indenizações, 
promoções ou ressarcimentos.

Art. 12 Os anistiados que se inscreverem em partido político 
legalmente constituído poderão votar e ser votados nas conven-
ções partidárias a se realizarem no prazo de um ano a partir da 
vigência desta lei.

Art. 13 O Poder Executivo, dentro de 30 (trinta) dias, baixará 
decreto regulamentando esta lei.

Art. 14 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 15 Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 15 de agosto de 1979. 
Senador Teotônio Vilela, presidente;  

deputado Ernani Sátyro, relator.
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Parecer ao Projeto de Lei  
nº 634, de 1975 (Código Civil)

Não é necessário dizer, neste introito, muitas palavras sobre o 
presente parecer, cujo objeto está já expresso na epígrafe, ou seja, a 
apreciação do projeto de Código Civil, que há anos se vinha arras-
tando pela Câmara dos Deputados e que, afinal, marchou, célere, 
após a designação do deputado Ernani Sátyro para relator. Fizemos 
transcrever no espaço próprio os vários pronunciamentos do rela-
tor a respeito do projeto em alusão, oportunidades em que aquele 
parlamentar esclareceu as bases da proposta, elaborada por vários 
juristas, à frente o prof. Miguel Reale, e, finalmente, aprovada em 9 
de maio de 1984. (NO)

Parecer ao Projeto de Lei no 634, de 1975 (Código Civil).

Autor: Poder Executivo
Relator-geral: deputado Ernani Sátyro

i – Relatório

Com a morte do eminente brasileiro deputado Djalma Marinho, 
coube-nos, por honrosa confiança do nobre e valoroso líder Cantídio 
Sampaio, a importante e difícil incumbência de substituir o pranteado 
relator-geral do Projeto de Lei nº 634, enviado pelo Poder Executivo, com 
a Mensagem nº 160/75, que trata da elaboração de um novo código civil.

Mais do que a consciência da limitação de nossas forças, pesou em 
nosso espírito a convicção de que havia mais uma tarefa a executar, e a 
ela não nos poderíamos furtar, sob pena de fugirmos ao cumprimento 
de um dever elementar.

O histórico de tudo quanto tem ocorrido, em relação ao projeto, se-
ria, nesta altura, fastidioso e desnecessário. Para os que necessitarem, no 
futuro, de apontamentos mais minuciosos e precisos, indicamos, desde 
logo, a exposição de motivos do então ministro da Justiça, Dr. Armando 
Falcão; a exposição do supervisor da Comissão Elaboradora e Revisora 
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do Código Civil, prof. Miguel Reale; e os relatórios parciais, produzidos 
nesta comissão, cujos autores estão adiante mencionados, nas diversas 
partes deste relatório geral.

É indispensável que se publiquem os anais dos trabalhos desta co-
missão, perante a qual foram proferidos aqueles relatórios parciais, com-
provantes da cultura jurídica desta Câmara, bem como conferências do 
mais alto nível, não somente de autores e revisores do projeto, como de 
outros juristas, convidados a trazer as suas luzes e as suas lições. Essas 
palestras foram sempre entrecortadas de interpelações e respostas, sem-
pre transcorridos num clima da maior elevação intelectual e sob a obe-
diência das mais rigorosas normas parlamentares. Até parecia que todos 
eram, ao mesmo tempo, professores e congressistas. Belo espetáculo, tão 
digno de ser imitado!

Os nomes dos autores do projeto estão devidamente salientados na 
exposição de motivos do prof. Miguel Reale e, a propósito de cada livro 
estudado, recebem, nesta ou naquela passagem deste parecer, a mereci-
da homenagem. Também constam das inúmeras peças produzidas nes-
te volumoso processo as justas menções a preclaros juristas, autores de 
anteprojetos que, embora não tivessem alcançado o devido andamento, 
se constituem em valiosa contribuição para tudo quanto se fez até ago-
ra. Entre estes é de justiça salientar, desde logo, os nomes de Orlando 
Gomes e Caio Mário da Silva Pereira. Nosso modesto trabalho, longo 
e minucioso, teve suas imensas dificuldades diminuídas pelos lúcidos e 
eruditos relatórios parciais.

Recorremos também à prestimosidade e ao saber de alguns dos 
membros da comissão elaboradora e revisora do projeto. Foram eles 
os eminentes juristas prof. Miguel Reale, ministro José Carlos Moreira 
Alves e prof. Clóvis do Couto e Silva.

