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99a S~ssão, em 20 de Março de 1934

Presidência dos Srs. Cristóvão Barcelos, 2° Vice-Presidente;
Pacheco de Oliveira, l°. Vice-Presidente, e Fernandes
Távora, .2° Secretário

1
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o Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa
recimento de 141 Srs. Deputados.

Está aberta a Sessão.

O Sr. Valdemar Mota W Secretário, servindo de 2°) pro
cede á leitura da Ata da Sessão antecedente, a qual é, seru re
tificações, aprovada.

O Sr. Presidente - Passa-se á leitllra do Expediente.

O Sr. Tomaz Lôbo (1° Secretário) procede á leitura do
seguinte.

EXPEDIENTE

Oficio:
Do Sr. J. F. de Assiz Brasil, de 17 de Fevereiro, remm

ciando ao mandato de Deputado pelo partido denominado
"Frente Única", do Estado do Rio Grande do Sul. - Intei
rada.

2

É lida a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

Requeiro fique constando na ata competente ter eu vo
tado contra os requerimentos 'D.. I e n. 2 da Sessão do dia
19 de corrente, contra as homenagem da Assembléia ao
jesuita Anchieta, por considerar a êste um simples aluci
nado, um instrumento do imperialismo político-eclesiastico
da época, um dementado precursor e símbolo da escraviza
ção do Brasil ás correntes reacionárias, espirituais e tempo-
rais. da Europa. . .
. Sala das Sessões, .20 de .. Março de í934. - Zoroastro
Gouveia.

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente.

3

Acha-se sõbre ~ mesa e vou submeter a votos O' se
guinte

REQUERIMENTO

Sr. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte:
Requeiro que, em homenagem á memória do Dr. Joa-

. quim Xavier Guimarães Natal, Ministro do Supremo Tribu
nal Ft~deral e um dos Constituintes de 1891, se lance na ata
dos trabalhos da Assembléia um voto de profundo pezar
pelo falecimento do ilustre brasileiro, occorrido a 22 de Ju
nho de 1933.

Sala das Sessões, 20 de Março de 1934. - Mario Caiarlo.

Juatificaçilo

. Logo após a instalação dos trabalhosde~ta Assembléia.
tornara-se minha preocupação constante requerer e justifi
car a consignàç~o, Jl8 Ata de um voto de pezar pelo faleci
mento, -ocorrido há poucos mezes, nésta Capital, do Ministro
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.do Supremo Tribunal Federal, Dr. Joaquim Xavier Guima
rães Natal, um dos constituintes de 1891.

Devido, porém, ao meu precãrio estado de saúde, tenho
protelado o cumprimento deste dever, missão que aliás já
poderia ter sido desempenhada por qualquer de meus com
panheiros de bancada, e, sem dúvida, com muito maia efi
ciência e brilhantismo.

Mas eu tomara para mim esta incumbência, em razlio
dos estreitos laços de afeto e comunhão de idéias e senti
mentos que sempre me ligaram ao velho amigo, insigne
Mestre e leal companheiro de lutas políticas, de inolvidável
recordação •.

Propagandista ardoroso do abolicionismo triunfante
em 88 e do regimen que viera a culminar com a revolução de
89, desde seus tempos de estudante, a existência dêsse emi
nente republicano histórico, em todas as posições por que
passara, em sua brilhante vida pública, sempre se norteara
pela linha reta de elegante e incorruptível compostura
m~~. .

A sua empolgante fascinação pessoal. a superIoridade
de sua cultura e a elevação de seus predicados espirituais,
plasmaram a sua personalidade, num foco luminoso, com. os
dons mais raros. de que se possa orgulhar uma criatura
humana.

. Um dos traços fundamentais da vida de Guimarães Na
tal estava na sua lealdade aos amigos e correligionários e
no seu estranhado amor á terra de seu berço, dispensando,
áqueles, todas as atenções de sua proverbial delicadeza pes
soal e, a esta, consagrando todos os carinhos de sua grande
alma de patriota.

Após haver cursado com o maior brilhantismó o Lyceu
de Goiáz~ deixando traços pelos quais já se podia antever o
seu glorioso futuro, seguiu para a paulicéia, centro de con
vergência dos talentos mais promissores e de irradiação, de
memoraveis pregações cívicas do País, onde se matriculara
na Academia de Direito. formando-se em tSSO.

A sua vida de estudante foi waa página luminosa e tre
pidante. em que a sua juventude revelava os assomos de sua
mentalidade. superior, no encarar os aspectos da nossa vida
política, naquele tempo, quantas vezes discutida e decidida
sob os auspícios da velhas arcadas aeademlcall
. Foi quando colaborou no jornal aeademico "República-,
ao lado de Assis Brasil, de quem se tornou amigo inseprá
vel; de Júlio Castilhos. Edmundo Moniz- Barreto,' Silva Jar
dim e outros gra~des astros, como êle, nos domínios do
pensamento e das memoráveis Jornadas cívicas e precurso
ras dos grandiosos destinos da. nossa nacionalidade.

Iniciou Guimarães Natal a sua carreira na magistratu
ra, como juiz substituto e depois como juiz de direito da
comarca do Rio das Pedras, da então província de Goiis.

Como ~epublicano histórico, fez Parte· da lunta Gover
nativa do Estado, quando se proclamou a República em
i889, juntamente com o Major Eugênio de Mello e Senador
José Joaquim de Sousa, também êste um dos conatiLumtea
da República. -Eleito Deputado á· Constituinte de 9t, Guimarães Natal
atuou com brilho invuIgar e DOtiVe! eficiência na elaboraoAo
d& lei básica do País, faie.9do seglpre realçar as suas ten-



-6-

dências liherais, a sua especial vocação pelos mais altos pos
tulados democráticos, iluminados sempre por aquela ex
pressão muito sua e muito humana, que era o feitio moral
inconfundível do seu caráter. '
. Também foi um dos membros da Constituinte do seu Es

tado, cuja carta política, votada a 1 de Junho de 1891, ccn
serva Oi; tracos inapagáveis dos seus sentimentos eminente-
mente liberais. '

Promulgada a Constituição, renunciou o restante do
mandato por ter sido nomeado Juiz Federal de Goiaz, cargo
que exerceu até 1905, quando foi nomeado Ministro do SIl

.premo rrr~bunal Federal.
Na mais. alta Côrte judiciária do País cresceu e se inten

sificou a auréola refulgente do seu prestigio e já não era
mais o nome regional, que vinha, pela sua cultura e circuns
pecção, forçando as fronteiras do Estado, para projetar fóra
déle a fama de seus altos dotes. Na cátedra de Ministro do
Tribunal Supremo da Justiça êle se integrára bem alto na
missão impessoal de julgar. As suas sentenças, em dados
momentos tÔrvos da política compressora do sítio, criaram
como que a expressão Ifdima do Direito, saindo dos seus
arcanos imponderáveis.

Com Pedro Lessa formava sempre -na vanguarda dos
que, ao direito aplicado, entendiam, se deveria dar a expres
são dos princIpios e das correntes, doutrinárias, condizentes
com o momento, e, com as idéias mais avançadas, dentro de
um justo equilíbrio, sem se ater á rigidez dos textos, em
atenção á diversidade e á plasticidade das contingências hu
manas.

Foi, em toda a sua vida, cheia de serviços, um batalhador
incansável, em pról das idéias liberais. Em brilhante .necro
lógio do ilustre morto, fizera especial menção, do sistemá';
tico liberalismo de Guimarães Natal, o consagrado publi
cista Oto Prazeres, pelas colunas do "Jornal do Brasil", como
o fizeram todos os grandes órgãos' da imprensa, em sentida
homenagem á memoria do eminente republicano, incorruptí
vel magistrado, e vibrante jornalista. doutrinàrio. .

Sonhava para a sua terra, para a nossa pátria, uma éra
de bonança e de paz, em que todas as opiniOes tivessem cur
so e em que a liberdade não fosse uma palavra indtil.

Sentindo, em determinado momento, que o país escor
regava para um naufrágio irremisBÍvel, assumiu a atitu;de
varonil, que era de esperar de seu glorioso passado.

Reagiu do alto da sua cadeira de Ministro, assim como o
fizera na sua longínqua província, então simples juiz substi
tuto, contra as demissões ilegais de juizes suplentes, feitas
pelo presidente provincial em 1.886, e quando, recusando-se a
executar, uma ordem ilegal, teve de pOr novamente á prova
a sua firmeza de convicções, no que. obteve o apOio de ao
vêrno Imperial, para o seu ato de insubmissão, de juiz se
vero e resoluto dentro da lei e dos postulados rígidos do Di-
reito, dos quais nunca se afastara. '
'A atitude. do Ministro Guimarães .Natal no período da

preparacão revolucionãria anterior a i930, foi de solidarie
dade franca aos insurgentes contra a ordem de coisas insti
tuida· no Brasil pelas criminosas deturpações do regime.

Foi um: revolucionário convicto e sincero, pois a since
ridade sempre foi um dos traços fundamentais' do seaca-
rãter. ., "
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Antes da proclamação da República, fundara na Capital
Goiana o primeiro núcleo republicano, da provincia, núcleo
que reunia um grupo de goianos idealistas, tendo como Ór
gão de propaganda "O Bocayuva" e, pouco tempo depois,
lançava êle ao mundo da publicidade o periódico intitulado
"Brasil Federal". O seu lema era - abolição e república 
lema que esboçou desde logo a altivez e desassombro com
que prégava suas idéias, ainda em pleno regime monárquico
e escravocrata.

O desaparecimento de Guimarães Natal abriu um claro
profundo no cenário da vida brasileira e, particularmente, de
Goiaz.

Integrado êle na vida política do momento, aquí no Rio
e no meu Estado, antes da vitória da revolução de Outubro,
como presidente eto .J:>artldo Democratlco Nacional a como
membro do Partido Republicano de Goiaz e um dos redatores
da "Voz do Povo", jornal e partido por mim fundados em
1927, em oposição ao regime de despotismo então d9mi
nante, -"- estaria, por certo, destinado a Guimarães NataL no
curso dos acontecimentos, um papel de incontrastável relêvo
se tão abalado não se sentisse no seu estado de sanda, e jâ
DO último quartel da vida.

Mesmo assim, quando se reunira o P. S. R. de Goiu
para, sob sua legenda, apresentar candidatos á Constituinte,
ora reunida, sendo lembrado o meu nome, eu o declinei,
lembrando o nome de Guimarães Natal, em longa e funda
mentada declaração de voto, em que pus em relevo os seus
elevados dotes de constitucionalista co~sagrado, e de apri
morado cultor de Direito, de renome nacional e na altura de
representar nesta Assembléia um papt31 de grande relêvo.

Sr. Presidente, para justificar a pL'ocedência do meu re
querimento, creio que mais não preciso dizer dos predicados
da elevação moral. da firmeza e elegancia de atitud"es que
sempre manteve, quer na vida pública, quer na vida par
ticular, o homem que a morte arrebatou na <)rueza de seu in
coercível determinismo.

Será, portanto, mais um culto de justiça desta Assem
bléia, dando a sua aprovação no sentido de se perpetuar.
numa página de seus Anais, as singelas expressões desta ho
menagem, em nome da terra goiana, á memória imaculada
dêsse' seu digno e ilustre filho. - Aiário Caiado.

Aprovado.

o Sr. Presidente - De acOrdo com o Regimento, vai se
passar á Ordem do dia. (Pausa.)

'Comparecem mais os Srs.:
Pacheco de Oliveira, Mário Caiado, Cunha Melo, Abel

Chermont, Leandro Pinheiro, Magalhães de Almeida., Rodri
gues Moreira, Carlos R.eis, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Val
demar Farcão, ~eão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Silva
Leal, Martins Veras, Ferreira de Sousa, Alberto Roselli, Odon
Bezerra, Herectiano Zenaide, Barreto Campelo, João Alberto,
Luiz. Cedro, Solano da Cunha, Mário Domingues, Augusto
Cavalcanti, José Sá, Alde Sampaio, Osório Borbl1, Valente d9
Lima, Leandro Maciel, .Marques dos Reis, Clemente Mal'iaDi,.
Arlindo Leoni, Medeiros Neto, E~ Sanches, Homero Pires,
Gileno Amado, Aloísio Filho, Paulo Filho, Carlps Lindenberg,
Rui Santiago, Amaral Peixoto, Miguel Couto, Nil.o de Alva
renga, ~oão GU~D1arães, Prado Kelly, César Tinoco. Alfpio
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Gostallat, José Eduardo, Cardoso de Melo, Soares Filho, Melo .
Franco, Ribeiro· Junquejra..._José Br!1z, .A,qélio Maciel; Martins
Soares, Negrão de Lima, Mata Machado, Odilon Braga, Val
domiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Celso .Ma·chado,
Bueno Brandão, Jaques Montandon, Rodrigu~s Alves, Barros
Penteado, Almeida Oamargo, Cincinato Braga, José Hono
rato, Domingos Velasco, Generoso Ponce, Alfr:edo Pacheco,
Francisco Vilanova, Plínio Tourinho, Idálio Sardenberg,
Carlos Maximiliano, Cunha Vasconcelos, Acir Medeiros, An
tônio Rodrigues, Sebastião de Oliveira, Mário Manhãe~, Au
gusto Oorsino.. Euvaldo Lodi, Mário Ramos. Rocha Faria,
Oliveira Passos, Davi Meinicke e Nogueira Penido. ·(88)

Deixam de comparecer os Srs.:
Antônio Carlos, Veiga Cabral, Freire de Andrade, Veloso

Borges, Ma]:lUel Novais, Negreiros Falcão, Lauro Santos, Pe
reira Carneiro, Olegário Mariapo, Pandiá Gal6geras, José
Alkmim, João Penido, Aleixo Paraguassú, Vergueiro César,
Guaraci Silveira, Car!ota Queiroz. ,Abreu Sodré, Cardoso de
Melo Neto, Lacerda Pinto, Armando Laidner, Valter Gosling,
Gastão de Brit9 e Roberto Simonsen. (23)

4:

ORDEM D-P DIA

Continuação da discUssão do frt"oieto n. f-A.
de 1934. (Substitutivo Constitucional; - 6& Ses
840. )

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projeto.

Vêm á Mesa, são apoiadas e· enviadas á Co
missão Constitucional as emendas de ns. tOS
a 159.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o primeiro orador
de hoje sÔbre o projeto,. que é o Sr. João Simplíoio.

O ·Sr. Joio SimpUcio - Sr. Presidente, Srs. Constituin
tes: Convocados como representantes do Povo brasileiro,
eleitos por partidos, fôrcas poifticas, classes ou profissões,
estamos no desempenho do estudo para promulgação de uma.
carta constitucional para o Brasil. '

A nossa tarefa é eminentemente prática e deve atender
aos reclamos, ás aspirações populares do País, ás tratliçõeg
dos -nossos antepassados, e, assim sendo, se a nossa tarefa.
não d-evia permitir debates acadêmicos ou literários, vist.o
como a Assembléia Constituinte não é uma academia cien
tífica OU literária para discussão de teses,. hoje não só não
é conveniente. êsse desvio de nossas funções, como é im
perativo o. dever de estabelecer de mod9 prático as norma~
·8uperlegais que formam uma Constituição.· E essas normas
superlegais, que atendem ás relações da- vida em comum do
Povo BrasHeiro e ás dêste com os povos estrangeirus, á
constituicão de seu ·govêrno,· ás relações econômicas.e es
pirituais que essa vida em comum desperta ·e desenvolv~ •. fi
6. sua preparacão, devem ser feitas não SÓ de UD1.modDmais .
sintético. como mais geral. de maneira a permitir, pelo de~ .
do})ramento da Vidà de sociedade brasileira. o estabeleoi~
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mento de leis co~plementares que sé modificam, que se
substituem em períodos mais curtos do que o da existência
da 'Carta Constitucional.

Para a formação dessa Lei fundamental tivemos o Antt;·
pr-ojeto, -organizado por ilustres brasileiros, e que, subme
tid(} á apreciação da Assembléia, recebeu muitas emenda:;;.
modificativas umas, substitutivas outras, dando lugar á ela
boração de um projeto pelo· ilustre Comité dos 3, dentre
os 26 membros da eminente Comissão Constituci-onal.

Sr. Presidente, no tempo que me é dado estudar o as
sunto constitucional, não me deterei na maioria dos seus
assuntos, ou na ·sua quasi totalidade, porquê sinto, no am
biente da Assembléia, que uma colaboração efiou e minu
ciosa se prepara para esta obrado projeto Constitucional.

Prefiro fixar minha atenção e meu exame em capí
tul(} que entend-o ser· um dos mais impOrtantes da vida na
cional: o referente á educação.

)';:ste assunto, Sr-. Presidente, sob a epígrafe d~ "Da CUl
tura e do ensino", constitUíra, no Anteprojeto, -o tftul(} 11.
No pr.ojew, porém, não mereceu as honras de um título e,
sim, as· de um capítulo anexado áquelle que cogita da fa
mília. Tanto o projeto, como o Anteprojeto, inspiraram-se
ambos na Constituiçã.o de Weimar, a primeira que, entre as
normas superlegais, estabeleceu um título especial para a
Educação e a Escola, denominação preferível á que ado
taram, mais tarde, os espanhóes, na formação de sua Carta.
Constitucional, superl.or· mesmo á denominac;!o dada no An
teprojeto, e, com muito forte razão, a que lhe deram no
projeto submetido á apreciação da Assembléia. :tsse pro
jeto trata de assunto relativo á educação no nlimero 7 do
art. 7°, na letra fi do mimero 10 do mesmo artigo e no
§ 5° ao art. 70; mais tarde,nos -arts. no, i72, t13, 174, 175,
t76, 177, 178 e 179, além do art. l'lt'.

Não há dúvida, Sr. Presidente. - e hoje 1110 se COb
testa nem se discute mais isso - nlo há dúvida que é dever
do Estado proporcionar á juventude e aos adultos o pre
paro necess"rio para habilitá-los á vida prática na socte
dade e ao cumprimento de stlas obriraoôell, como cidadlo.

A suprema direção, portanto, da obra educacional com
pete ao Estado, empregando o vocábulo na sua significaQio
mais política e não na significac;ão administratiya e c.omum.
O Estado poderá proporcionar á juventude eaas adultos
brasileiros a educaoio· indispensáv-el? Parece-me que nã.,
haverá um só brasileiro que responda afirmativamente li
pergunta, não apenas pela extensão territorial do Pais, por
quê de um çentro êle não pode ministrar, dirigir, adminis
trar, como também por lhe faltarem recursos materiais para
a execução de uma ob~ dessa natureza.

Assim. o dever .do Estado deve .ser l'epartido entre a
União, o Estado e todas as fôrças sociafs capazes de cola
borar na execução dessa obra. Mas, se a funOlo, o dever
de aduoor, nas condições brasileiras, deve ser preenchido
pela União, pelô Estado, pelo Municfpioe por todas as
fÔroas .sociais existentes capazes de ministrá-lo, não hi dú
vida que ao Estado compete a suprema orientação des~
educaoão, estabelecendo as condições indispensáveis a sua.
formação, condioõesque se referem á. organizaçlo da es
cola em .si, ao mínimo de exigência de programas e , com
petência do professor que vai ministrar o ensino. Se é uma
fuDOio e ·um dever do Estado propo~ionar a educaçio á
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juventude brasileira, a todos que habitam o nosso territ6rio,
ela não p.ode ter o caráter do privilégio que permite facili
'tá-Ia sómente aos ricos, aos que dispõem de recurso, ou s6
mente no.s centros p.opulosos, nas capitais. Ê indispen
sável, é forçoso -' e isto hoje se verifica na política dos
mais adiantados paises, já não me refiro ao Brasil ou ás
Repúblicas espanholas, mas á própria Alemanha, á Áustria,
á França, â Inglaterra e á ltalia - é necessário democrati
zar, popularizar o ensino. E isso, o Estado s6 p6de fazer
facilitando que todas as fôrças sociais ministrem o ensinll
indispensável e concorrendo com a bolsa e com o internatll
para êsse objetivo, permitindo que todas as capacidades que
se revelem possam ir da mais humilde á mais elevada po-
sição no País.. ,

Senhores, será isso coisa impossível no Brasil '! Não o é,
porquê O meu Estado, o Rio Grande, apresenta, em propor
ções modestas, o seguip.te quadro: Permite <tUe o mais obs
curo jovem da fronteira ou da serra, do sul ou do centro,
possa galgar, das primeiras letras, a mais alta posição, a
mais alta situação técnica e cientifica, ,porquê o Es..t~do,

pelo internato, pela bolsa e pelo ensino, facilita a todas as
capacidades a ascenção aos pOstos que merecem, a que têm
direito ou a que aspiram.

Democratizado, popularizado o ensino, a obra educa
cional deve abranger os institutos que ,atendem aos cursos
elementar, secundário e superior, integrados os dois pri
meiros - o elementar, ou fundamental, e o secundário 
pelo aperfeiçoamento fisicodo individuo, pela prática do
trabalho e pela aquisição de uma conciência sanitária. As
sim, a formação do Governo, nos cursos elementar e secundá
rio, será integral, não se cuidando simplesmente da part~

intelectual, mas também da parte física. e moral do indiví
duo. Abrangendo institutos de ensino elementar e secun
dário, deve a obra educativa dispor de estabelecimentos de
ensino técnico, profissional, induatrial tl artístico, nos di
versos graus '~ modalidades, euidar da instruçlio e da re
edueação dos adultos, assunto que preocupa a. Europa mo
derna. Se ali a instrucAo e' reeduoaçlio dos adultos é pro
blema QUe prende ~ atenclo dos polfticos, que será entre
nós, em que a ~dueaolo é rudimentar'

A obra educacio~al apanl),aN. a cultura da ciência e da
téeI).ica, em todas as suas manifestações. A educação ele
mentar, Sr. Presidente, deverá sereompuls6ria e a obri
gatoriedade s~ deverá estender ao ensino secundário, quando
as condições do' País o permitirem. Será, por enquanto, uma
aspiração. Hoje, po~~ na Europa, constitue obrigacão do
Estado fornecer a tOdos os indivíduos a edu~ª,cão elementar
e secundária, formando o .que se chama a escola única, isto
é". a educação integr,al, fundamental, indispensável á exis
tência do i~divíduo na· sociedade, e com a qual êle poderá
encaminhar.,.be para gualquer ramo profissional, técnico ou
cientifico, porquê dispõe dos elementos indispensáveis.

'Mas, Sr. Presidente, é preciso qu~ a :fÜDCão, profissio
nal qO professor, principalmente dêsse ensino que estabe
lecemos obrigatório, o elemental', como uma do ensino se
cundário -cuja compulsoriedadé almejamos, tenha. para base
~m preparo comum para todo o território nacional. Nós já
tivemos, o passado o' atesta, professores que eram diplomados
em . determinados Estados, pelas suas ~scolas normais... e'
que desejavam exercer o seu apostolado noutros -Estados
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sem o poderem. Assim estabelecidas bases comuns, o pro
fessor elementar no Amazonas, o é no Rio Grande, em São
Paulo, ou na Baía.

A' União Federal, portanto, ca'beria a orientação geral
da educação, pela elaboração de planos de duração deter
minada, planos êsses que se sucederam, de acÔrdo com com as
exigências crescentes do País e conforme as modificações
qu~ a vida universal determinaS$e. .

Nesse sentido, ·Sr. Presig.~nte, poderia trazer exemplos
de outros Est.ados; ficarei, porém, com os do Rio Grande do
Sul, onde êsse siswma tem §ido adotado, onde pLanos de con.:
junto -de educação técnica, profissional e -mdustrial vêm se
sucedendo' d.e período em período, segundo as necessidades e
exigências .crescentes do meio riograndense e as modificações
que li vida. universal det~rmina na organizall§o dêsses pLanos.

O SR. ARRUDA FALCÃo - V. Ex. permite um aparte, pela
muita simpatia e respeito que nos merece?

O SR. JOÃO SIMPLíGIO - Com a maior honra e satis-
fação. - .

()SR. ARRUDA :IrALOXo - O Rio Grande e o Brasil, em
m.atéria de instrução e educação, vêm um pouco na retaguar.
da, porquê não l:!e compreendeu, ainda, entre nós, o que é
corri!IUeiro na Europa, principalmente Da Itália, Rússia, Ale
manha, que não se deve e!!perar pelos resultados da instru
ljAo e educação, durante uma geração, mas educa.r imediata
mente o adulto. E' preciso fazer a gr~nde campanha da ins
trução e educação do adulto, como se está pratieando na ltA
lia. Mussolini não permite tir.ar uma. passagem para emi
grar, sem que o interessado saiba ler, escrever e tenha of1
cio. Entende-se aí @e d~ deve aprender seja elI) que ida.:
de fOr. Isso é o que se impõe no Brasil também.

O -SR. JOÃO -SIMPL1CIQ - Timos dois problemas: o da
, juventude e o do!, adultos. Quanto aos adultos, chamei a

atenção que êsse problema preocu~ava a adiantada Europa
e não poderíamõs, nem deviamos, descuidar da educação do
adulto.

O SR. .ARRUDA FALCÃo - Educação que não tem nenhum.
Apresentei emenda ao projeto constit.ucional, que nlto foi,

teiTüer, consider.ada.
O SR. JOÃO SIMPL!CIO - Além da funçAo orientadora,

S~. Presidente, que cabe á União Federal, há uma aeão co
orde~adora Il,1l. ~xecução do plano que fÓr adotado c uma
aeão suplet.iva onde ela se manifestar necessária.

No Brasil, parece:.me 'que nãó haveri. dúvida de que esta
ação supletiva 4a União s~ torna indis.pensável.
. .Se, porém, á União Federal cabe êsse papel de direção

da política educacional no Brasil, aos Estados e ao Distrito
Federal ficarão r~servadas as votações das leis agequada:; á
região, de Estado a Estado, mas todas submetidas aQS traços
gerais desta orientação.
~a 'execução, Sr. Yresidente, dêsse plano, que cabe na

turalmente ao Poder Legislativo da União traçar, porquê
será uma lei nacional, haverá um aparelho especial de coor
denação, de forma colegial para o órgão eentr.al do aparelho;
quer dizer que, se na Capital Federal tivermos o órgão cen
trai,. que .vai incumbir-se do desempenho dessa. obra de vi
gilancia, de coordenação dos movimentos, nos Estados ha
verá outros ligados a êsse órgão central, afim de estabelecer
a unidade de ação.
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Mas, como fazer-se o custeio de semelhante obra edu
cacional? Pelo concurso da União, dos Estados· e dos Muni-·
cipíos.

Tanto o projeto como o Anteprojeto já estabeleceram
quotas, nas receitas de impostos, para execução de um plano
dessa. natureza.

Sr. Pr-esidente, não é bastante dizer que a União, os Es
tados e os Municípios reservarão 10 % de suas rendas de
impostos para gastar nos serviços de educação. E' indispen
sá;velque os saldos resultantes das verbas de que cogita o
Capitulo "Educação", em cada orçamento - da União, dos
Estados e dos Municipi-os, e que não forem dispendidos efe
tivamente, venham' a construir fundo &agrado, para ser apli
cado mai·s tarde ao fim próprio. Pode-se dar o caso .de se
rem consígnados, na receita, Os dez por cento, e não virem
êles a ser dispendidos, dando-se, assim, uma evasão.

Guiado por êsse raciocínio, Sr. Presidente, permittirá.
V. Ex. que eu leia, em resumo, as idéias que julgo aconse
lháveis. Desejo colaborar com a A.s.semhléi·a Constitui·nte,
nesse assumpto, mas não apresentei emenda, por supor que
ela. vÍlrá; o meu .pensamento, porém, integralizado, seria no
sentido de mandar suprtmir tudo que existe no projeto, e
que já citei, com exceção do art. 171, e fosse organizado um
capítulo especial, sob o título "Da Educação e da Escola", no
qual se consignassem, além desse art. 171, as medidas se
guintes: .

"Art. A República Brasileira proporcionará &
quantos tenham nascid:o ou sejam domiciliados no
território nacional uma educ8Qão que fonne, de pa.r
com o homem eficiente á vida moral e material da
Naçlio, o cidadão consciente de seus deveres paTa
com a Pátria.

Arl. A obra eduoacional far-ee-á sob a .supre
ma direção do &tado, com a cooperaoio de todas as
outras fÔrças sociais. .

E essa cooperação, sujeita ás Leis escalare! no
que se referem á organização da escola, ás exigências
mínimas de s-eu programma e á preparação cienUfi~de
seus profesSores, será estimulada e auxiliada pelo
Poder Pdbllco.

Art. O Poder Pdblico, tendo em vista o direito
igual para todos, de, na medida das capacidades e d06
méritos comprovados, poderem ucender, independen
temente1:le sua situaclo social e material, 80a postos
mais elevados da vida nacional, facilitará, com a bol
5a OU o internato, a todos que de uma ou de outra fo~
ma necessitem~ a realização dêsse ideal.

Art. A obra. educacional abrangerá institutos
que atendam: i O, ao ensino elementa.1", secundário e
superior, integrado em determinado grau pelo aper

_feiçaamento físico do indivíduo pela prática do tra
balho, pela -aquisição de uma consciência sanitaria e
pela formação 1llQral e cívici do cidadão brasileiro;
20, á instI'uçãotécnica· profissional,' industrial e ar
tf6tica, em suas div&rsas modalidades e grau,.variam
com as condições economicas e sociais de cada região
do País; 3°, á instrução e reeducaCllo dos adulto!;
4°, á cultura da ciência e da técnica, em suas aplica
ções, observações e pesquisaS.
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Art. A educação elementar será -compulsória
e a obrigatoriedade se -estenderá ao ensino secun
dário, logo que as condições do País o permitam.

Art. A função profi.ssional dos professores para
{) ensino, elementar e secundário deverá processar
i5e em bases -comuns, em todo o território nacional.

IArt. Aí União caberá a orientação geral da edu
cação no País, em todas as manifestações de cultura
ou de técnica para elaboração de planos de educação
determinada, que se sucederão com as exigencias
crscentes no meio brasileiro e os aperfeiçoamentos
recomendados pelo progresso da vida universal.

Art. Além dessa orientação geral, exercerá a
União uma função coordenadora, na execução de um
plano e uma. ação supletiva. onde se torne indispen
sávél ..

Art. N{).S' respectivos territórios e no limite dos
recursos de que dispuserem, e dos que lhe forem fÇ)r
necidos pela União, os Estados e o Di'8trito Federal
executarão e desenvolverão o plano de educação na
cional, votando, para êsse fim, as leis adquadas.

Art. A União Federal cr-iará, para o desempe
nho da função organizadora, coordenadora e supletha
que lhe cabe, um aparelho especial. ~sse aparelho,
que a lei ordinária pormenorizará, terá um órgão cen
tral composto de representantes da obra educativa
brasileira, civil e militar, ao qual caberá a direcção
da politica educacional conveniente á vida do P·aís.

Art. Para a manutenção e desenvolvimenlo da
obra educacional, a União, os Estados, o Distrito Fe
deral e os Municípios contribuirão, cada um, dentro
do respootivo orçamento, com uma quota nunca infe
rior a 10% da renda resultante. dos impostos, e com
o produto das taxas especiais criadas para êsse fim.

Art. As sobras anuais, verificadas no capítulo
educacional de cada orcamento, acrescidas dos lega
dos, donatiVos e outras rendas, constituirão, na União,
nos Estados e no Distrlcto Federal e nos Municfpios,
fundos .especiais, cuja aplicação será feita, em cada
terrft6rfo, exclusivamente em obras educativas :tue
a respectiva lei ordinliria determinar.

Art. Os Estados e o Districto Federal reservarão
uma parte de seus patrimônios territoriais· para for
mação dos respectivos fundo~ educacionais. O mesmo
fará a União quanto ás terras que formarem o seu
patrtmonio. A Lei ordinária fixará essa reserva."

151'. Presidente, tais são as sugestões que, de colaboração
oom eminentes professores, apresento para o ·maior dos pro

.blemas nacionais, do qual depende fundamentalmente a de
fe53. que denominamos de defesa nacional; que concorrerá
para a unifi.cação da Pátria brasileira; que cimentará a soli
dariedade de norte a sul, feita nos mesmos costumes, na mes
ma lingua, presidida pela mesma Religião, que esclarecerá
o mesmo objetivo de bem servir o .Brasil e a República
(Muito bem; muito bem. PaI:mas. O orador é cu,mprim.emado).

5

o Sr. Presiden\e - Tem a palavra o Sr. Pedro Ver
gara.
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o Sr. Pedro Vergara lê o seguinte discurso: - "Sr. Pre
-sidente, Srs. Deputados, retorno á tribuna para ~ncarar de
novo o problema do funcionalismo público.

Desde logo se me depara uma questão da maior rele-
vancia: '

O emprego público. ou a função pública, seja qual fOr
a sua natureza ou a sua categoria, - é UJ:l contrato"? Ou é
uma relação de dependência, pura e simples, entre o Estado
.9 os seus servidores? .

Para muitos, esta pergunta será destituída de (f'Jalquer
fundamento prático. Tenho, entretanto, para mim, que o
emprego do Estado é um ato jurídico, que sendo um ato
jurídico, não pode ser, pela sua natureza, senão um contrato,
- que, sendo u~ contrato. apresenta os característicos de
um contrato bilateral, é que, finalmente, sendo um contra
to bilateral; o seu espírito deve orientar, determinar e ga
..antir .todas as fases da se:. aplicação.

Em verdade, Sr. Presidente, parece que a grande maio
ria dos autores concorda com êste ponto de vista.

Estamos, neste caso, em present;la daquela espécie de
contrato a que os compêndios chamam de inominado.

A substancia de contrato, que há nesta relação, não d,e
saparece pela circunstancia de ser o emprego publico, na
sua fase pré-contratual, uma policitacão.

Realmente, "esta oferta, diz Giovanni Paccinolti, de um
negócio jurídico, não é feita á pessoa determinada, nem a
determinados indivíduos, mas antes do público".

Mas, Ll'lita-8t1, segundo êste mesmo autor, de uma ofer
ta in incerta,m fJe1'sonam, que conduz, depois, á conclusão
de uma relação .jurídica, com uma fJeS80a certa. Cita Pacci
notti, como exemplo dos contratos dessa espécie: s promes-

. ea póblica de recompensa, a quem prestar um serviço de-
terminado e a concorrência para qualquer obra.

Pode-se oitar, também, oomo exemplo, a haSta-pública.
Aliás, examinado bem êste aspecto da doutrina, vê-se

Que êle nlio oferece difÍculdade alguma - porquê, em ver
dndEl, quasi todos os contratos pressupõem uma oferta pré
via, por parte de um outorgante certo, - sem a existência
igualmt<ntl'l pr~vja til:! um outorgado também certo.

~ típioa esta situação, na compra e venda e no trans
porte de pessoas.

Quem abre uma casa de negócio e organiza a sua ta
bela de pret;los e quem se dispõe a fazer o transporte de
pessoas, num navio. cu de omnibus, não se dirige a nenhuma
pessoa determinada; tanto num caso como noutro, - quer
no contrato inst:mtaneo de compra e venda quer no contrato
continuo de trausporte, o outoI'A'ante é obrigado a cumprir
as condições que ofereceu a todos os outorgados eventuais;
assim, o vendedor é obrigado a manter o prec;o proposto, pa
ra gêneros de certa qualidade e quantidade, e o condutor é
obrigado a levar o passageiro ao lugar e pelo preça QUe es
tiverem fixados nas suas taboletas ou passagens.'