Com eles nem sempre concordamos, como acontecera em relação aos 
relatores-parciais, porém neles, uns e outros, sempre encontramos precio-
so manancial, sem o qual não seria possível a execução de nossa tarefa.

A premência de tempo não nos permitiu ouvir a outros elaborado-
res e revisores, embora os relatórios parciais tenham sido enviados a 
cada um deles, antes mesmo de nossa investidura na função de relator-
geral, segundo informa o secretário desta comissão.

Foi preocupação nossa respeitar a sistemática do projeto. Nem por 
isso deixamos de aceitar numerosas sugestões dos relatores-parciais, em 
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seus doutos pareceres. Dos eminentes juristas, já referidos, que nos hon-
raram com a aceitação do convite para nos assessorar – Reale, Moreira 
Alves e Couto e Silva –, colhemos os ensinamentos, as sugestões e, em 
alguns casos, até mesmo as subemendas e justificações. É que cedo nos 
convencemos de que, ou adotaríamos a sistemática do projeto, com a qual 
estamos de acordo, ou não deveríamos aceitar a missão de relator-geral.

Além disso, também tivemos a nítida consciência de que nos cabia, 
no caso, mais a missão de conduzir e levar adiante o trabalho da trami-
tação do projeto do que a veleidade de fazer um novo projeto do código, 
na turbulência de mais de mil emendas. Entre a vaidade de tantos – de 
que está cheia a história de nossas tentativas de codificação civil – e a 
santidade cívica, jurídica e humana do grande Clóvis Beviláqua, prefe-
rimos nos inspirar no exemplo deste, tanto mais quando conhecemos, 
mais do que ninguém, os limites de nossa capacidade. Usamos a verda-
deira, e não a falsa e tão proclamada humildade.

Apesar de tudo isso, em nenhum momento renunciamos às firmes e 
inabaláveis características de nossa personalidade e, consequentemente, 
ao direito, que se transforma em dever, de fazer prevalecer a nossa opi-
nião, em face das divergências existentes entre os autores e revisores do 
projeto e os relatores-parciais.

Dois dos eminentes integrantes da comissão elaboradora e re-
visora do projeto já não são vivos. São eles os professores Sylvio 
Marcondes (Atividade Negocial) e Agostinho Arruda Alvim (Direito 
das Obrigações). Aqui fica prestada nossa homenagem à sua memória.

É necessário também assinalar que o saudoso deputado Djalma 
Marinho não teve tempo sequer de iniciar o seu trabalho, privando-nos, 
assim, da contribuição do seu talento, do seu saber, da sua dedicação e 
da sua experiência. Nossa maior homenagem à sua memória terá sido 
a de procurar suprir-lhe a falta com o seu entusiasmo e a sua fé na ca-
pacidade do Congresso e no destino do direito. Uma coisa, pelo me-
nos, conseguimos fazer: tocar o trabalho para frente, não permitir que 
o projeto morresse por falta de um parecer. Não permitir que cessasse a 
caminhada que, nesta altura, já não é mais deste ou daquele jurista, des-
te ou daquele governo, deste ou daquele congressista. É a caminhada de 
um projeto do Brasil, destinado a reconstruir um patrimônio de nossa 
cultura, a constituição do direito civil brasileiro.
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Como este relatório poderá ser destacado, em alguns casos, como 
documento autônomo, consideramos conveniente dotá-lo de uma in-
formação precisa sobre as suas diretrizes fundamentais. Para isso, nada 
mais indicado do que a palavra do prof. Miguel Reale, supervisor da 
comissão elaboradora e revisora do código civil. Dizia ele, na data já 
distante de 16 de janeiro de 1975:

Penso, senhor ministro, ter sido acertado o processo de estudo 
e pesquisa firmado em nossas reuniões iniciais, no sentido de se 
proceder à revisão por etapas, a primeira das quais consistiu na 
feitura de projetos parciais, acordados os princípios fundamentais 
a que deveria obedecer o futuro código, a saber:

a. Compreender do código civil como lei básica, mas não global, 
do direito privado, conservando-se em seu âmbito, por con-
seguinte, o direito das obrigações, sem distinção entre obriga-
ções civis e mercantis, consoante diretriz já consagrada, nesse 
ponto, desde o anteprojeto do Código de Obrigações de 1941, 
e reiterada no projeto de 1965.