Demais. não pode haver oferta coletiva, de uma relação
jurfdica, ou de qualquer benefício ou vantagem, que não
precise particularizar-se e determinar-se num dado indiví
duo, para ter validade e produzir efeitos legais.

Difusa e impessoal na sua origem - mas pessoal e dis
criminativa na sua aceitação, a oferta do emprego, uma vez
aceita, cria um vínculo recíproco, entre o Estado e o 01-
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da~ão, - exatamente como nas outras relações jurídicas
prIvadas. '

Ora. á parte certas relações de famma e outras atinen
~es a? direito das Coisas e das Sucessões, - todo vinculo
JurfdJco é por sua natureza obrigatório e imperativo.

_ N,? caso do emprego público, as condições do contrato
n!i0 sao apenas aquelas particulares, probat6rias e transit6
I'lUS,. que, constam do .edital do concurslf, como quer Pacci
nottI, nos têrI!l0s. da doutrina e legislação italianas; mas
també.m, e prmcIP8:lmente. aquelas, gerais e permanentes,
que flgu~am nas leIS. decretos e regulamentos que lhes são
concern~n~es. Essas norma~ pr~existentes é que configuram
as ~ondlçoes. ~o ":inc.ulo J.UrídlCO, que se vai realizar po:
melO da polIcIt~çao ImplíCIta, que está na lei, e que as va
gas e as necessldades da administração atualizam.

A existência dêsse vínculo é inquestionãvel. E a melhor
prova está no afan com que procuram explicá-lo os autores,
por todos os meios e modos.

Para uns, o vínculo se define por uma p.spécie de com
pensação: o individuo presta um serviço ou pode prestá-lo.
e o· Estado retribue êsse serviço, com um dom, com uma
dádiva, ou com uma sinecura. É a revivecência da comen
dação, radicada nas origens do Estado feudal ou absolutista.
quando a coisa pública não tinha adquirido as virtudes im
pessoais da neutralidade superjurídic·a e se confundia com
a propriedade disponível do príncipe. ~

Os vestígios dessa doutrina, na atualidade, s;u as
comendas, os' tUulns nobi1,iários, as condecorações. Não sai
dessa concepção absolutista e feudal do Estado, a teoria.
um pouco mais branda e muito mais civilizada, dos ius
imperii, - do emprego como imposição irresistível do Es
tado, que quer porquê quer.

Um aspecto superstite e visível dessa teoria, - se
vislumbra no serviço militar, obrigatório, em tempo de paz
e em certos munus públicos, sujeitos ã sanção pecuniária,
como a obrigação de ser jurado, a obrigação de votar, onde
existe. a obrigação de exerceI' a curatela e a tutela, a obri
gação de exercer o depósito legal.

Um grau mais alto dessa evolução, que parece não so
frer solução de continuidade na sua trajetória, ~ é a do
contrato de direito público: o Estado, já agora, não oferece
dons ou recompensas, como alienação de· seus próprios
bens; o individuo trabalha para o Estado, é o órgão da sua
'Vontade e da sua atividade; entrega-lhe, assim, o capital da
sua inteligência, da sua probidade, do seu esforço e do seu
patriotismo; mas o Estado retribue êsse sacrifício, numa
justa medida, a um tempo ideal e prática.

Esta. teoria corresponde, lado a lado, á nossa concepção
nacional de üm Estado liberal e democrático.

Se bem examinarmos essa interpretação, entretanto, 
nela encontramos reunidas, conexas, interpenetradas e con
trabalaçanaas, num complexo autonõm:l, senão todas 81'
condições, pelo !""enos algumas das que estruturam não só
as demais teorias estatais, como também aquelas de Direito
Privado com que se busca e~licar o vínculo jurídico em
exame. .

Aqueles que combatem a teoria do contrato em Direito
P11blico, sustenLam que o vinculo existente entre o Estado
e o funcionário é o mandato, ou, entiio, que 6 uma looaoão
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de seI'viços, ou ainda, que é um aluguer de coisas, ou tam..
bém, que é uma gestão de negócios.

Ora, a verdade é que, na função pública, nenhuma des
sas figuras de contrato se apresenta soberana, dominando
aquela relação, com a sua estrutura e a sua essência. O
que se verifica, antes, é que, na substancia do emprego pú
blico, estão ~imultaneamente presentes e argamassadas num
todo, - certas condições e modalidades da locação de se['
vif;os, do aluguer de coisas, do mandato, da gestão de ne-
gócios. ,

Do mesmo modo, - jcnto com estas condições, QU9
por vezes não são mais que reflexos, revivescências incon
cientes do passado, estão igualmente certos vestígios e con.-
dições da velha estrutura absolutista. .

Assim, encontramos na funcão pública, como fator psico
lógico da antiga comendação. a tendência do funcionário
para considerar-se dono do emprego; uma afirmação dêss:.l
particularismo sobrevivente e memorativo, se insinúa na
e::qlressào ainda hoje usual de "proprietário do cargo".

É manifesLa ainda a presença do ius imperii, tipico em
certas imposições do "Estado ao funcionário, - tais como a
criação política dos crimes estritamente funcionaia e prinoi

, palmente o fato de considerar-se delito o abandono do em
pl'êgO, a falta de exação no cumprimento do dever. a incon
tinência pública, a ineptidão notória.

Pelo Direito Civil, essas ocorrências valeriam para a
simples rescisão do contrato; aos olhos do Estado, elas não
s6 autorizam essa rescisão, ~ como determinam a aplicação
de uma pena, ainda que esta pena' seja, ás vezes. e de oerta
maneira, a própria rescisão.

Sob o ponto de vista estritamente privado, - é certo
que' muitos funcionários, quando exercem a. função públi
ca, parece que agem como representantes de outros funcio
nários superiores e desempenham como que um mandato.

Falo dubitativamente porquê, nem todos os elementos
integrantes do mandato, se descobrem no emprêgo público.

Também a locação de serviços está, mostrando as suas
pegadas nesta figura jurídica especial; pois, de fato, o
funcionário se compromete a trabalhar para o Estado, a
realizar um serviCO pessoal para administracão. Mas, aqui,
ds mesma maneira, não se completam todas' as 'condições,
que formalizam a locação de serviços, e há outras condições
que dêste contrato não fazem parte.

Enquanto ao aluguer de coisas, com que se procurou
definir o emprêgo, pOr uma iendência excessivamente des
centralizadora e realista das funcões estatais, - nlo seria
difícil deseobrir um rasto dêste contrato, guardadas certas
reservas, - na entrega aos particulares, me9iante conco.r
rência de determinados serviços públicos, como a arrecada
Cão das rendas, o fornecimento de luz e água, a construl;lâo
de estradas e outras obras públicas.

. A gestão de negócios, por fim, parece' revelar-se na
exigência em que se encontra o funcionário de agir pela
sua própria iniciativa, no desempenho de certas funções,
guiado apenas po:r um vago sentimento do bem público e
do interêsse coletivo.

Nenbum dêsses fatores prevalece, porém, nenhum dêles
avulta para dar a sua CÔr característica ao contt!ta de em
prégo. Todos êles se somam e se manifestam de modo mais
ou menos positivo e externo. .

Qual. então, o critério para se resolver o problema'
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Seria absurdo que excluíssemos a .existência de um
contrato, embora reconhecêssemos a flagrancia de um
vínculo jurídico, - só porquê não se podem arredondar
e. delimitar todas as condições integrantes de dado contra
to de direito civil; como seria igualmente absurdo se se
quisesse repelir a qualidade de· um contrato de direito
público,. s6 porquê existem, no complexo hibridismo
dêsse vínculo, diversS9 condições peculiares aos contratos
de direito privado. .

Todavia, o que é inevitável e impõe uma decisão con
ciliadora é que existem, sem sombra de dúvida, dois inta
rêsses que, em dadQ momento, se defrontam, se conjugam,
e passam a operar no sentido do interêsse comum, embora
pareça. de um ponto de vista ideal. que um dêsses inte
rêsses sobrepaire ao outro.

Refiro-me ao· interêsse do Estado e ao interêsse do
funcionário. Insist.o em dizer. Sr. Presidente, que me co
loco no prisma da nossa tendência político-democrático-

. liberal. Pois se admitirmos o Estado como uma super-estru
tura; como entidade absorsora, tentacular, absolutista não
duvido que. relegada a prevalência ideal, moderada, do Es
tado tal (}onio a desejamos. - centuplicando êste a sua in
tensidade de domínio, acabe por desconhecer todas as- ga
rantias de direito que saturam a conciência moral das. nos
sas democracias, tão ciosas da sua cruenta tradição de lutas
contra o poder e o seu arbítrio.

Mas. Sr. Presidente. se há dois interêsses que se de
frontam e se concil.iam numa solução. que é uma fusão de
ambos•. a bem de uma l'esultante,· que é o serviço público,
- que nome dar a Ossa vínculo senão o de contrato?

E se, nêsse contrato. a aspiração ideal é o bem públi
co. o bem geral, - se por êste contrato. o funcionário
passa a ser o executor das leis, o realizador dos fins do
Estado.. o órgão dos seus diversos poderes e, dentro de
·cada poder, o DetU ez machna de cada uma das suas res
pectivas instituições. - que qualificativo melhor have
mos de dar a êste contrato senão o de público? E por que não
havemos de chamá-lo. então, de contrato de direito f'Ú
blico1

Esta é, aliãs, a tradição do nosso direito republicano,
que tem negado a existência de um direito administrativo,
substantivo. propriamente dito, - para delegar ,como tem
delegado ao Judiciário, a solução de todos os interesses
contenciosos. Se não existisse uma relação de direito, um
vínculo contratual entre o funciónãrio e o Estado, não se
copreenderia como pudessem os tribunais dessolver essas
questões, ora mandando reintegra!, um funcionãrio, ora
determinando que se lhe pague vencimentos atrazados, ora
garantindo-lhe vantagens pecuniárias.

Disse, Sr. Presidente, que a maioria dos autores mo
dernos está de acÔrdo com essa conclusão. Faço exceção
daquêles que intet:Pretam o qireito públiCo interno. de um
ou de outro país. .Para referir. entretanto, cada uma da
quelas opiniões da doutrina, poderia invQcar, como síntese,
como testemunho, entre Os autores nacionais, estas pala
vras deVj,,8Í7'O' de Ct1$t1'o:

..A nota comum· dessas opiniões, diz o eminente escri
tor, - é o reconhecimento do caráter bilateral e até con
tratuaZ da relaçAo de emprêgo."

r V. aienci4 da. Adm,lin.i.ftraçcJo, po.g. 42t, n.. LXXIX.)
.outro escritor, nAo menoa eminente, que também nOI
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dá o seu testemunho a êsse respeito, é Meucci. que assim
resume a tése de Orlando, Bonasi, Paccifico-.Mazzonl,
Marcadé, Seydel, Laband. Loning: .

"'Existe, diz êle, um vínculo jurídico entre a adminis
tração e o funcionário público, que dá Of'Íl/ellt a uma ação
civil, mas não é uma locação de obra, nem uma venda,
nem um mandato, nem outro contrato de direito estrita
mente privado; mas, antes uma relação sui generis e além do
mais um contrato inominado e indeterminado•. que recebe.
depois, a sua determinação e as suas regras, da lei ell-
pecial." .

(V. lnstitutioni di dirito amministrativo, pag. 180).
Posada, cuja autoridade é hoje universal, em assuntos

de direito público, testemunha também essa generalidade
de opinião em tÔrno da figura contratual de emprtigo pú
blico..

Depois de estudar os diversos aspectos da questão,
o ilustre publicista espanhol considera admissivel a orien
tação das opiniões indicadas: "10 - enquanto reconhe
"em o caráter bilateral da relação de emprêgo; 2- - en
quanto admitem o seu conteúdo contratual; e 3- - en
quanto assinalam a necessidade de admitir a sua ordena
ção pública".

(V. Viveiros de Castro, Of). cito pago 422).
Bem sei, Sr. Presidente, que a esta concepção contra

tual se' opõe a objeção de que é um exagero, senão um
vício de interpretação, - o querer-sE} transplantar as
nórmas do Direito Civil ás relações de Direito Público.

lMas, á essa objeção, Sr. Presidente, eu poderia per
guntar: Onde está o divisor de águas nesta matéria? Onde
começam o direito público e o direito privado? Tire-se ao
Direito Administrativo, a fÔrça com que êle exerce a fun
çl10 de polícia, executa as normas substantivas de Direito
Penal, Fiscal e Social e os arestos do Judiciário, e tudo mais

Tire-se ao direito privado o processo das Sucessões,
extingam-se os insUtutos da tutela. da curatElla. do pátrio
poder e suprima-se do Direito adjetivo em geral, - e o Di
reito Civil, como o Direito Comercial e como o Direito Penal,
- nada mais serão do que· fantasma do espírito abstrato.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, seria de admitir-se
como exata a opinilio de Michele Latorre, quando adverte
com profundo sentimentó da realidade. - que a soluçA0
está no meio têrmo, nem no Direito Administrativo puro,
nem no dIreito civil absoluto.

Todavia, há certas n6rmas jurídicas civis que têm uma
realidade universal, um predomínio 8ubaidiário sÔbre todos
08 demais ramos do direito, inclusive o direito público.

"Vi sono norme e principi". - escreve o próprio La
torre, - cbe valgono per tutti i campi, piú cbe altro per
ehé il legislatore, non seguendo un sistema ha posto nor
me nei codici senza per questo riterere la inaplicabilitá
di esse agli ente publici". Só numa hipótese, observa êsse
autor se poderá deixar de aplicar ao direito público, omis
so, niIma no~ma supletiva de d~ito privado; há. d~ ser
quando o legislador tenha querIdo dar ao poder pUblIco e
ao seu órgão, um tratamento preferênciaL

E diz em seguida: "Toda vez que nada se possa con
cluir SÔbre o espírito do legislador, - nos nos inclinamOS
a crer (Noi 1YI'openderemo a credere) que as no~ de
direito privado se aplicam ao Estado e aos entes públicos.
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já que on0550 sistema legislativo aparece inspirado.
em grau máximo,. no sistema liberal de não instituir, sem
clara necessidade, privilégios em favor dll Estado ou de
outros entes públicos."

Latorre alude, então, a ~ um direito geral que cbama:
de Direito Público-Privado, isto é, aquêle direito que nã-o
é nem público nem privado, mas vale para os dois ~ampos.ti

(V. Elementi di Dirito Amministrativo, pg. 190).
É com re~ação a essa espécie de direito que, segundo o

Dl'. Ludwig Spiegel, "siempre será factible invocar el interes
privado y el intares publico, y esta invocacion no puede ser
nunca infundada".

(V. Derecho Administrativo, pg. H9).
A relação do emprêgo público é um dêsses casos em que

o direito se torna promíscuo, por uma espécie de micigena
Cão OU mestiçagem do Direito Privado e do Direito Púbhco.
Por isso mesmo não se pode invocar um d~sses ramos do di-
reito, para destruir o o.utro. .

Ora, Sr. Presidente, estabelecido que existe um contra
to perfeito e acabado, entre o poder público eo funcionário.
e estabelecido, ainda, que todo contrato é, por definic;ão, ne- .
cessariamente consensual e voluntário, segue-se que as con
dições, com as quais um Funcionário entrou para OS quadros
da Pública Administração, não podem ser alteradas, de modo
arbitrário e unilateral, pela vontade exclusiva e única de
uma das partes.

Assim, se o Funcionário não pode deixar de exercer, ez
motu-proprio e nos têrmos' regulamentares, as funções do
seu cargo, porquê isso implicaria na violação das obrigações
a que êle se submeteu, quando assumiu o compromisso legal
ou quando aceitou a nomeação; - também não pode 'o Es
tado, sem o consentimento expresso da outra parte ou sem
resarcimento, modificar, por leis, decretos, regulamentos e
atos posteriores, os requisitos e elementos que formalizam
a relação jurídica que mantinha com os seus funcionários,
seja qual fOr o seu serviço ou a sua classe. Não se diga que
me coloco, Sr. Presidente, para defender a minha tese, den
tro de um ponto de vista estreito, que sufoca a ação do Es
tado e torna o govêrno impossível; nem se diga, também, que
o funcionário deve ser um servo, um súdito complacente da
nação, que tem deveres, e não direitos, - e que os fins su
premos do Estado sobrelevam e suplantam os vis anelos do
indivíduo. Pois a verdad~ é que, a tendência do Estado mo
derno e portanto, do Direito moderno, é no sentido de um
espírito cada vez mais profundo e mais amplo de humani
dade, de proteção e de assistência; toda a luta soci6ol contem
poranea, em que estamos empenhados, tem, pois, por fim a
reducão da opressão e da miséria, com o estabelecimento de
um nível médio. normal, de vida, que torne possível a coexis
tência política e econômica dos cidadãos.

É só nesSe sentido, ~ para êsse fim, que se pode permi
tir a violação do direito; as leis s6 podem ter uma retroati
vidade generosa, apaziguadora, fecunda e, consequentemente,
progressiva. . .

Já nas simples relações jurídicas e sociais, de indivíduo
a indivíduo, o Direito 'Vem sofrendo, de longa data, as suas
limitações: ninguém pode. usar' do seu direito, quer êle se
concretize num l:>eín material, abroquelado numa norma
oqentli. QUP.f êle seja uma garantia processual, o im f'et"ae
quendi - desde que, dêsse uso, possa resultar um maleficio
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desnecessário contra a parte e contra ter~ei!,os. D~f n. teoria
do dano infecto e a teoria do abuso do dlrelto no uso da de-
manda. '. 'to uh' t'Ora se é isto o que acontece com o DIreI s Je IVO nas
simples' relações singula~es, de indivíduo. a i?divíduo, -
tanto mais relevante se apresenta esta eXIgêncIa de garan- •
tias contra muitos indivíduos, em particular, e contra o
próprio Estado em ge!-'al, - quanto mais a r:~lação de dire~to
se dilata da esfera prIvada para· a esfera SOCIal, quanto maIor
é o círculo de indivíduos interessados, que essa mesma rela-
Cão de direito vincula, protege ou sacri~ica. .

Por um singular paradoxo, - o Est.ado ftumenta cada
vez mais os seus direitos, na medida em que deixa de ser. o
Estado absoluto, para ser Estado protetor. .

~ que a inclinação consubstanciaI da éra moderna é para
uma sociabilidade cada vez maior, no espaço e no tempo. E
esta parece ser, de fat.o, a preoccupação máxima dos Estados
e das suas est'olas dirigentes, que detêm ou buscam deter o
poder temporal e o poder espiritual. em nossos dias. .

Esta é a aspiração que' incendeia o sonho de· todos ·os
messianismos políticos; esta é a aspiração de cada naoão em
particuIar e das nações entre si; - eis a necessidade insue
peilada que inqllieta o homem dêste século. Mas, Sr. Pra
sidente, a sociabilidade permanente só se consegue pela feli
cidade e pelo bem estar do maior número; - para que êste
objetivo se realize, é preciso ter em vista duas atitudes
aparentemente contrapostas, mas visceralmente correlatas e
amalgamadas: deve ser feito tudo aquilo que possa aumen
tar a felicidade e (j bem estar do maior número, e deve ser
impedido e destruído tudo aquilo que possa dim.inuir essa
felicidade e êsse bem estar. .

O SR. ÁOAMENON MAOALHÃES - V. Ex. dá licenoa para
um aparte? V. Ex•.sustentou que a relação entre o funcio
nário e o Estado é contratual; e, entretanto, agora, desen
volve com excepcional fulgor 88 teorias sObre a socializaolo;
São duas nocões opostas.

O SR. PEDRO VERGARA - O Eetai:lo deve respeitar
essa relação contratual, exatamente para não violar a situa
ção de bem estar, de tranquiUdade e de paz que possue o
funcionário; porquê, se o Estado se arvora no direito exolu
sivo e único de, a cada momento, modificar as condições de
estabilidade do funcionlirio, estas modificao15es vão alterar a
vida, não de três ou quatro pessoas, mas de uma multidão
de servidores e, consequentemente, de uma multidão de fa
mílias a que êsses funcionários estão ligados.

O SR. AGAMIDolON MAGALHÃES - Mas o conceito contra
tual desaparece, na noção socialista.

O SR. PEDR.O VERGARA - Não desaparece. ~ exata:
mente êsse conceIto contratual que salva a situação, porquê
se estabelece uma relação pacífica' e permanente entre o Es
tado e () fl1ncionário. Quer dizer: cria-se dupla obrigação
- obrigação. para o individuo e obrigação para o Estado, com
alternados deveres, para o Estado e para o individuo. De
ver'es do individuo: o de executar as ordens que recebe do
Estado; dev.eres. do Estado:· os de não prejudicar a situação
econômica do funcionário. -- '

. O SR. MORAIS ANDRADE ..,... Tanto mais se consider.em
con.tratuais ~s r~lacões entre o Estado e· o funcionário, tantó
maIS se obrlgarao ambas as partes ao cumprimento restrito
do estipulado.' . .
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O SR. PEDRO VERGARA - Que é, entretanto, que se
verifica, Sr. Presidente, - quando o Estado fazendo tábula
rasa da situação dos seus servidores, reduz, modifica para
peor, ou suprime aquela parte de obrigações que lhe cor
respondiam, num dado momento?

~sse ato violento e rescisório do poder, não vai atingir
a um indivíduo em particular; vai ferir a cem, a duzentos,
a mil indivíduos, - que são cem, duzentos ou mil famílias;
é a pedra que tomba nágua parada e produz um círculo que
se amplia cada vez mais. Uma camada profunda e vasta da
vida social recebe, assim, a percussão inicial do choque; e
o desespêro, a insegurança, a miséria dos servidores do Es
tado, atingidos pela restrição dos seus direitos e garantias,
se transmite por contágio, não s6 ás suas famílias, como a
todas aquelas classes que se ligam aos funcionários, por um
vínculo qualquer de interesse e dependência.

Ora, o Estado; a quem incumbe, em maior grau, a co
ordenação da vida social e o fomento da sociabilidade, 
não pode, êle mesmo, sem trair os seus fins, praticar êsses
atos de perturbação que, afetando a uma classe numerosa.
contaminam a coletividade e perturbam o sentimento de
equidade e de justiça. do corpo social.

Por que são baixadas as leis sociais? Não é para prote
ger o maior número dos fracos, política e economicamente,
contra o menor número dos fortes, nas relações privadas do
trabalho? Não está o patrão obrigado a respeitar os contra
tos coletivos que firmou com os sindicatos? E no caso de
dúvida, não deve o patrão submeter-se ás decisões das co
missões arbitrais? .Por que isto?

Porquê, com o advento da máquina e o consequente
.. desenvolvimento da indústria, _. o número de operários é

cada 'vez maior e por isso os seus sofrimentos, a sua misé
ria, o seu menoscabo, a sua exploração, são cada vez mais
Um fenômeno social. .

Se o Estado não intervém para protegê-los, e para mo
dificar as condições de fato, do trabalho, por um critério de
humanidade, e' criar, sObre essa base, esta nova ordem Ju
rídica, que é o direito social, - exasperar-se-á, hoje, mais
do que nunca, o eterno conflito do capital e do trabalho, da
pobreza e da riqueza, e chegaremos necessariamente á guerra
soaial.

Pois, do mesmo modo, como a tendência protecionista e
intervencionista do Estado moderno, - que vai saindo pro
gressivamente da sua fase policial, para uma fase comunitá
ria de nova espécie, - é de aumentar os seus serviços, mul
tiplicando os seus aparelhos de intervenção, - segue-se que
o funcionalismo será sempre e cada vez maior, em número,
dentro das necessidades estritamente administrativas do
Estado.

Por isso mesmo, todas as decisões do poder público, que .
restrinjam e peorem os direitos e garantias do funcionário,
abalarão a vida coletiva, - e o poder público e a lei come
terão a tremenda contradição de converter-se num fermento
de .desordem.

.. ~ste argumento de índole geral ~stJá. mostrando, Sr. Pre
sidente;que a compreensão da essência e natureza dessa
relação jurídica, que é a. função pública, é tmls. questão fun
damental, precípua, dominadora; sem esta compreensão, o
&tafuto dos funcionário8 terá uma base empírica. ..
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Todos os legisladores do nosso País, QUe cuidaram do
Estatuto dos funciondrios, só per .uma capita se· ativeram
a êste ponto da grave matéria. A função pública, ou melhor,
o emprêgo público é um contrato? - perguntamos outra vez.

O Anteprojeto do Govêrno Provisório não alude a êste
tema; não o faz, também, o projeto da douta comissão dos
26, que estamos emendando.

Creio, entretanto, Sr. Presidente, que a nova Consti
tuição deve conter uma disposição genérica, a respeito, nog
termos das emendas que formulei, em nome da minha ban
cada.

Outra noção que precisa ficar bem clara na Constitui
ção, que estamos elaborando, é aquela com a qual deve ser
definida a função pública, em relação com os seus agentes.

A definição que já se pode ter como clássica, no estran
geiro e entre nós, se exprime nestes termos:

"Considera-se funcionário público, paraoa efeitos da
lei, todo aquele que ocupa no quadro normal da adminis
tração pública, um emprego permanente, sujeito li hierar
quia e disciplina."

Devo declarar, entretanto, Sr. Presidente, p'or mais
que pareça excessivo e liberal o meu ponto de vista, que
tenho essa definição por muito limitada e estreita.

Ela abrange, apenas, uma parte do funcionalismo bu
rocrático, e deixa quasi por completo ao desamparo, por um
dever de lógica, contra um dever humano, a uma parcela
numerosa de servidores da Nação.

O Sr. Muniz Sodré, na luminosa exposição de motivos
Que precedeu o Anteprojeto de sua autoria, apresentado ao
Parlamento, em 1913, coartado pelas exigências daquela
definição, declarou, textualmente: "Desta definição estão
portanto excluidos todos os que ocupam cargos públicos, ge
ralme-ute "'letlvos, os cargus 11.:: l.loml~::-ão, ~ es:senCIalmente
de confümça, os quais são· sempre de carater temporário:
ela não compreende também os empregados assalariados que
não fazem parte de um serviço público, senão como auxilia
res temporários, e em condi!:ões que exclut-m toda idéia de
carreira regular e gradativa!'

Forcado pelo mesmo motfvo, isto é, embara~ado na tra
ma da mesma definicão, - Co projeto de Estatuto, elaborado
em 1929, pelos Deputados Grarcho Cal'rl.oso i-{unriqu~ Dods
worth e Sá Filho e que é, incontestavelmente, um documen
to parlamentar da mais alta valia, - adota a mesma distin
ção entre o funcionalismo burocrático e todos os demais
servirlores do Estado., .

Daí o dualismo desses projetos, .onde encontramos duas
c.:ltcgorias artifi~ialmente estanques de agentes: os funcio
nários de quadro e os empregados cu contratadoa. Com re
lação a êstes ultimos, consigna o projeto Graccho Cardoso
êste texto: ,

..Art. 29. Para execução dos serviços MO permanent~a.
necessários á administracão pública, serão contratados 03
operários. mensalistas e diaristas necessários. que. entre
tanto. não terão carater de funcionários públicos.·

A consequência daí decorrent.e é que, a DIa ser as 'pe
quenas vantagens das férias. licenças e inscrição faculta
tiva .nos institutos e estabelecimentos congeneres de previ
dênCIa e assistência, quasi nenhuma outra garantia se OU
.torga aos funcionários contratadoa ou tm&'PJ'egado••

Assim, - os seus vencimentos podem ser reduzldoa. OI
seus carg:os podem ser suprimidos; a demissão, sem causa,



-23-

pode surpreende-los; pode fazer-se a sua remoção de um
servic;.o e de um lugar para outro; e não lhes diz respeito
nenhuma disposição sObre aposentadoria voluntária. com
pulsória. por invalidez e por acidentE:.. O projeto de i929,
aliãs, nada mais tentou do que racionalizar, reduzindo a
uma formula' jurídica, uma prática inveterada da nossa
administração.

De há muito que, com efeito, os nossos regulamentos
aludem a funcionários contratados e empregados, para dis
tinguf-Ios do funcionalismo burocrático, de quadro.

Mas, esta distinção, entre funcionários e empregaáos ou
contratados, tal. como se observa nas nossas praxes admi
nistrativas, além de encerrar uma grave injustiça. pela
desigualdade de tratamento, pode, perfeitamente, em gran
de número de casos. redundar numa burla e extinguir, den
tro de certo número de anos, a classe dos funcionários' bu
rocráticos: bastaria. para isso, que o Estado não preenches
se, na forma regulamentar, os cargos iniciais e contratasse
empregados para essas funções, á proporção que fossem mor
rendo ou se demitissem os titulares primitivos.

O defeito dêste critério, que se bifurca em tal distinção,
- reside, a meu ver, Sr. Presidente, na afirmação de que
há funções do Estado que são permanentes e outras que não
o são•. e que, a qualidade de funcionário ou não, fica na de
pendência de uma outra destas funções.

Nunca pude compreender, por outro lado, como a ques
tão da permanencia da função e o princípio da hierarquia

. pudes3em servir de critério substancial, para criarem-se as
duas categorias de servidores do Estado a que venho alu
dindo: Os funcio~ários propriamente ditos e os contratados
ou empregados. .

Tanto êste critério não é científico, - tanto os empre
gados e contratados podem exercer função permanente e de
pender de híerarquia. - que, na Itália, se faz a distinção
em sentido precisamente inverso: funcionário público é
aquele que exerce função de Estado, cooperando, na médida
das suas atribuições, para a consecução dos fins estatais,
- embora sem animo definitivo, e por tempo determinado;
ao passo que, empregado, na expressão de Romano, é todo
servidor da cousa pública, que aceita uma função pública,'
como profissão e com carater permanente.

Os próprios autores do projeto, da Comissão dos 26,
sentiram a dificuldade e só puderam escapar-lhe, estabele
cendo uma distinção, manifestamente contraditória.

Efetivamente, no artigo 86, inciso 1°, o projeto dispõe
que "o quadro dos funcionários públicos compreenderá to
dos quantos exerçam cargos públicos permanentes, mencio
nados discriminadamente na lei respectiva, seja qual for a
forma do seu pagamento".· . .

Ai se despreza a hierarquia. não se menciona êsse re
quisito - mas vé-se como essêncial a questão da perma
nência .da função. Entretanto, no artigo 89, dispõe o mesmo
projeto, que: "os servidores da União, de qualquer catego
ria. que não fizerem parte dos quadros dos funcionários,
desde que contem mais de tO anos de exercício efetivo, em
servieos públicos, de carater permanente. terão direito ás
garantias e yantagens dos funcionários pela forma declarada
em lei" .

~se texto, como se Vê, não só admit.e que haja hierar
quia êntre os servidores que não são funcionãrios dEI qua
dro. por isso que fala em tilcategoria-, - como ainda aceita



o mais importante: admite que êsses servidores, não fun
cionários, exerçam função permanenteI
, • De três, uma, então: 011, para o projeto, a permanencia

da função é condição essencial. para adquirir-se a quálidade
de funcionário público; ou pode ~xercer-se uma função do
Estado, permanente. sem ser-se funcionário público; ou por
fim: todos os servidores do Estado, que não são funcioná
rios, que não exercem função permanente. - não merecem a
proteção da lei.

Ora, Sr. Presidente, isso tudo está mostrando, com efei
to, a confusão a que leva a definição a que me tenho refe
rido.

Em 10 lugar, seria preciso definir o que se entende por
função permanente.

A verdade, entretanto, é que, na maior parte dos casos,
as simples comissões duram tanto tempo, qu~ perdem, de
fato, a sua natureza temporaria; no Rio Grande do Sul, e :la
República, segundo eu estou informado, há empregados em
comissão, com mais de 20 e até 30 anos de serviço,' nessa
qualit'latfe.

Um exemplo, bem nítido, de serviços provisórios que já
duram dezenas de' anos, são as ,obras contra as secas 'do
Nordeste. Só agora um artigo do projeto os converte em
serviços permanentes.

Por outro lado, a maior parte dos diaristas, mensalis
tas e assalariados. em geral, exercem função permanente.
porquê são, por via de regra, auxiliares de quadro.

Há também funções e serviços que se creiam com cara
cter provisório, e se mantsem ad aetemum, com êste cara
cter. E os operários?

Quando é que exercem uma função permanente!

Aqui a exigência dêste requisito seria extremamente
injusta - porquê há operários, como os das Estradas de
Ferro, dos Servi~os de Águas e Esgotos, da Limpesa PÚ
blica, das estradas de rodagem e das ruas (turmas de con
servação), que realizam, com toda evidência, um trabalho
permanente e contínuo; ao passo que há outros operários de
certas obras públicas que exercem o seu trabalho oom in
termissões mais ou menos prolongadas, - ou que são trans
feridos de um serviço para outro, sem permanecerem ',ex;
clusivamente num.

Seria justo, então, que a lei amparasse os operários
ferroviários e dos arsenais, como já acontece, outorgando
lhes todas as garantias do funcionalismo, inclusive a esta
bilidade e a aposentação e, por outro lado, reduzisse 1. triste
condição de párias do Estado, a outros operários. pela razão
de não exercerem uma função permanente, isto é, conti
nua? - pois não ó certo que toda a sua atividade, durante
largos anos, tem estado ao serviço do poder público?

A meu ver, Sr. Presidente, a justiça' estA com o pos
tulado .que sempre vingou na Constituição do RiQ Grande
do Sul, criação do gênío de Júlio de Castilhos. e pelo qual
não há diferença alguma para os et'eif.ós das garantias e
vantagens legais, entre funcionários de quadro e simples
jornaleiros. .

Porquê a verdade é que, tanto êstes como aqueles, se
confundem no mesmo denominador comum, que 6 o serviço
que prestam ao município, ao Estado ou á União. .

10 ponto de- vista ,do meu partido, a êste respeito, 6 O
da perfeita equiparação de todos os servidores do País; êles
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s6 se devem distinguir pela diversidade, pela categori~ pela
ordem hierárquica das funções; esta diferenciação existe,
ainda mesmo entre os operários, onde encontramos os di
retores de serviço, os capatazes gerais, os chefes de turma,
os mestres e contra-mestres.

Só deveriam" escapar á proteção legal, e assim mesmo
de certo modo, aqueles operários que fossem chamados para
a realização de um serviço extraordinário, evidentemente
transitório, e desde que não fosse possivel e necessária a
sua transferência para outros serviços, transitórios in spe-
cie ou não. -

Digo de certo modo, porquê, todo operário que se inu
tilizar no serviço do Estado, deve merecer- a Bua protecão
vitalícia.

A definição, portanto, de funcionário público, tem de
ser compreensiva de todos os servidores do país, nas suas
diversas divisões territoriais e políticas.

Não deve existir diferença entre funcionários de con
curso e sem concurso, se não para os efeitos do acesso e
maior eficiência da função.