b. Considerar elemento integrante do próprio código civil a 
parte legislativa concernente às atividades negociais ou em-
presárias em geral, como desdobramento natural do direito 
das obrigações, salvo as matérias que reclamam disciplina 
especial autônoma, tais como as de falência, letra de câmbio 
e outras que a pesquisa doutrinária ou os imperativos da 
política legislativa assim o exijam.

c. Manter, não obstante as alterações essenciais supraindicadas, 
a estrutura do código ora em vigor, por considerar-se incon-
veniente, consoante opinião dominante dos juristas pátrios, a 
supressão da parte geral, tanto do ponto de vista dos valores 
dogmáticos, quanto das necessidades práticas, sem prejuízo, é 
claro, da atualização de seus dispositivos, para ajustá-los aos 
imperativos de nossa época, bem como às novas exigências da 
ciência jurídica.

d. Redistribuir a matéria do código civil vigente, de confor-
midade com os ensinamentos que atualmente presidem a 
sistemática civil.
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e. Preservar, sempre que possível, a redação da atual lei civil, por se 
não justificar a mudança de seu texto, a não ser como decorrên-
cia de alterações de fundo ou em virtude das variações semân-
ticas ocorridas no decorrer de mais de meio século de vigência.

f. Atualizar, todavia, o código vigente não só para superar os 
pressupostos individualistas que condicionaram a sua ela-
boração, mas também para dotá-lo de institutos novos, re-
clamados pela sociedade atual, nos domínios das atividades 
empresárias e nos demais setores da vida privada.

g. Aproveitar, na revisão do Código de 1916, como era de espe-
rar de trabalho científico ditado pelos ditames do interesse 
público, as valiosas contribuições anteriores em matéria le-
gislativa, tais como os anteprojetos do código de obrigações, 
de 1941 e de 1965, este revisto pela douta comissão consti-
tuída pelos ilustres juristas Orosimbo Nonato, presidente; 
Caio Mário da Silva Pereira, relator-geral; Sylvio Marcondes, 
Orlando Gomes, Theophilo de Azevedo Santos e Nehemias 
Gueiros; e o anteprojeto de código civil, de 1963, de autoria 
do prof. Orlando Gomes.

h. Dispensar igual atenção aos estudos e críticas que tais propo-
sições suscitaram, a fim de ter-se um quadro, o mais completo 
possível, das ideias dominantes no país, sobre o assunto.

i. Não dar guarida no código senão aos institutos e soluções 
normativas já dotados de certa sedimentação e estabilidade, 
deixando para a legislação aditiva a disciplina de questões 
ainda objeto de fortes dúvidas e contrastes, em virtude de 
mutações sociais em curso, ou na dependência de mais claras 
colocações doutrinárias, ou ainda quando fossem previsíveis 
alterações sucessivas para adaptações da lei à experiência so-
cial e econômica.

j. Eliminar do código civil quaisquer regras de ordem processual, 
a não ser quando intimamente ligadas ao direito material, de tal 
modo que a supressão delas lhe pudesse mutilar o significado.

k. Incluir na sistemática do código, com as revisões indispensáveis, 
a matéria contida em leis especiais promulgadas após 1916.

l. Acolher os modelos jurídicos validamente elaborados pela 
jurisprudência construtiva de nossos tribunais, mas fixar 
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normas para superar certas situações conflitivas, que de 
longa data comprometem a unidade e a coerência de nossa 
vida jurídica.

m. Dispensar formalidades excessivamente onerosas, como, por 
exemplo, a notificação judicial, onde e quando possível obter-
se o mesmo resultado com economia natural de meios; ou 
dispensar-se a escritura pública, se bastante documento par-
ticular devidamente registrado.

n. Consultar entidades públicas e privadas, representativas dos 
diversos círculos de atividades e interesses, objeto da discipli-
na normativa, a fim de que o anteprojeto, além de se apoiar 
nos entendimentos legislativos, doutrinários e jurispruden-
ciais, tanto nacionais como alienígenas, refletisse os anseios 
legítimos da experiência social brasileira, em função de nos-
sas peculiares circunstâncias.

o. Dar ao anteprojeto antes um sentido operacional do que con-
ceitual, procurando configurar os modelos jurídicos à luz 
do princípio da realizabilidade, em função das forças sociais 
operantes no país, para atuarem como instrumentos de paz 
social e de desenvolvimento.