Pois, o princípio vitorioso entre nós, com exceção da
teoria constitucional do meu Estado, - é que o concurso
não cria o direito á vitaliciedade; - esta é apenas uma
garantia para aqueles funcionários (os da justiça) que são
obrigados a manter uma linha integral de imparcialidade
e isenção; os juízes parciais podem causar um dano irre-_
parável, com muito mais facilidade e frequência, do que um
escriturário do município.

Estou com a doutrina sustentada num acórdão do
Supremo Tribunal Federal, quando afirmou que a verda
deira vitaliciedade' está na justa aplicação da· fórmula ame
ricana e inglesa - enquanto bem servi". - Tül good beha
'Viour,· ou During good beha'Viour.

O processo penal deveria ser usado unicamente para as
hipóteses estritamente delituosas; mas, o legislador ordinário
deveria, nesse caso, excluir, do código penal, certos delitos
de funcionários. e considerá-los apenas como faltas fun
cionais, que ficariam pertencendo á alçada de um tribunal
de disciplina e de administração.

1:ste tribunal, entretanto, deveria ter uma composição
mixta, de funcionários, de juízes togados, e de pessoas es
tranhas ao quadro do funcionalismo.

O seu processo estaria revestido de todas as garantias
de defesa, com prazos para os articulados, para a prova,
para as razões finais, para a sentença e para o recurso.

A última instancia, porém, nunca poderia ser· consti
tuída por uma autoridade pública superior, local ou geral,
-mas por uma organização especial, em que se organi
zasse o tribunal administrativo.

Estabelecidas estas condições primárias, fundamentais,
básicas do Estatuto dos funcionários: a natureza do vínculo
jurídico, a definição. de funcionário público, o critério para
as no~ações e demissões, - não estariam, por isso, esgo
tadas as reivindicações do meu partido, a'favor dos funJ
cionários. . .

:e que o problema do funcionalismo é complexo e mul
tiforme. Por isso mesmo, não me seria dado esgotá-lo num
discurso.
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Aliás. toda esta importante matéria foi exaustiva e bri
lhantemente tratada pelos ilustres Deputados Nogueira Pe
nido e Fernando de Abreu, no substancioso e preciso pare
cer que elaboraram, na Comissão Constitucional.

Temos, antes de mais nada, Sr. Presidente, êstes ou
tros aspectos da questão, que são eomo o verso e o reverso
da medalha: - a nomeação, a demissão, a adição, a interi
nidade, - a remoção as permutas, a dispensa, a disponi
bilidade, a reintegração. São essas as partes correlatas da
mesma estrutura, - que é a estabilidade do funcionalismo.

O SR. ARRUDA FALCÃo - Permita V. Ex. um aparte.
Quero consignar no brilhante discurso de V. Ex.••.

O SR. PEDRO VERGARA - Muito agradecido.
O SR. ARRUDA FALCÃo - ... a idéia que negaria a

qualquer autoridade o direito de demissão dos funcioná
rios públicos.

O SR. PEDRO VERGARA - Perfeitamente. Será con-
signada. .

O SR. ARRUDA FALCÃo - O funcionário só podt:lria ser
demitido a juízo de um Conselho Administrativo e não por
arbítrio de uma autoridade, de um cidadão ou de um su
perior.

O SR. PEDRO VERGARA - 1:sse é, precisamente. o
espirito do tribunal administrativo a que faço referência
no meu discurso.

Mas, relevam, também, de importancia, as questões dos
vencimentos, do crédito, da assistência social, das aposenta
dorias, e numa ordem de importancia menor: a melhoria
do regime de licenças e férias, e o estímulo á organização
social do funcionalismo, no sentido não só de colaboração
com os poderes públicos, como da maior higidez e eugenia,
para a maior eficiência e rendimento do trabalho; aí se
haviam de estruturar e fortalecer as possibilidades pes
soais de merecimento e promocão.

Enquanto ás nomeações, Sr. Presidente, o projeto da
Comissão dos 26 adotou um ponto de vista eclético e dualis
ta, - para inovar a nossa tradição administrativa, de duas
maneiras. A disposição do projeto, a respeito, é a se
guinte:

. ..Art. 87. Os funcionários públicos, nomeados
em virtude de concurso de prova, e em geral depois
de f O anos de efetivo exercício dos seus cargos, só
poderão ser substituidos em virtude de sentença Ju
dicial ou mediante processo administrativo, regulado
por lei e no qual lhes será assegurada plena defesa.lO

Como se vê, Sr. Presidente, de acõrdo com êsse dispo
sitivo, todos os funcionários que tiverem prestado concur
so, adquirem a vitaliciedade. deede o momento da nomeação
eda posse, l!ero o estágio probatório; é um princípio inte
gralmente novo para a União, -embora o Rio Grande do
Sul o tenha consignado na Constituição de 14 de Julho,
com a super-garantia do. processo judicial.

Seria, sem~dúvida, um principio aceitável, se devesse
mos abraçar o critério odioso de distinguir em. categorias
privilegiadas e não privilegiadas, os diversos servidores da
República; mas, não me parece justo, Sr. Presidente, que.
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numa democracia e numa Rep'Oblica. de tão longa tradição
liberal, como a nossa, existam funcionários administrati
vos - que não podem ser demitidos, sinão em razão de pro
cesso, porquê são vitalícios,. - e funcionários que podem ser
demitidos aà nutum, de emboscada, porquê, não sendo vi
talfcios, não tendo prestado concurso, não têm garantia al
guma I

Repito, Sr. Presidente, - que o serviço público é um
só, e que tanto trabalha pelo bem p'Oblico e pela coisa pú
blica, um alto escriturário da Fazenda, como todos os de
mais funcionários subalternos; só a natureza dos serviços
e, com ela, a respectiva capacidade individual, é que os
distingue.

O concurso, só por si, já oferece vantagens compensa
doras, que são a obtenção dos bons empregos e com êles a
possibilidade de promoção e acesso, até os mais altos postos.

Bato-me, comtudo, Sr. .Presidente, pela igualdade de
garantias, com a uniformização do princípio da estabilida
de, - menos para restringir essas garantias, em detrimento
dos funcionários de concurso, do que para estendê-las a to
dos os demais funcionários.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, como um culto á dou
trina do direito adquirido, entendo que a salvaguarda do
processo penal não deve ser retirada áqueles funcionários
de concurso, que tenham sido nomeados, sob sua égide, nos
têrmos da legislação local.

A outra parte do art. 87, a que me venho referindo,
dá o amparo da vitaliciedade, como vimos, a todos os fun
cionários sem concurso. que tenham mais de 10 anos de
serviços. .

Mas, êsse .critério deve ser combinado com o art. 89,
que exige, para êstes casos - que o serviço público seja de
carater permanente, e que o exercício da função seja efetivo.

o A inovação está precisamente nisto: a exigência do ser
viço público permanente e o seu efetivo e:cerc!cio.

É que a legislação anterior, signanter - a lei n. 2.924,
de 5 de Janeiro de 1915, que é a primeira tentativa legal de
Estatuto que temos tido, dispunha sObre a mesma matéria:

Art. 125. O funcionário ou empregado federal,
salvo os funcionários em comissão, que con~ar 10
ou mais anos de serviço público federal .sem ter so
frido penas, LO cumprimento de seus deveres, s6
poderá ser destituido do mesmo cargó em virtude de
sentença Judicial ou mediante processo administra
tivo."

1:sse texto não exige, como se acaba de ver - nem ,ue
o serviço seja permanente. nem que o exercício seja efe
tivo.

O projeto veio, portanto, peorar a situação de uma
parte do funcionalismo federal, estadual e municipal, que
é, talvez, a mais numerosa e a mais necessitada.

Epl verdade, já mostrei como é ambígua e incerta a
expressão serviço permanente.

O SR. MAGALHÃES NETo - Muito bem; raciocínio p~-
feito. . ,
. .O SR. PEDRO VERGARA - Por outro ladt:l, não seria
explicável a exigência absoluta, erga omne8, do e:cercicio
efeti1Jo•.
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Isso significaria - que poderiam ser- descontadas as
licenças do funcionário, para tratamento de saúde, embora
a moléstia tivesse sido contraída no exercício da função;
s'eria descontado, igualmente, o prazo das' disponibilidades
compulsórias .

. O SR. BARRETO CAMPELO - Isso representaria uma ini
quidade.

O SR. PEDRO VERGARA - A inovação viria a ser,
pois, um retrocesso e uma injustiça, além de implicar,
como já observei, na exclusão de numerosos servidores do
~b. .

Fixados os princípios normativos da nomeação e de
missão e fixada a igualdade de garantias a êsse respeito,
- é preciso que se dê á interinidade uma aplicação e uma
interpretação strícti jum, para que esta exceção não se
converta em regra. .

Se não se traçarem normas bem claras, a propósito, o
funcionalismo acabará por perder todas as suas garantias
- pois as nomeações interinas irão substituindo paulati
namente ás nomeações efetivas.

E nós sabemos, Sr. Presidente, qual é o sentido da
expressão funcionário interino; ela significa, para a praxe
administrativa, do nosso conhecimento - que o funcionário
não tem garantia alguma de estabilidade, seja QUal for a
natureza da função e o tempo de serviço; pelo uso e abuso
da interinidade, e sobretudo, pela sua persistência ~ine die.
os governos têm obviado os óbices da vitaliciedade e por
êsse sistêma, o poder de nomear e de demItir cios presiden
tes s6 tem prosperado; pode-se dizer, mesmo, que as inte
rinidades têm sido um dos fatores da hipertrofia do Exe
cutivo, entre nós. É preciso pois, delimitar, juridicamente.
o sentido da expressão.

Duas fórmulas se apresentam: ou a interinidade equi
vale ao estágio probatório, e tem Uma duração prefixa, im
prorrogável, ou a interinidade terá como fim o preenchi
mento provisório dos cargos. cujos titulares estiverem por
qualquer motivo. temporariamente i~pedidos.

O Sa. M.\ClALHÀES NETO - Essa a verdadeira figura da
interinidade. .

O SR. PEDRO VERGARA - Oreio que 8S duas fórmu
las podem ser adotadas, simultaneamente. oonforme os
casos.

O intuito do legislador 8 êste respeito deve ser êste:
que, em hipótese alguma, a nomeação interina prejudi!:ará.
a situação de qualquer funcionário efetivo. A dispensa de
serviço, com que, por vezes, se mascaram as demissões.
só deve ser aplicada aos casos de interinidade e designação.

E para não sair da interinidade, - é preciso reduzir ao
mínimo possível os cargos de confiança. .

As remoções têm sido, entre, nós, Sr. Presidente. um
processo inveterado e estrá-bico de perseguição e demissão.

As garantias do funcionalismo sejam elas quais forem,
- serão sempre precárias, - se a remoção ficar ao arbC
trio exclusivo do Estado.

Nada mais simples do que impedir que um funcionário
seja promovido: quando êle atingir ao número um. por an
t!guidade, - basta removê-Io, de um Estado para outro,
e tudo est.í. acab~o. .



-29 -

Os remédios são êstes~ Que nenhum funcionário que
esteja em condições de promoção imediata, seja removido.
senão o pedir, e que jámais a remoção tenha a fÔrça de
reduzir os vencimentos e a categoria do funcionário.

A permuta, pura e simples. poderia acarretar um dano
irreparável, que equivaleria, para uns, a um rebaixamento,
- para outros, a uma promoção, que repercutiria em
todo o quadro.

Por isso, - a permuta só dêve ser permitida a funcio
nários de igual categoria e nunca poderá prejudicar a ter
ceiros.

As adições têm consistido, não raro, num favoritismo
permanente, com a desorganização, prejuízo do serviço e
sacrifício dos outros funcionários~

Êste mal só pode ser impedido, proibindo-se a adição
de um funcionário de certo poder a uma função de outro
poder; estabelecendo uma proporção rigorosa das adições,
com relação aos quadros de onde saí o funcionário e para
onde êle vai; e pred~terminaDdo-se um prazo improrrogável
de duração, para essas transferências e afastamentos.

As disponibilidades teem sido o flagelo do funcionalis
mo, - mas seria injusto que se atribuísse a sua culpa a
um só govêrno. ~ste processo de demissão, vem sendo, em
verdade, uma consequencia do excessivo poder de nomeaI,
dos governos, que se tem sucedido no poder.

Não é possível, entretanto, evitar as disponibilidades,
porquê elas são, por vezes, também, uma consequência do
imprevisto e do fortuito: a supressão inevitável de um ser
viço, aobtencão de um cargo eletivo, a moléstia provavel
mente incurável, a.medida punitiva.

Só nos casos de eleição e punição deve ser o funcioná
rio privado dos proventos do cargo, quando posto em dispo
nibilidade.

Feitas essas l·~rerências ás situações quo garantem,
ofendem ou desconhecem a estabilidade do funoionário, 
no pleno exercício da função, - não podemos deixar de
deter-nos, um instante, na faculdade que se deve reservar ao
funcionário de peLhr a. sua reintegração no cargo de que toi
demitido ou posto em disponibilidade, por fÔrça de sentenoa
normalmente prolatada.

Por mais imparcial que venha a ser a justiça adm~nis
trativa, - sempre há de haver certa margem para a par
cialidade, - já por motivo pessoal já, por influências es
tranbas.

A instancia dew. pois, ficar aberta, a uma revis!o do
processo, com direito a novas provas: o tempo necessário
para o uso desta ação será o bastante á substituição das· au
toridades políticas de tal sorte que se possa examinar de
novo a causa, em ambiente moral e político aiverso e por
juizes que já não sejam talvez os mesmos.

Só depois dêste processo· de reintegracão, é que a pri
meira sentenca, se fosse. mantida, passaria a constituir cousa
julgada.

O i~tituto da reintegração encerrãria, assim, o ciclo das
garantias de estabilidade. •

Seria, entretanto, ingenuo, se quisessemos separar t0
das ~as questões essenoiais, por sua natureza, - de outro
problema que, consubstanciaI com os da estabilidade,
embora seja um efeito dela, - acabaria por tirar-lhe o pró-
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prio sentido, - desde que não cercassemos tambem de certa!
garantias, a sua execução e a sua prática.

Refiro-me á questão dos vencimentos de que decorrem,
logicamente, os institutos das gratificações adicionais. das
promoções. das aposentadorias e de toda e qualquer outra
vantagem de ordem pecuniária. .

Antes de mais nada, Sr. Presidente. é preciso que a um
trabalho igual, corresponda uma remunera~o igual, e que
os vencimentos, uma vez fixados, não possam ser reduzi
dos, - porque, se o govêrno viesse a ficar com esta faculdade
de redução, - a estabilidade desapareceria; bastaria que os
vencimentos de dado funcionário fossem cortados até um
nível inferiores ás condições de vida local, - para que êle
se visse forcado a abandonar afunc:io, cQmo meio de fulrtr
â miséria.

Os nossos tribunais, aliás, já têm firmado jurisprudência
sObre êste tema; - têm-no feito, porém, de maneira unila
teral, para os funcionários vitalicios ou garantidos, até aquf,
contra as demissões ad-nutum; essa proteção não abrange,
por isso, a todos aqueles que têm menos de tO anos de ati
vidade funcional; assim, a prevalecer a legislação vigênte,
que não dá estabilidade a08 funcionários que tenham menos de
10 anos de função, - nada mais fácil aos govê..--nos do que
impedir Que êsses indefesos e desvalidos servidores da sua
causa. atinjam áquêle estágio; quando êles se aproximassem
dos 10 anos, viria uma reduoão extrema de vencimentos,
num município qualquer, onde a polftica não tem entranhas,
e o funcionário se encontraria na emergência da demi!!~ão

voluntária ••.
O projeto da Comissão não contém uma palavra a êste

propósito.
Da mesma forma, entendo que a verdadeira doutrina é

aquela adotada no meu Estado, e segundo a qual, as (/7'ati
ficaçõel adicionais se consideram parte integrante dos ven
cimentos e por isso não podem .ser nem suprimidas, nem
reduzidas, nem suspensas.

Elas correspondem, por via de regra, tal como a apo~n

tadoria, a um premio conferido á aati!Uidade, OU ao reco
nhecimento e â retribuição de serviços exc.epcionais, - o que
vale dizer - um premio ao merecimento.

Sou de opinião, entretanto, Sr. Presidente, que 8 odicil)
naL - chamada a quarta parte, deve ser paga, de conforn,i
dade com uma divisão mais equanime do tempo de serviço.

A solução que propõe a A"ocit1fáo dOI Funciondrios
Municipais de Porto Alegre, me parece, de todo em texlo
aceitável. É o parcelamento da gratificação, por certos pe
riodos de tempo.

Assim, o funcionário teria um aumento de 10 o/D ao t.er
completado iO anos de servic;o e mais 5 % para cada quin
quenio subsequente; aos 25 anos de funCão pública, a gra
tificação deveria atingir aos 25 %, ou á .la parte. Segundo
suponho êste critério mutatis mutandi, já foi adotado pela
administração do município de Niteroi.

Enquanto ás promoções, a tendência é para que se elas
facam com a maior equidade; por esta razão, já se procura-.
va delegar o seu estudo, o seu calculo, e o julgamento de
cada caso, ás decisões de uma comissão especial, mixta, or.dé
estejam representados, validamente, os próprios funcioná
rios.
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Essa· tendência já influiu em nssos legi~ladores, como
se pode ver dos diversos projetos de Estatuto que apareceram,
no parlamento, de 1911, para cá.

Duas doutrinas se defrontam, sÔbre o modo de se es
colherem os candidatos ã promoção: a que estabelece dois
tercos por merecimento, e um terço por antiguidade, - e
a que prefere a promoção alternada, - metade por mere
cimento, metade por antiguidade.

Esta última deve ser a preferida, em nosso país; com
o nosso inveterado regime comunitário, que herdamos de
Portugal, o filhotismo usurparia as virtudes do mérito; a
promoção com 2 terços por merecimento, seria a mesma
cousa que a promoção por 2 terços de proteção ou por 2
1ertos de ·política. .

Agora, Sr. Presidente, chego ás aposentadorifU. :a:ste
.instituto se apresenta sob .{ aspectos:

a) a aposentadoria por acidente ou moléstia incurável,
qualquer que seja o tempo de serviço;

b) a aposentadoria por invalide:;
c) a aposentadoria voluntária; e
d) a aposentadoria compulsória, com limite máximo de

~a~. _
Por uma singular omissão. - o projeto constitucional

não alude. sequer, á aposentadoria por acidente ou enfer-
midade. .

Ê outro inexplicável retrocesso, pois jã na velha repú
blica existjam textos legais que mandavam aposentar com
todos os vencimentos, os funcionários que estivessem ata
cados de lepra, ou que sofressem acidentes irremediáveis.

Mas. há outras moléstias que podem invalidar. para
sempre. a v.ida de um homem e que podem ser adquiridas
no exeroício da função, - como certos estados permanentes
de infecção e debilidade; a própria loucura pode ser uma
decorrência do exercício da função pública, como poderia
acontecer a um funcionário que fosse roubado de impor
tancia vultosa, sob sua guarda, ou que, na defesa- do seu
pOsto,· sofresse um traumatismo moral, que lhe afetasse
a mentalidade.

O projeto faz abstração de tudo isso, e passa a. conceder
aposentadoria nos casos de invalidez com os vencimentos
integrais, - quando o funcionário haja atingido aos ·30 anos,
de efetivo exercício do cargo. .

É outra inovação retrógrada, - pois a exigêncí~do ser
viço efetivo, como frisou, com rigor de lógica,. êsse outro
benemérito defensor do funcionalismo, que é o meu prezado
amigo, o ilustre Deputado Morais Paiva., - exclúe todas as
hipóteses de licença para tratamento de saúde é possivel
mente até os dias de férias.

Mais injusto é ainda o projeto, Sr. Presidente. quando
omite, também, os casos de aposentadoria voluntária, que
já se admite em muitos países cultos, do Novo e do Velho
Mundo. sob certas condições.

No Estado do Rio Grande do Sul, essa modalidade foi
inaugurada por um texto recente, da autoria de FlOres da
CuD.ha.

O art. 20 dêste decreto, que tem o D. 5.452 e tS '9 26
de outubro de 1933, dispõe: . -

"Ao funcionário que contar 35 anos de servi~o público.
será. concedida a vantagem de aposentadoria facultativa, com
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os vencimentos integrais, independente de inspeção de
saúde. "

O § 1° dêsse artigo estabelece, como única condição, 
que o funcionário conte para a aposentadoria facultativa,
55 anos de idade, pelo menos.

O meu partido pleiteia êsse princípio para todos os
funcionários do pais, para os municípios, para os Estados,
para a União.

Vimos que a quarta modalidade de aposentadoria - é
a compulsória. O projeto de Constitui~o fixou-lhe o limite
de 75 anos!

Essa vantagem, Sr. Presidente, vai ser, na vida do fun
cionário, - como aquela árvore de que nos falava a poesia
gloriosa e triste de Vicente de Carvalho:

"Arvore milagrosa que sonhamos,
Toda arreada de dourados poInOS~

Existe sim, mas nós não na alcançamos,
·Porquê está sempre apenas onde a pomos
E nunca a pomos onde n6s estamos... "

As duas aposentadorias podem coexistir, - a faculta
tiva e a compulsória, - pois não faltarão funcionários que
se excusem de utilizar-se da primeira, por qualquer motivo,
quando não seja· por simples hábito.

Mas, se a aposentadoria compulsória há de prevalecer,
na ConstituiCão, com supressão da outra, - o limite, de 75
anos, é um favor quasi inútil, - pois raro será o funcio
nário que antes de atingir aquela idade, - já não se tenha
aposentado por invalidez.

:e preciso que a antiguidade não sirva apenas para ex
pulsão do funcionário, que atingiu á decrepitude; mas que,
junta com a quarta parte, seja o cons6lo derradeiro daqueles
que, dedicando a sua existência ao Estado, fizeram um voto
de pobreza, que é tanto mais digno de gratidão e de repa
racão, por parte do Estado, - quanto é certo que· êsse voto
envolve ao funcionário e á sua familia.

Outra questão atinente com a aposentadoria e que o
p!'ojeto não menciona, - é aquela da .contagem. do tempo,
quando o funcionário é estadual· ou federal.

Até aqui, as soluções eram estas: não se contava para
a aposentadoria federal, o tempo de serviço estadual; conta
va-se, porém, para as aposentadorias do Estado, o tempo de
serviço da União.

Esta anomalia não pode continuar.
,) Não vejo diferenças essenciais no serviço público do

. municipio, do Estado e da Nação.
Sr. Presidente, - a matéria que me propús estudar,

neste discurso, é vasta e árdua; cada um dos seus institutos
comportaria a esplanacão de um livro, e alguns nem siquer
foram aflorados.

Fiz, entretanto, o possivel, no que toca ás questões
principais, de modo que pudesse atingir. com naturalidade,
a certas conclusões.

Sou de opinião que nem toda a matéria de cada um dos
temas abordados poderá figurar numa Carta Política; m~
entendo, tambem, que é fácil encontrar, para cada um dêsses
mesmos temas, uma ou duas fórmulas eBSenciais,. definiti
vas, imutáveis,..que sejam como que a sua síntese Jurídie&.
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Essas normas são as emendas que meu partido acaba
de apresentar ao Projeto de Constituição e já foram publi
cadas nos anais. (Muito. bem; muito bem. PaZmaJI. O orad01"
é cumprimentado.)

Durante o discurso do Sr. Pedro vergara o
Sr. Cristóvão. Barcelos, 20 Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Pacheco de Oliveira, 10 Vice-Presidente.

6

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Renato Barbosa.

O Sr. Renato :Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Constituin
tes.

Acredito que, acima das nossas competicões, das nossas
divergências e dos nossos antagonismos, se sobreponha um
sentimento inconfundível, poderoso, aquêle que nos leva ~

fazer eom que se trabalhe pelo interêsse do Brasil.
Não acredito que essa divergêcia reproduza a página

memorável de Vitor Hugo, onde o ódio tinha sua mais
completa característica.

D''Overney. e Hobibrah odiavam-se, e era tanto o 6dio
de um para outro, que tudo se faz ir. para que êles não se
encontrassem.

De uma feita, Hobibrah agarrava-se á borda de um
pl'ecipício, tentando salvar-se quando passa D'Overney
que, esquecido do ódio, sorri a êle e lhe extende a mão.
Hobibrah agarra-o e tenta puxá-lo para o abismo, dizendo:
"Amo bem mais a tua morte do que a minha vIda".

Senhores, as nossas divergências, os nossos antagonie.
mos não pódem, de modo algum, reproduzir o quadro pin
tado por Vitor Hugo no seu livro "Bug-Jargal".

Acredito, Sr. Presidente, não ser necessário encareoer
o assunto sObre o qual me proponho falar.

Tenho mesmo constrangimento em nisto insistir, por
quê numerosos foram os trabalhos que aqui surgiram nêste
sentido e que surgirão talvez ainda.

A despeito da diversidade de seus aspectos, têm êles
para nós a segura afirmação de que necessitamos de um
grande esfOrco criador, de um programa nacional, oujo no
bilitante objetivo seja bem a formação mental do homém
do Brasil. . '

Os centros de civilização, brasileiros, se distribuem
preferencialmente ao longo do bosso litoral, onde se con
densam os aglomerados das nossas populacÕes. É natural
que os nossos govêrnos vejam aí melhor e melbor atendam
os nossos problemas sociais, econômicos, de assistência
plllilica, de trabalho e também· de educação, por solicita
ções mais imedfatas e mais aparentes.

Quasi se p6de diZer que existe uma atenção predomi
nante. senão· exclusiva, para o nosso litoral, descuidadas,
quando não abandonaüas, as quElstões inerentes ao nosso
hinterZand.

É bem apreciável a obra de civilizacão que se tem
criado entre nós. Contrasta, no entretanto, com o que se
observa na campanha imensa, despovoada na sua maior ex
tenslo, onde rareiam as povoa~s que se diluem ou dina- •
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mizam em pequenos núcleos inexpressivos no seu isolamen
to e abandonados pela indiferença dos nossos govêrnos.

As populações que, á semelhança das bandeiras, pene
traram o nossO território, criando povoados, aldeias, vilas
e pequenas" cidades, exceção de alguns Estados, realizam
um triste círculo de vida, que estã a clamar de nós provi
dências que se não podem protelar, seja a que preço fOr,
porq:uê se assim não pensarmos e disto não fizermos preo
cupação maior das nossas. cogitações, nas oportunidades que
se nos oferecem agora, longe ficaremos, já não digo de
atender, porém mesmo de compreender e focalizar um dos
mais sérios problemas do País.

Desejamos porquê precisamotl fazer do Brasil uma
nação fórte. Os grandes compromissos decorrentes dos su
cessivos empréstimos externos criaram para nós lamentá
vel situacão, fazendo-se mistér um grande esfÔrço no sen
tido da nossa preparação técnico-profissional, para que o
homem possa valorizar a terra e cooperar para a criação,
desenvolvimento e nacionalização de todas as idústrias e
essa preparação terá que se fazer concomitentemente com
o ensino e com a educação. Só assim poderão as geraCões
que hão de vir libertar os serviços públicos e as fontes de
riquezas do dapital estrangeiro. Teremos que rumar para
a educação verdadeiramente feita "para a vida e para o
trabalho", como afirmou tão claramente· o Sr. Fidelis Reis.

,consideramos o trabalho como um dever social, mas,
para que assim seja, é necessário que todo o brasileiro te
nha a educação do trabalho e seja o 'técnico de qualquer
profissão.

Se o trabalho é também um direito, ao Estad.p cabe
fazer com que todo brasileiro se possa considerar apto
para o exercício dêsse direitó .. Na conciência dêsse dever,
e no livre exercício dêsse direito, justifica-se e defende
se a propriedade. O homem que trabalha e tem uma pro
fissão realiza o necessário para adquirir a sua pequena· ou
grande riqueza, segundo as suas aptidões e a sua capaci
dade. Será sempre nessas condições um valor social apre
ciável. Não existe outro caminho para se alcançar o bem
coletivo.

Um dos aspectos mais imperiosos dos inúmeros pro
blemas que se nos apresentam está, exatamente, na política
social, que procura universalizar o trabalho, dando-Ihe a
amplitude solicitada pelos recursos naturais que a terra
lhe oferece, para que o homem se capacite ás rudes con
tingências da vida moderna. Quando se procura estabele
cer um plano geral de educação, se faz mister fixar na oria
ção das suas normas gerais, não só a oompetência da Uniio,
dos Estados, e dos Municípios, como também facultar as ini
ciativas de todos e atender a diversidade de condições pró
prias ás regiões e localidades.

A Alemanha foi o país iniciador da legislação social
moderna. "Viu no trabalhador a riqueza nacional. Á Alema
nha liberal de 1848, sucedeu a Alemanha da educação, da
sabedoria e da organização moderna. Tudo que é grande
nessa grande Nação deriva da escola. De "lá nos vem a melhor
lição, na verdade, Sr. Presidente. Confessando-o, fazemo
lo com fundamento de boa ética. Falta-nos o sentido do .
dever e eu não vejo outra vereda para alcaneá-Io, senão
aquela que nos é apontada pelo ensino, pela educação· e pelo
trabalho. Não é possível, quando se fal& na transform~io
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que o ensino proporcionou ao povo alemão, esquecer Fichte,
que há de figurar, sem favor, pela sua ideologia pedagógica,
inspirada no idealismo de Kant, entre os grandes transf9r
madores da mentalidade humana. Quanto mais inelutáveis
forem as exigências da verdade, tanto mais a ela nos escra
vizamos. Foi por isso, Sr. Presidente, que êIe disse depois
da derrota de Iena: "só com a transformação completa da
educação vigente poderemos salvar a nossa Alemanha".

E assim foi.
Quer me parecer que o mesmo se possa dizer para o

nosso Brasil. Sem modificarmos o brasileiro pelo ensino,
pela educação e pelo trabalho, esclarecendo-lhe a. conciên
cia e despertando os seus grandes impulsos vitais, êle ficará
indefeso, a mercê de doutrinadores cuja mentalidade se fe
cha no círculo de ferro de um catecismo, impossibilitado de
olhar, sentir e definir a sua época. Caminham e agem fi
xados a uma idéia que a realidade desconhece. Hegel, pode
fundamentar- e justificar o que representam. 1:les criam a
contradicão da verdade, "o negativismo que é o pulso da
vida". Não se apercebem da existência de fOrças profun
das e misteriosas, cuja natureza não podemos bem definir,
mas cuja existência sentimos.

O Sr. Américo de Moura, versado em assuntos de edll
cação, apresentou á Conferência Internacional de Ensino, um
trabalho, onde estabelce normas pelas quais se podem de
finir as atribuições respectivas da União, dos Estados e dos
Municípios.

Eis o que êle diz:
"I - A União tem competência privativa para legislar

a respeito das limitações á liberdade individual em maté
ria de ensino primãrio.

n - Para promover diretamente a difusão dêsse ell.
sino, tem a União competência cumulativa com os Estados
e Municípios, podendo, porém, privativamente, submeter á
legislação especial os pontos do território da República ne
cessários para a fundação de seus estabelecimentos e ins
tituições.

Praticamente, pois, ~odemos concluir:
a) pela definição legal da obrigatoriedade escolar re...

lativa e das restrições impostas ao ensino particUlar;
b) pela criação de um Conselho Nacional de Educação;
c) pela instituição do fundo escolar da União;
d) pela manutenção permanente dos trabalhos de ins-

peção e estatísticos do ensino;
e) pela propaganda das idéias pedagógicas
f) pela instituição de bibliotecas populares;
g) pela subvenção a escolas estaduais, municipais e

também ás particulares, desde que nestas se reconheça a
necessária idoneidade;

. h) pela criação' de escolas Normai3 Federais e pre
paração de um magistério eficiente;

i) pelo criação de Escolas Primárias Nacionais, onde
le tizerem mister.

(Anal. da Conferência Interestadual do Ensino Primd
1"10, PII. 400; Frota Pessoa - Divulgação do ensino primá
rio, N. U.)·
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E essa uma instituição econômica, que depois do Banco
Nacional da Argentina, é o estabelecimento de crédito de
mais eficiência e que conta com mais recursos.

Há alí uma caderneta; cada aluno compra um número
de sêlos, até completar uma determinada quantia dessa ca
derneta. Depois que a quantia atingir a importancia pre
fixada em sêlos, credita-se em uma outra caderneta especial
para o aluno.

É, portanto, a educação econômica ministrada já nas
escolas.

Quer me parecer que o Sr. Américo de Moura, estabe
lecendo o fundo escolar da União, procura criar uma insti
tuição análoga áquela .que já é hoje próspera na Nação
Argentina.

Apresentando, com o meu trabalho, emendas que dizem
respeito á defesa nacional, feita através do ensino, visamos
três pontos que julgo fundamentais, - a nacionalizacão do
colOno, a nacionalização da fronteira, no sentido de extin
guir a sua desnacionalização, como dentro em pouco tereml);i
a op.ortunidade de ver, e a incorporação dos núcleos indi
genas que, em número de mais de um milhão, se acham des
siminados pelas nossas fronteiras e pelo interior de alguns
Estados.

O SR. PEREIRA LIRA - O nobre orador focaliza uma
questão oportuníssima, qual a dos selvícolas, que foi es-
quecida no SubStitutIVO. .

O SR. RENATO BARBOSA - Agradecido a V. Ex.•••
Esses pontos, que julgo de grande rele"aneia para nÓl:l, quero,
antes do mais, fazer uma ligeira demonstração para que se
veja em que condições nos encontramos, relativamente a
êsse assunto.

:Ia fazer um estudo, tentando provar a relação existente
entre o índice cultural, ou melhor, o grau de alfabetiza
ção do Estado e a capacidade arrecadadora do .mesmo, po
rém, não tive tempo para isso, pois que essa idéia só me
ocorreu muito tarde. Hã, entretanto, um Estado, que é de
justiça salientar e que tem feito tudo quanto é possível no
sentido da educação - o Espírito Santo, com oU mil qui
lÔmetros quadrados, 450 mil habitantes, com a arrecadação
de quasi 30 mil contos, Estado que conta 1.002 escolas fun
cionando.

Segundo a orientação do professor Frota Pessoa, o
Brasil, sob o ponto de vista do ensino, fica dividido em três
regiões: norte-centro, nordéste e sul. .

O nordéste é a região cujas condições são peores •••
Peço aos meus nobres colegas que me vejam falar acima

das fronteiras dos Estados, sem me preocupar com ques
tões regionalistas. Quero fazer apenas estudo real, sincero,
verdadeiro, para que possa, assim, melhor justificar aquilo
que apresento, como emenda, e que julgo tão necessário
para figurar na nossa Constituição.

O SR. ACÚRCIO TORRES - O estudo de V. Ex. está sen
do feito sob o ponto de vista nacional.

O SR. RENATO BARBOSA - A região do norte-centro,
compreende os Estados Amazonas, Pará, Mato-Grosso, Goiaz
e ·Acre. Sua área é de 5.474.22i quilOmetros quadrados;
população, 2. f97 .585;' densidade, 0,40; analfabetos .1.635.447
- 74,4 %; estrangeiros, 71..037 - 32 %.
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. A região nordéste, compreende os Estados; Baía, Ser
gIpe; Alagoas, Pernambuco, Paraíba do Norte, Rio Grande
do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão. Área - 1.527.477 quilô
metros quadrados; população, H .245.921; densidade; 7,36;
analfabetos - 9.343.038 - 83.070; estrangeiros, 33.477
-3 %.