Feita esta exposição, com a característica regimental de relatório, 
passemos à segunda parte, ou seja, aquela em que apreciamos o mé-
rito da matéria, opinando sobre todas as emendas, depois de algumas 
considerações, que constituem uma espécie de introdução ao parecer 
propriamente dito.

ii – Parecer do Relator

O Projeto de Lei nº 634, enviado à Câmara dos Deputado pela 
Mensagem nº 160/75, do presidente Ernesto Geisel, já se encontra, pois, 
em longa tramitação por esta Casa, onde foi submetido ao plenário a 
fim de receber emendas dos senhores deputados.

As emendas elevaram-se a 1.063, número que à primeira vista im-
pressiona, mas deve-se levar em conta que, além de haver muitas re-
petições, trata-se de um projeto de lei fundamental, com nada menos 
de 2.099 artigos.
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Como se verá, essas emendas, objeto de cuidadoso estudo por parte 
dos ilustres deputados que elaboraram os relatórios parciais, já torna-
ram o projeto de autoria também desta Casa, que trouxe inestimável 
contribuição ao aperfeiçoamento da matéria.

É preciso, também, reconhecer que, não obstante certas críticas apres-
sadas, o projeto, submetido a debate, revelou as suas qualidades positivas, 
seja quanto à sua estrutura geral, seja quanto à nova orientação dada à 
matéria de direito civil, que, por sua natureza, não se improvisa, mas deve 
andar pari passu com a realidade, tal como foi oportunamente advertido 
pelo eminente mestre Agostinho Alvim, autor do livro relativo ao direito 
das obrigações e que, infelizmente, veio a falecer antes de ver coroada de 
êxito a sua obra, merecedora de nossa respeitosa admiração.

Tudo indica, pois, a necessidade de prosseguirmos, com a urgência 
possível, no estudo final do projeto, já agora enriquecido pelo saber dos 
membros da Câmara dos Deputados, que ofereceram emendas, como 
frutos de suas pesquisas pessoais, ou acolhendo sugestões de juristas 
e entidades de classe. Seria deveras prejudicial à sociedade brasileira o 
abandono desse acervo precioso de saber e de experiência.

Importante a salientar é que não houve, propriamente, objeção à 
estrutura do projeto, o qual se distingue por ser abrangente do direito 
civil e do comercial, no que se refere ao direito das obrigações. Como é 
explicado na exposição de motivos de autoria do eminente prof. Miguel 
Reale, presidente da comissão revisora e elaboradora do projeto, este 
não visa a realizar a unificação do direito privado, mas, tão somente, 
a do direito das obrigações e, assim mesmo, só naquela parte em que a 
experiência jurídica brasileira já demonstrou a existência ou a conveni-
ência de uma disciplina uniforme.

Como ainda é esclarecido na mencionada exposição, com o projeto 
não desaparecem o direito civil e comercial, que continuam sendo cam-
pos distintos do saber jurídico, porque a unificação é feita tão somente no 
plano legislativo, e não no doutrinário. Cabe ponderar, outrossim, que o 
direito comercial abrange, além das normas obrigacionais genericamente 
disciplinadas no corpo do código civil, outros campos que ficam a cargo 
de leis especiais, como a das sociedades por ações, a dos títulos de crédi-
to, ou a de falências. Como se vê, não teria sentido falar, à luz do projeto 
que estamos analisando, em unificação do direito privado, nos termos em 
que essa matéria foi colocada sobretudo por mestres italianos.
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Aliás, conforme o saudoso prof. Silvio Marcondes acentua na expo-
sição de motivos relativa ao livro das atividades negociais, em virtude 
da antiguidade e das omissões do nosso código comercial, os problemas 
postos pelas obrigações mercantis já vêm sendo resolvidos, desde 1916, 
pelas disposições abrangentes do código civil. Isto posto, pode-se dizer 
que o projeto não faz mais do que desenvolver uma tendência que vem 
sendo cada vez mais acentuada, tanto sob o prisma doutrinário como 
jurisprudencial.

Parece-nos, portanto, digna de encômios a maneira como foi situa-
da a matéria, fazendo-se anteceder uma parte geral (na qual são fixados 
os princípios e as diretrizes básicas) ao trato das partes especiais, a saber, 
os seis livros sobre obrigações, atividades negociais, direito das coisas, 
direito da família e direito das sucessões.