O SR. !RENto JOFFILY - Qual a percentagem de es
trangeiros?

O SR. RENATO BARBOSA - É mínima, três por mil.
A região sul, compreende os Estados; Minas Gerais, Es

pírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo,
. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Area - 1.509.488

quilômetros quadrados; população - 17.192.101; densi...
dade 11,38; analfabetos - 12.163.763 - 70,7 'lo; estran
geiros 1.485.864 - 98 %.

Por conseguinte, há um singular contraste: é exata
mente da região do nordéste que nos têm vindo 05 vultos d5
maior projeção cultural e política do País.

O SR. ARRUDA FALCÃo - ~les também têm vindo do
extremo sul, como Silveira Martins, que é um dos maiores.

O SR. RENATO BARBOSA - Tudo que se fizer pelo
,nordéste ainda é pouco pelo muito que lhe devemos.

O SR. CARLOS GOMES - V. Ex., como riograndense, é
uma voz insuspeita.

O SR. RENATO BARBOSA - Falarei, agora, sÔbre as
nossas escolas, É assunto, também, de grande interêsse na
cional.

O SR. ARRUDA FALCÃo - V. Ex., que está se portando
com toda imparcialidade científica no elucidar a matéria.
permitirá que saliente um traço frisante: considerando os
problemas principais, fundamentais do País, que slio, colo
nizar e instruir, destaco da estatística de V. Ex. que, onde
é menor o número de estrangeiros, quer dizer, onde é mais
fraca a colonização, é menor o analfabetismo.

O SR. RENATO BARBOSA - Não posso me demorar
na citação de números estatisticos, para não comprometer a
parte que julgo mais interessante do meu trabalho.

O SR. PEREIRA LIRA - O problema está trazendo em
suspenso a Assembléia, pois V. Ex. prometeu tratar da
questão do selvícola. /

O SR. RENATO BARBOSA - Vou entrar na questão do
selvícola. Aliás, não é possível abordar. de modo convenien
te, o assunto, dentro de meia hora.

Vou aludir, ligeiramente a questão das fronteiras, para
mostrar que de longa data existe o fenômeno de sua desnacio
nalização.

O Govêrno resolveu criar quarteis e estabeleceu o serviço
militar obrigatório. Como é natural, no Rio Grande do SuL
por isso que é um Estado de fronteira, por isso que 213 do
Exército la se encontra, existe grande número de quarteis.
Nas fronteiras também se fizeram quarleis. Do lado de li.
no Uruguai e ,na Argentina, o mesmo se fez. Entretanto..
houve uma diferença muito grande. Do lado de lá havia o
quartel e a escola, completissima; do lado de cá, apenas o
quartel. Af6ra uma outra cidade •.•

O SR. CRISTóVÃO BARCELOS - Dentro do quartel, natu-
ralmente, há escola. . •
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O SR. RENATO BARBOSA - Perfeitamente. Refiro
me, entretanto, á escola para a população.

Quando, por ocasião da minha excursão ao extremo sul
do Brasil, ao município de Santa Vitória, cheguei até os úl
timos domínios da terra brasileira, indo pela costa, pela orla
do mar, tive naturalmente de fazer um angulo reto, uma pe
netração, para alcançar Santa Vitória e deixei o Estado Ori
ental á esquerda. Perguntei ao Prefeito de Santa Vitória, que
quarteis eram aqueles; pois essa foi o impressão, que tive.
deante de edificações enormes, circundadas de grandes 2.1"
vores, produzindo um meio agradável e um espetáculo belís
simo. ~le me respondeu que não se tratava de quarteis, mas
de escolas para onde convergia a população infantil dos ar
redores. Muitos chegavam a andar meia legua a cavalo para
chegar á escola, onde iam formar a sua mentalidade. Isto se
dá há muitos anos e agora encontra-se no Rio de Janeiro um
senhor de Sant'Ana, que me deu conhecimento de um fato
muito mais grave, pois as creanças do Município de Santa
Ana, atravessam a fronteira e se dirigem ás escolas do Uru
guai. A razão é. a seguinte: nas escolas dêsse Pais, as crian
c;as têm copo de leite, roupa e calçado si é pobre, médico e
dentista. As escolas alí são coDiortaveis e mod~rnas, ao passo
que as nossas não estão em condições de satisfazer as exi
gências da época. ~ste fenÔmeno se dá há muito tempo, pelo
menos nas cidades onde é facil atravessar a fronteira - como
Santa Vitória, Sant'Ana e Jaguarão, - noutras, como Bagé
que está afastada da fronteira e é um centro cultural apreciá
vel" não há instituto de ensino que possa atrair a nossa po
'Qulação infantil, para as escolas do país visinho.

É grande o número de brasileiros que formaram sua
mentalidade e estabeleceram as diretrizes definitivas de sua
vida política, que fizeram o seu rourso nas escolas primárias
daquele Pais e depois passaram para a escola de Montevidéo,
onde foram se aperfeiçoar no ensino superior. Alí se for
maram e se tornaram grandes homens do Uruguai. Por con
seguinte, existe· o problema da desnacionalização •.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Mas aí é um problema de na
cionalização. Estamos ligando a nós o Uruguai.

o SR. RENATO BARBOSA - Há um outro aspecto, tam
bém, que deve interessar á defesa nacional e que é preciso
atender, porquê temos continuado nos êrros que vêm desde o
tempo de D. Pedro I, que foi, em boa hora, o iniciador da
colonização alemã para o sul do País, especialmente para o
Rio Grande do Sul.

Não é necessário dizer o que tem sido para nós o colono.
Que o diga São Paulo, que é o orgulho da nossa civilização.
Atesta-o o Rio Grande do Sul, em que um terço da sua área
é dominada pelo ruralismo, onde a terra tem três vezes mais
valor do que na região pastoril. A arrecadação é cinco ve
zes maior e o índice de crescimento das populações é ótimo,
é igualou melhor ao de qualquer país do mundo.

O SR. ViTOR RUSSO:M:ANO - Devido ao espírito de ordem.
O SR~ RENATO BARBOSA - Perfeitamente. De modo

QUe nós só podemos ter gratidão para com o gesto de Dom
Pedro.

Convenhamos. porém: Se a emigração cabe •••
O SR. PRESIDENTE - Peoo permiMão para informar

ao nobre orador que restam eineo minutos do tempo de que
dispunha para proferir seu discurso.
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o SR. RENATO BARBOSA - Agradeço tt V. Ex., ten
do embora de deixar de lado a parte que reputo mais im
portante de meu trabalho.

Se a imigração cabe ao Govêrno Federal, a colonização
deve caber ao govêrno dos Estados.

Os êrros da colonização imperial foram atenuados pela
orientação sábia de Júlio de Castilhos. continuada e desen
volvida pelo senso e pela inteligência de Borges de Medeiro~.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - V. Ex. há de convir que
nem todos os Estados têm tido a fortuna de possuir presi
dentes como Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros.

O SR. RENATO BARBOSA - Entretanto, também no
Rio Grande, sentimos a necessidade de um trabalho afim de
criar a mentalidade nacional. porquê não tínhamos escolas.
As escolas eram até subvencionadas pelo próprio Govêrno
alemão, de modo que os descendentes, duas e três gerações.
ainda mantinham a mentalidade da Pátria de seus antepas
sados. de seus maiores.'

Com o serviço militar obrigatório, com as linhas de tiro,
tendo como educacionista um oficial do Exército. êsse esta
oéste do nosso País e, ,entretanto, estão abandonados a ponto
como santa Cruz, industrial, com grande desenvolvimento.
todo o comércio, toda a vida social e até bem poucos anos,
os próprios atos municipais eram executados em lingua
alemã..

O SR. DEMÉTRIo XAVIER - Graças. neste particular, ao
govêrno do Dr. Borges de Medeiros.

O SR. ViTOR RUBSOMANO - Não se pode, por êsse moti
vo, acusar propriamente um govêrno unicamente.

O SR. RENATO BARBOSA - Vou ler as emendas que
apresento, .lamentando não poder estudar a questão do sel
vícola... .

O SR. CIuSTÓVÁO BARCELOS - Nós também lamentamos.

O SR. RENATO BARBOSA - ••• que me parece um dos
assuntos mais interessantes.

Temos um milhão e tanto de índios, que estão dissemi
nados pelos vales dos nossos rios, pelas fronteiras norte e
oéste do nosso País e, entretanw, estão abandonados a ponto
de, em 1927, o General Rondou, tendo ido inspecionar os limi
tes das Guianas e tendo passado para a Guiana Holandesa,
ao encontrar uma tribu de 1.500 nativos e lhes perguntando
onde estavam, ter obtido a resposta de que" estavam no Bra
sil. Quando o General Rondon lhes fez ver que o Brasil ti
nha ficado para atrás, isso bastou para que a tribu toda voi
tasse á procura do Brasil.

Quero mostrar, apenas, o mapa da distribuição das po
pulações indígenas do Brasil (o orador ezibe o mapa), afim
de que se diga se essa gente não merece ser incorpoarda á
Nação brasileira.

O SR. DEMÉ'l'flIO. XAVIER - São os donos da terra esque
cidos pelos Governos republicanos.

O SR. PEREIRA Lnu. - A Constituinte de 9i, durante
seus debates, se lembrou muito mais do problema do indi-
Bena do que a nossa., .

O SR. RENATO BARBOSA - No objetivo ~ colimo,
espero contar com o patriotismo dos meus confrades. secun
dando minha iniciativa.
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Vou ler e não acredito que haja um só brasileIro capaz
de se opor ao que proponho:

Art. O Govêrno Federal criará um plano nacio
nal de educação que atenda ás necessidades gerais do
ensino, e do trabalho técnico-profissional.

Art. O ensino primário será obrigatório, assim
como o.da língua nacional, geografia e história do
Brasil, em todas as escolas existentes ou que se fun
darem.

Art. Criar-se-á em todos os Estados, no Dis-
trito Federal e no Território do Acre, um instituto
que promova o ensino primário, a educação e o tra
balho profissional, de acOrdo com o meio.

§ f.o O mesmo se fará nos centros de coloniza
Cão estrangeira, nos aglomerados de populacões indí
genas e em algumas cidades da fronteira, segundo de
terminacão do Conselho Nacional •

.Art. f79. Suprima-se o último período, por estar
compreendido na emenda do art. f72.

Arts. f 73 e f 74. Suprimam-se.
Como estou com. o meu tempo já esgotado•••
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - V. Ex. está encantando a

Assembléia.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - Estamos ouvindo o orador

com o maior interêsse.
O SR. RENATO BARBOSA - ... e como julgo já ter

dito, sObre as fronteiras, o suficiente, encerro, aqui, esta ex
posição tão defeituosa.

O SR. DEMtTRIO XAVIER - Não apoiado. Brilhante e pa
triótica.

1Q SR. RENATO BAIRBOSA - Quanto nos custou,
Srs. Constituintes, a demarcação· definitiva da fronteira
sul do nosso Brasi'1. A tradição oral reproduziu ainda bem mais
que a historia esérita, aquela constante luta que parecia não
terminar nunca. Venceu o Brasil na defesa do seu Rio Grande.
Ficou, nQ entretanto, dentro da. nossa alma alguma. coisa. que
se ouve e se sente, na s.ilenciosa. concentração do nosso es
pírito. É a longiqua voz dos nos90S antepassados que fala
vam pela voz dos nossos mai'ores. Hoje, Sr. Presidente, a
fronteira esta. perfeitamente definida e do lado de lá, mou..
reja, trabalha e se engrandece uma Nação amiga. (Muito
bem; muito bem. Palmas. O oradnr é cumprimentado.)

7

. O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Frederico
Wolfenbútell.

, O Sr. Frederico Wolfenbutell lê o seguinte discurso: ....:.
"Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a 2f de Dezembro proxi
mo passado, tive a honra de ocupar a atençlio da Assembléia
Nacional para justificar emendas formuladas pela bancada do
Partido Republicano Liberal Riograndense 8Ôbre os títulos
IX. X e XI do Anteprojeto Oonstitucional. Cogitam. respecti
vamente da Religião. da Família. da Cultura e do Ensino.

Estava, então, longe de julgar-me, de conciênoia, obri
gado a voltar á tribuna parlamentar para. tratar do mesmo
assunto. ....
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Fazia, naquela ocasião, um estudo compal'ativo do
modo pelo qual os assuntos referidos haviam sido encara
dos na constituição de 24 de Fevereiro de :189:1 e no Ante
projeto enoa.zninhado pelo Chefe do Govêrno Provisório,
ora em discussão no seio da Assembléia Nacional e sujeito
á apresentação de emendas.

Enoerrada a dilação para recebimento de emendas ao
Anteprojeto no plenário, verifioou-se haverem sido apre
sentadas sôbre o assunto 47 emendas, assim distribuidas:
16 ao título Religião, 20 ao título Família e i2 ao título
Cultura e Ensino.

Enviadas á Comissão Constitucional, foram distribui
das aos respectivos relatol'es, para apresentação dos pa
receres.

Não nos é possível concordar "in totum" com os pare
ceres formulados pelos relatores dos capítulos IX, X, e XI do
Anteprojeto e das emendas a êles formuladas, nem com o
Substitutivo da Comissão Constitucional, apresentado ao
plenário da Assembléia Nacional.

É, entretanto, de justiça declarar, e com certa ufania e
satisfação o fazemos, que a grande maioria, a quasi totalida
de dos postulados, por cuja inclusão na Carta Constitucional
pugnamos, atravez as nossas emendas ao Anteprojeto, foram
atendidas, salvo certos assuntos, felizmente de somenos im
portancia, dos quais, entretanto, não deixaremos de tratar
para defendê-los, no intuito de conseguir a sua inclusão na
segunda discussão.

Certo é que a Comissão Constitucional, abrindo em
bora mão, muitas vezes, de pontos de vista e convições pes
soais, procurou atender a opinião dominante na Assem
bléia Nacional, opinião claramente revelada pelas emendas
formuladas ao Anteprojeto e atravez vastas discussões e
variados e repetidos discursos pronunciados na vigência da
Assembléia; •

Organizou, assim, a Comissão Constitucional umSubs
titutivo ao Ante.projeto que, se não satisfaz a todos, o que se
ria uma utopia, consulta, entretanto, os interesses gerais
da Naeão e representa a opinião da maioria do plenário da
Assembléia, evitando, assim, tanto quanto possível, entre
choques de opiniões, discussões estéreis e improfícuas e per
mitindo a realização do ensino desejo da generalidade do
povo brasileiro: a constitucionalizacão rápida do País.

Quando ocupei a tribuna para apresentar é justificar
as emendas da bancada liberal gaúcha, dizia haver, tpma
do, como ponto de partida para o estudo sObre os assuntos
atinentes ás questões religiosas, a serem tnrtadas na Cons
tituinte, o texto constitucional de 24 de Fevereiro de 1891.
Procurei suprimir, corrigir, aditar tudo quanto se nos pa
recesse necessário para estabelecer a sua concordancia com
as exigências do programa do Partido Republicano Liberal
do Rio Grande -do Sul e introduzir noções existentes em cons
tituições de outros países e que pareciam condizer-se com
os nossos costumes e as nossas inclinações. ,

Baseado nêsses estudos, apresentei ao Anteprojeto Go
V&'D.amental emendas, registradas sob os números 203, 204
e 205.

Nelas propomos a substituição completa ,e integral dos
títulos concernentes á religião, família, cultura e ensino.
'Não nos moveu nesta proposta o espírito de derrocat~ mas,
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tão s6mente, a necessidade de 'concatenação lógica e prática
de assuntos alterados com a inclusão das emendas.

Mudarmos hoje de método e adotaremos, para o nosso
trabalho atual, a divisão e classificação da matéria por as
suntos.

Assim abordaremos sucessivamente: ·a liberdade de
conciência e de crença, das igrejas e de suas relações com
os poderes públicos, da representação diplomática junto ti
Santa Sé, dos cultos dos ministros e congregações religio
sas, das associações religiosas, da assistência religiosa ás
classes armadas, hospitais, prisões e outros estabelecimen
tos públicos, dos cemitérios, do casamento e do ensino reli
gioso.

Liberdade de conciência e de crença - O princípio da
liberdade de conciência e de crença é princípio universal
mente reconhecido por todos os povos cultos e civilizados.
SÔbre êle não há divergências.

Na Constituição Imperial encontra-se o seguinte dis
positivo:

"Art. 79. Ninguem poderá ser perseguido por
motivo de religião, uma vez que respeite a do Estado
e não ofenda a moral pública."

Estava previsto na Constituição de 1891, em seu
"Art. 72, § 28: Por motivo de crença ou de fun

ção religiosa, nenhum cidadão brasileiro poderá ser
privado de seus direitos civis e politicos nem eximir
se do cumprimento de qualquer dever cívico."

Ora, se ninguem poderá ser perseguido por motivo de
religião (Constituição Imperial) e se nenhum cidadão bra
sileiro poderá ser privado de seus direitos civis e políticos
por motivos de crença, crença que implica na liberdade de
cónciência (Constituição de 1891), é claro, é óbvio que o
princípio da liberdade de conciência e de crença estava im
plicitamente reconhecida pelas Constituições Impérial e
Republicana de 1891.

O Anteprojeto foi mais explícito sObre o assunto e de-
clara taxativamente em seu -

"Art. 106: É inviolável a liberdade de conciên
cia e de crença."

Não surgiu emenda em contrário.

Conservamos em nossas emendas o dispositivo da
Constituição de 1891, tal qual se acha redigido, dando-Ihe,
porém, o número um no título, por constituir, na nossa
opinião, o princípio básico e fundamental sÔbre o qual as
senta o edifício de todo o capítulo concernente á religião.