A parte geral e os livros especiais citados foram objeto de magnífi-
cos pareceres de autoria dos preclaros deputados Brigido Tinoco (par-
te geral), Raimundo Diniz (obrigações), Geraldo Guedes (atividades 
negociais), Lauro Leitão (coisas), Cleveland Teixeira (família) e Celso 
Barros (sucessões).

Nesses trabalhos, nossos ilustres pares dão as razões pelas quais en-
tenderam aconselhável aceitar ou não as emendas examinadas e, às ve-
zes, ofereceram subemendas substitutivas.

É claro que seria impossível renovar o exame da matéria, emenda 
por emenda, sem levar em conta o resultado dos estudos já procedidos 
e sem nos valermos das considerações dos relatores especiais, quando 
nosso pensamento for coincidente com o deles. Não teria sentido rei-
terar argumentos expendidos, a seu tempo e com maior autoridade. 
Assim sendo, no presente parecer, tomamos como norma analisar ape-
nas os pontos em que, data venia, chegamos a conclusões divergentes ou 
entendemos necessário oferecer emendas substitutivas.

A não ser nesses casos, deve-se entender que estamos de acordo 
com as conclusões a que chegaram os dignos relatores especiais, ado-
tando seus argumentos, acolhendo ou rejeitando as emendas. Isto quer 
dizer que nos julgamos dispensados de renovar os argumentos por eles 
expendidos, toda vez que houver convergência de entendimento.

Para facilidade de votação em plenário, quando isso se der, limitar-
nos-emos a enunciar, ao lado de cada emenda, que foi aceita ou rejeita-
da, entendendo-se que o foi nos termos do parecer do relator especial.
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Ainda, a título introdutório, parece-nos necessário dizer que, apesar 
da celeuma que se fez contra a linguagem do projeto, reduzidíssimas 
foram as emendas de redação e estas mesmas versaram sobre equívocos 
datilográficos ou visaram a dar mais precisão ao texto.

Não cuidamos, no presente relatório, de problemas específicos de 
linguagem, pois entendemos que devemos discutir antes o seu conteú-
do, sob o aspecto jurídico e social, ficando para final o aprimoramento 
da redação do código, o qual, além do mais, como afirmou ironicamen-
te o preclaro ministro José Carlos Moreira Alves, autor do Livro I relati-
vo à parte geral, não deve ser considerado um texto destinado a estudo 
da gramática. De modo geral, o texto analisado mostra-se escorreito, 
depurado que já foi de alguns equívocos, graças às emendas aprovadas.

Cabe-nos, outrossim, ponderar que nos parece salutar a orientação 
seguida pelos autores do projeto no sentido de se conservar o texto atual 
do código civil, sempre que sua disposição for julgada ainda válida, não 
a alterando apenas para atender à finalidade que a doutrina e a juris-
prudência já esclareceram ou completaram. Como é bem observado na 
exposição de motivos, qualquer alteração, ainda que restrita, poderá dar 
lugar a dúvidas, como se o legislador tivesse tido a intenção de intro-
duzir disposição nova. Isto traria pelo menos perplexidade no processo 
jurisprudencial de que foi objeto o código civil vigente, cujas qualidades 
nunca será demais enaltecer.

Todavia, não se pode afirmar que melhor seria manter o código atu-
al, sob a alegação de terem sido diminutos os casos de aprovação de 
projetos de lei que visaram a alterá-lo. Depois que essa afirmação foi 
feita, ocorreu exatamente o contrário, e o código civil vigente passou 
por alterações de fundo, em todas as suas partes. Bastará pensar nas 
alterações trazidas pela Lei do Divórcio, quando se aprovaram também 
emendas sobre regime legal de bens do casamento, igualdade dos filhos 
legítimos e ilegítimos, consideração do cônjuge como herdeiro e outras, 
tudo, aliás, de conformidade com a proposta constante do projeto que 
estamos analisando, o que redunda em favor de sua qualidade. Mas não 
foi só no livro do direito de família que o código civil sofreu revogações. 
Também no direito das obrigações em matéria de locação, ou no direito 
das coisas, relativamente a usucapião, além de outras.

Por outro lado, se analisarmos os estudos e artigos publicados após 
o oferecimento do projeto de código civil, pode-se verificar como foi 
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grande a atenção ao mesmo dispensada, em geral, encarecendo-se a ne-
cessidade de proceder às alterações propostas.

Efetivamente, o código atual precisa de ser reformado com urgência, 
não só porque muitas de suas disposições envelheceram com o tempo, 
mas também para completá-lo, acrescentando-se regras sobre institutos 
jurídicos que só nas últimas décadas vieram a se desenvolver, em conso-
nância, aliás, com o desenvolvimento do país, que perdeu sua primitiva 
imagem agrária, para entrar na era industrial.

Por fim, acolhendo sugestão verbal do professor Miguel Reale, pro-
pomos que o Livro II da parte especial passe a denominar-se “direito 
de empresa”, pois a palavra empresa no projeto não significa a entidade 
empresarial, mas, como resulta do art. 1.003, é “a atividade econômica 
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. 
Desse modo, “empresa” corresponde, tudo somado, a atividade nego-
cial, mas, dando-se ao Livro II o título de “direito de empresa”, tem-se, 
além de outras, a vantagem de alcançar uniformidade em relação aos 
demais títulos, “direito das obrigações”, “direito de família” e outros.

Outras razões ainda existem para aconselhar a aprovação do projeto 
de código civil dentro do mais breve prazo possível.

Em primeiro lugar, cabe ponderar que, após o exame de 1.063 emen-
das por esta casa, emendas essas oferecidas pelos doutos deputados, não 
raro com base em abalizados estudos de jurisconsultos e entidades de 
classe, o projeto de código civil deixou de pertencer apenas ao Executivo 
para pertencer também ao Poder Legislativo, que nele introduziu modi-
ficações de grande relevância.

Seria absurdo retardar-se a tramitação de um trabalho dessa nature-
za, que, a esta altura, pode-se dizer que consubstancia a opinião funda-
mental dos juristas do país sobre a matéria.

Além disso, não devemos esquecer que o projeto de código civil 
contempla também assuntos relativos ao direito de empresa, onde a 
nossa legislação efetivamente se ressente de uma lei atualizada, dado o 
fato de ainda se achar em vigor o que resta do código comercial de 1850.

Reveste-se da maior importância, a nosso ver, a parte do projeto 
relativa à atividade empresarial, sobretudo no que se refere à disciplina 
das sociedades empresariais.

Com o advento da nova Lei da Sociedade por Ações, é sabido que 
ganhou maior expressão o instituto da sociedade por responsabilidade 
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limitada, o qual corresponde melhor às finalidades daqueles que pre-
tendem constituir uma entidade fechada ou familiar, o que foi facilitado 
pela equiparação feita pelo fisco federal entre as cotas daquele tipo de 
sociedade e as ações das sociedades anônimas.

Nesse sentido, parece louvável a orientação dos autores do projeto, 
e do saudoso mestre Silvio Marcondes, dando à sociedade por cotas 
de responsabilidade limitada uma estrutura que a aproxima das socie-
dades por ações.

Finalmente, não podemos deixar de observar que o projeto, além de 
ter passado pelo crivo da Câmara dos Deputados, já era, ao ser remetido 
a esta Casa, o resultado de seis anos de pesquisas, e de nada menos de 
duas publicações de anteprojetos, os quais foram motivos para sucessi-
vos exames e retificações.

Como se vê, a feitura do novo código civil tem sido cercado da 
maior prudência, mas já é tempo de acelerarmos a sua tramitação, a fim 
de darmos ao país uma legislação atualizada e que, não obstante as subs-
tanciais alterações introduzidas, teve o cuidado de manter o que ainda 
era e é válido no código atualmente em vigor.
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Na infância
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Bacharelando em Direito

Assinando a Constituição Federal de 1946
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Com o presidente Jânio Quadros e o deputado Ulysses Guimarães

Posse na Academia Paraibana de Letras
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Com o folclorista Luís da Câmara Cascudo

Com o presidente Castelo Branco e o editor José 
Olympio
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Ministro do Superior Tribunal Militar – STM

Em audiência com o presidente Emílio Garrastazu Médici
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Em audiência com o presidente Ernesto Geisel

Participando de reunião da Sudene
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Com o ministro José Américo e o futuro governador da Paraíba, Ivan Bichara

Em visita ao ex-governador da Paraíba, Argemiro Figueiredo
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No sertão, com o vice-prefeito de Patos, Apolônio Gonçalves

Em audiência com o presidente João Figueiredo
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Em família, com a esposa, Antonietta, e os filhos

No gabinete de trabalho, em sua residência, em Brasília
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a experiência democrática dos últimos anos levou à crescente presença popular nas ins-
tituições públicas, tendência que já se pronunciava desde a elaboração da Constituição 
Federal de 1988, que contou com expressiva participação social. Politicamente atuante, 
o cidadão brasileiro está a cada dia mais interessado em conhecer os fatos e personagens 
que se destacaram na formação da nossa história política. a Câmara dos Deputados, que 
foi e continua a ser – ao lado do povo – protagonista dessas mudanças, não poderia dei-
xar de corresponder a essa louvável manifestação de exercício da cidadania.

Criada em 1977 com o objetivo de enaltecer grandes nomes do Legislativo, a série Perfis 
Parlamentares resgata a atuação marcante de representantes de toda a história de nosso 
Parlamento, do período imperial e dos anos de república. nos últimos anos, a série pas-
sou por profundas mudanças, na forma e no conteúdo, a fim de dotar os volumes oficiais 
de uma feição mais atual e tornar a leitura mais atraente. a Câmara dos Deputados bus-
ca, assim, homenagear a figura de eminentes tribunos por suas contribuições históricas 
à democracia e ao mesmo tempo atender os anseios do crescente público leitor, que vem 
demonstrando interesse inédito pela história parlamentar brasileira. 

Flávio Sátiro Fernandes nasceu 
em Patos (PB), em 13 de ja-

neiro de 1942. Em 1964, graduou-
se pela Faculdade de Direito do 
Recife. De volta a sua terra natal, 
foi advogado de ofício da comar-
ca por dez anos, além de ter sido 
cofundador da Faculdade de Ci-
ências Econômicas e secretário de 
Educação e Cultura.

Em 1974, convidado pelo então 
governador Ernani Sátyro, as-
sumiu a Secretaria do Interior e 
Justiça da Paraíba. No ano se-
guinte, foi nomeado procurador-
geral do Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba e depois con-
selheiro. Foi presidente do tribu-
nal por três vezes, onde ocupa 
atualmente a função de ouvidor. 
Foi também corregedor e coorde-
nador da Escola de Contas Con-
selheiro Octacílio Silveira.

Ele também exerceu o magisté-
rio na Universidade Federal da 
Paraíba, atuou como correspon-
dente do Jornal do Commercio, 
em Patos, e como repórter do 
Diário de Pernambuco, nos anos 
60. Romancista, poeta, ensaísta, 
historiador e articulista, é autor 
de várias obras de ficção, poesia 
e historiografia, além de títulos 
jurídicos. Doutor em direito, 
teve vários de seus trabalhos pu-
blicados em revistas e jornais es-
pecializados.

61PErFiS
ParLaMEntarESCâmara dos Deputados

Conheça outros títulos da Edições  
Câmara no portal da Câmara dos Deputados:  

www2.camara.gov.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/edicoes

Ernani Sátyro foi representan-
te do povo paraibano na Câ-

mara dos Deputados durante oito 
mandatos, de 1946 a 1986, ano 
de sua morte. Sua atuação par-
lamentar, iniciada na Assembleia 
Nacional Constituinte de 1946, 
revela uma postura coerente com 
suas convicções políticas. Inde-
pendentemente das pressões que 
sofreu, ele mostrou ser capaz de 
proclamar e defender seus ideais 
em todas as horas e perante todos.

Na seleção de textos para esta pu-
blicação, o organizador destaca a 
figura de Ernani Sátyro como um 
brasileiro que amou seu país, um 
nordestino que defendeu sua re-
gião, um paraibano que honrou 
a sua terra. Os discursos aqui 
reunidos, uma pequena parte do 
universo de seus pronunciamen-
tos na tribuna do plenário e nas 
comissões, evidenciam sua cons-
tante preocupação com os pro-
blemas brasileiros, com as afli-
ções do Nordeste e com os anseios 
paraibanos.

Esta obra integrante da série 
Perfis Parlamentares homena-
geia o parlamentar no ano em 
que é comemorado o centenário 
de seu nascimento, ocorrido a 11 
de setembro de 1911.
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