Os signatários da emenda n. 1.036, da bancada baiana
e L087, de Fernando Magalhães e outros concordam expli
citamente com o princípio nos têrmos do anteprojeto.

O !ignatário da emenda n. L 150, o Deputado Asdrubal
6wyer de Azevedo, pugna pela mais ampla liberdade de
eonciência e propaganda, garantida aos indivíduos e asso
ciações religiosas. Acresce, pois, á liberdade de conciência,
a liberdade de propaganda.

A liberdade de· conciêneia e de crença, garantida pelas
Constituiçl)es do Império e da República, prevista no Ante
projeto, nlio sofreu llehuma contestaç§~rou emendas e in-
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cluida no trabalho da Comissão Constitucional, passará em
julgado no plenário, como artigo básico do Título Religião.

Das Igrejas e suas relações com os Poderes Públicos 
Na Monarquia, a religião católica era a religião do Estado.
Havia interdependência entre os poderes temporal e espi
ritual. A Constituição Impérial dizia em seu

"Art. 5.° A religião católica, apostólica, romana,
continuará a ser a religião do Império."

Com o advento do regimen republicano, houve a com
pleta separacão dêstes dois poderes. Decretou-se a laici
dade do Estado, sob a influência franca e insofismável de
dois fatores primordiais: da maçonaria brasileira, que con
tava; entre os pr6ceres do movimento revolucionário, ir
mãos aitamente graduados, e de idéias filosóficas eventual
mente preponderantes na época da propaganda republicana,
principalmente entre os prosélitos pertencentes á classe
militar, chefiada por Benjamin CODstant e seus discipulos.

Não obedeceram os constituintes de 1891, na confecção
da Carta Magna á obrigação precípua, ao intuito natural,
equitativo e justo de se guiar pela opinião pública brasi
leira, mas se deixaram arrastar por preconceitos que, abso
lutamente, não representavam o pensamento nacional, nem
poderiam servir de norma inspiradora da Carta Constitu
cional em elaboração, mas de que 8Stavam imbuidos alguns
poucos dos homens que, ocasionalmente, empolgavam as
posições de destaque e que imprimiam as diretrizes á orien
tação parlamentar, violando a conciência religiosa do povo
brãSTIeiro.

Assim, a Constituinte de i89i, afastando-se, evidente
mente, das realidades brasileiras de então, incluia na Carta
Constitucional o seguinte dispositivo em seu

"Art. 72, § 70: Nenhum culto ou Igreja gosará
de subvenção oficial, nem terá relações de dependên
cia ou aliança com o Govêrno da União ou dos Es
tados."

Proclamava-se a completa separação da Igreja c do
Estado, poderes entre os quais não haveria doravante rela
ções de dependência ou aliança.

O Anteprojeto governamental em seu

"Art. f 05. Nenhum culto ou Igreja gozará de
subvenção oficial, nem terá relações de dependência
ou aliança com os Poderes Públicos."

mantém integralmente êsses dispositivos, não só quanto ás
subvenções oficiais, como também, quanto ás relações de
dependência ou aliança entre os dois poderes, temporal e
espiritual, substituindo, tão sómente, os dizeres, "Govêrno
da União e dos Estados" pela expressão, talvez, mais con
sentanea de "Poderes Públicos".

No momento atual, em que a. ideologia revolucionária
de 1930 traça novas diretrizes politico-sociais, diretrizes
mais de acOrdo com a mentalidade do Povo Brasileiro, ~ujas
aspirações foram insofismávelmente sacrificadas pela Cons
tituinte- de t89i, nas questões concernentes á conoiência re
ligiosa, procura-se estabelecer um mod'ILS vive7U!i para êsses
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dois poderes, modus vivendi que, não implicando em alian
ça da Igreja com o Estado, admita, entretanto, a colabora
ção reciproca, em vista do interesse coletivo.

Foi dito algures bater-me eu pela aliança da Igreja Ca
tólica com o Estado, pelo reconhecimento daquela como
Igreja offcial, como Igreja do Estado.

Equívoco manifesto. Todo aquele que se der o trabalho
de lêr com atenção o que eu disse na época da propaganda
eleitoral, na tribuna da Camara e nas emendas por mim
formuladas, facilmente se convencerá deste engano. Sem
pre pugnei e continuo a pugnar pela completa independên
cia da Igreja do Estado e pela igualdade de todas as igrejas
e cultos. O que eu desejo e pelo que eu me bato é pela
colaboração de todos os credos nos serviços públicos, dentro
da integl'alldade do espírito de liberalismo e independência
que tem caracterizado a minha vida particular e pública.

As palavras pronunciadas nos comícios eleitorais, se
guindo o destino tão conhecido no tradicional provérbio
"verba volant", se dissiparam, mas os conceitos emitidos
nesta Casa, aquí ficam felizmente registrados e publicados
nos anais e servem hoje, como servirão amanhã ou em qual
quer época, para prestar o seu depoimento comprobativo das
minhas opiniões.

Dizia eu, Sr. Presidente:
A-pesar-da religião católica ser indubitavelmente a re

ligião da maioria do povo brasileiro. a-pesar-de Deputado á
Assembléia Nacional Constituinte, como delegado eleito pelo
Partido Republicano Liberal do Rio Grande do Sul, partido
político, mas que inscreveu em seu programa, êntre as ques
tões básicas, fundamentais e fechadas, as reivindicacõ~s
apresentadas pela Liga Eleitoral Católica, a-pesar-da inaba
labilidade de minhas convicções pessoais em questões reli
giosas, eu não venho aquí, Sr. Presidente, e quero que êste
fato fique perfeitamente esclarecido e assentado, eu nio ve
nho aqui, repito, pleitear privilégIOS ou prerrogativas para
a religião católica, assim como não o faria para outra reli
gião qualquer, de que eventualmente fosse presélito.

Eu não venho, Sr. Presidente, fazer propaganda. em pról
desta ou daquela religião, muito menos ataclÍ-Ia de qualquer
forma; eu quero irmaná-las todas no mesmo fim., interessá
las todas na mesma causa: na eduoação do povo brasileiro
pela moral religiosa.

Eu quero crer, Sr. Presidente, que não deva ser abso
lutamente impossível irmanar todos os credos nas reivindi

. oações religiosas no que elas tem de comum.
Vou continuar, Sr. Presidente, na pugna pela reivindi

cação dêsses princípios religiosos - tais sejam: a minis
tração de ensino religioso nas escolas, a assistência reli
giosa nos hospitais, nas penitenciárias e ás classes armadas
- em identidade de condições para todos e para todas as
religiões, independente de seus credos.

Não é um priviloégio que eu venho pedir, para esta'Ou
aquela religião, 'senão o direito, igual para todos, de infun
dir no povo brasileiro, desde a sua segunda infancia e
através da sua mocidade, o espírito religioso, para levan
tar e consolidar o nível moral de sua sociedade, por inter
médio da escola e do exárcito e a faculdade de exercer.
duas das obras de misericórdia divina, expressas nos cate
cismos elementares de todas as religiões, e que consistem
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em visitar os enfermos e encarcerados, levando-lhes o bál
samo consolador da religião.

Vejamos qual a nossa opinião, a nossa atitude em face
da questão das relações da igreja com os Poderes Públicos.
Acham-se denunciadas nas emendas n. 203 e f. 087.

"Art. O exercício e culto religioso é garantido
pela Constituição e está sob a proteção do Estado que
entreterá. com os representantes dos diversos cultos e
igrejas as relações necessárias e estabelecerá. os pa
ctos indicados:

1°, á. manutenção da harmonia entre o Poder Pú
blico e as opiniões e interesses religiosos;

2°, á cooperação das comunidades de todos os
credos no serviço público da Nação, principalmente
na ministração do ensino religioso nas escolas, na
inscrição do casamento religioso no registro civil, na
assistência religiosa nos hospitais, nas penitenciárias
e estabelecimentos .congêneres e ás classes armadas.'"

Pugnamos nós, os signatários das emendas ns. 203 e
L 087, pela liberdade do exercício do culto religioso, colo
cando-o, em vista de sua relevancia, sob a proteção do Es
tado, á guisa do que determina a Constituição Alemã no

"Art. 135: O livre exercício da religião é garan
tido pela Constituição e é colocado sob a proteçã.o do
Estado...

Tendo em vista a influência dos problemas morais nos
destinos da vida das nações, foi proposta a inclusão na 'Carta
Magna do princípio do trabalho harmonico e de cooperação
dos Poderes Públicos com as comunidades de todos os ore
dos ao serciço da Naç~o, principalmente para a eficiência
dos novos serviços a instituir e regulamentar, o que se oon
seguirá com a boa harmonia entre ambos os poderes e com
a cooperacão das comunidades religiosas nos serviços a ins
tituir. Está em perfeita conformidade com o que a Santa
Sé fez com diversas potências européas e nia implica, abso
lutamente, na quebra do princípio da independência dos po
deres temporal e espiritual.

Exprimem-se de conformidade com a nossa orientaclo
os signatários das emendas n. 1.087, Fernando MagalMes e
outros, Do 203 identicas ás nossas. Os signatários das emendas
11. f. 036, bancada baiana, e u. 876, bancada paulista,
acrescentam ao final do artigo iO~ o seguinte dispositivo:

"admitida, entretanto a colaborac~o reciproca, em
vista do interêsse coletivo.·

A emenda n. 1.20i, de Francisco Veras e Carlos Reis,
de pleno acOrdo em princípio, é assim redigida:

"O Estado reconhece necessária a colaboração de
todas as religiões na solução dos problemas morais da
nacionalidade, mantendo, porém, a independência en
tre 'os poderes temporal e espiritual.·

Todos concordam, pois, e corroboram no princípio de
nla ser possível ao Estado presoindir da colaboraclo reli-
gi~. •
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o substitutivo da Comissão de Constituição também o
reconhece e institue o seguinte:

"Art. 10. É vedado á. União e aos Estados:
b) Estabelecer, subvencionar ou embaraçar o

exercício dos cultos religiosos, ou ter relação de ali
ança ou dependência com qualquer culto ou igreja
- sem prejuízo, todavia, da representação diplomá
tica junto á Santa Sé e admitida a colaboração reci
proca em vista do interêsse coletivo."

Reconhecido o princípio pelo qual nos batemos - o da
colaboração reciproca - concordamos com o substitutivo,
ainda que o enunciado :,eja muito lacônico e pouco expres
sivo.

Representação diplomática junto á Santa Sé

A' Monarquia manteve junto á Santa Sé uma represen
tação diplomática.

O Govêrno Provisório da República, pelo decreto nú
mero 119-A, instituiu a plena liberdade de cultos e a igual
dade das religiões perante a lei, aboliu a representação di
plomática junto á Santa Sé. Também o primitivo texto cons
titucional da República não continha o períooo final do
art. 172 § 7.° A represntação diplomática junto á Santa Sé
não implica violação dêste princípio.

Só mais tarde aceitou-o, incorporando-o á Constituição,
a Assembléia Revisionista de 1925-1926.

O Anteprojeto Governamental mantém êste dispositivo.
Considerando que a Constituição de 1921 estabeleceu a

laicidade e completa separação do Estado e da Igreja, pro
clamando que não haveria, doravante, quaisquer relações
de dependência ou aliança entre estes poderes, a conservaclo
da representação diplomática junto á Santa Sé, poder su
premo da Igreja Católica, apostólica, romana, parece ter
sido uma incongruência, uma contradição manifesta aOB
novos principios estabelecidos, a não ser que o Brasil ti
vesse continuado a reconhecer o poder temporal da Igreja
sObre o Estado do Vaticano, poder usurpado pela Itália.
hoje feliz e justamente restabelecido.

O que em 1891, s6 podia ser considerado como uma
deferência ao espírito católico do Povo Brasileiro, hoje está
perfeitamente legalizado pelo restabelecimento do poder
temporal da Santa Sé, não havendo mais necessidade de jus
tificar a existência da representação diplomática junto ao
Vaticano pela declaração categórica de que ela não implica
violação constitucional.

Assim pensando, condicionando a representação diplo
mática junto á Santa Sé, ao princípio da colaboração recí
proca da Igreja e do Estado, em vista do interesse coletivo.
propúnhamos na emenda n. 203 para o parágrafo a seguinte
redação: .

"Parágrafo único. Para cultivar as. boas relações com
a Santa Sé o Govêrno manterá uma representação diplomá
tica junio á mesma."

Propõem a supressão da representação os signatários
das emendas n. 206-A, Guarací Silveira e n. 932, Acir Me
deiros e outros.
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Manifestaram-se taxativamente favoráveis á manuten
ção da representação diplomática junto á Santa Sé e da in
clusão do dispositivo, tal qual foi por nós redigido, nas emen
das n. 203, os signatários de emendas n. 1.036, bancada
baiana e n. 1.087, Fernando Magalhães e {lUtros.

A emenda n. 1.086, da lavra do Deputado Luiz Su
cupira, pugna pela inclusão da seguinte redação ao

Art. 105, parágrafo único. "A representação diplomática
do Brasil junto á Santa Sé, bem como o reconhecimento dos
dias santos de guarda da Igreja Católica, não implicam vio
lação dêste princípio."

Corresponde ao parágrafo único do art. i05, tal qual
se acha no Anteprojeto, incluindo o reconhecimento dos dias
santos de guarda da Igreja Católica. Justifica o autor a
sua emenda declarando que os dias santificados são de fato
respeitados pelas autoridades administrativas, Jiispensando
o ponto nas repartições públicas. Propõe, pois, oficializar
o costume, transformá-lo em lei.

A representação diplomática junto á Santa Sé foi prin
cípio vitorioso no Substitutivo da Comissão Constitucional.

Do Culto - É da Constituição do Império, o seguinte
artigo:

..A religião católica apostólica romana continuará a ser
a religião do Império. Todas as outras religiões serão per
mitidas com o seu culto doméstico ou particular, em casas
para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo."

A Constituição Imperial, dava á Igreja Católica todas a~
regalias de religião de Estado. permitindo ás outras religiões
acatólicas um culto doméstico particular, em casas sem
forma exterior de templo. Destas disposioões se conclue im
plicitamente a proibição do culto público (em oposição ao
culto doméstico e particular) e a construção de igrejas (em
oposição a casa sem forma de templo).

A Constituiçi1o de 24 de Fevereiro de t89t faculta o
exercício livre e público do culto individual e coletivo em
seu art. 72 § 30 que diz:

"Todos os indivíduos e congregações religiosas podem
exercer pública e livremente o seu culto."

O Anteprojeto Constitucional, garante o livre exercício
dos cultos, condicionando-o, todavia, á compatibilidade com
a ordem pública e os bons costumes.

Não foi apresentada nenhuma emenda contra o dispo
sitivo do livre exercício do culto em si. Todas as emendas
corroboram a necessidade de sua inclusão no texto constitu
cional. Há alguma divergência quanto ao· condicionamento
á compatibilidade com a ordem pública e os DOns costumes.
Aceito pelas emendas n. 1..036, da bancada baiana, e Li50,
do Deputado Asdrubal Gwyer de Azevedo, as emendas nú
mero 203 da bancada gaúcha, e n. L 087, de Fernando Ma
galhães e outros, não incluem o dispositivo restritivo do
condicionamento á compatibilidade com a· ordem pública e
os bons costumes, com receio de que, na interpretação. da
restrição, possam surgir dificuldades e abusos.

No estudo sÔbre Cultos ou Igrejas e das suas relações
com os Poderes Públicos, merece uma especial atenQão ,
particular discussão a emenda n. i. 150 da lavra do Depu
tado Asdrubal Gwyer de Azevedo, por destoar de todas as
demais, não só quanto ás teorias e opiniões, como também
pela sua minuciosidade e detalhes. •
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Proclama a laicidade do Estado (art. 105). a igualdade
de todos os cultos e igrejas perante a lei (§ 1°), a liberdade
de conciência e de crença (art. 106) e de propaganda (ar
tigo 105 § 20), admite, nos têrmos compatíveis com a ordem
pública, a garantia do exercício de todos os cultos nos tem
plos, igrejas e demais : estabelecimentos particulares pró
prios (art. 106), faculta a assistência religiosa individual,
o confOrto espiritual, aos que o desejarem, nas expedições
militares, nos hospitais, nas penitenciárias e nos manicô
mios (art. 105 § 5°), proíbe atos religiosos ou cultuais em
quaisquer outros departamentos oficiais .. (art. 105 § 50) e a
sua promoção por parte dos Poderes Públicos (art. 105
§ 2°), assim como o favorecimento ou embaraco, por parte
dos Poderes Públicos, do exercício de práti,eas cultuais de
indivíduos ou associações religiosat/; proíbe, ainda, a per
manência ou colocacão de imagens, figuras ou símbolos de
qualquer igreja ou culto nos departamentos públicos, além
das subvenções ou auxílios oficiais.

Se, em sua grande maioria, insere princípios admissí
veis e admitidos, inclue restrições odiosas e incompatíveis
com o espírito de liberalismo que deve presidir as questões
religiosas.

Assim, proclamando o livre exercício de todos os cultos.
o restringe, todavia, aos templos, igrejas e estabelecimentos
particulares próprios, abolindo, portanto, o culto nos logra
douros públicos e nos departamentos oficiais, reduzindo.
assim, o exercício do culto de qualquer religião, ao que foi
o culto das religiões acat6licas na monarquia, um culto do
méstico e particular nos templos.

Em se referindo á assistência religiosa e ao confOrto
espiritual nas expedições militares, nos hospitais, nas peni
tenciárias e nos manicômios. os restringe á assistênoia reli
giosa individual, excluindo, assim, os altos cultuais coletivos.

O que, porém, corOa a obra de intolerancia religiosa da
emenda é o § i O do art. ~OG que reza:

"Independa de orenoa e de culto religioso o exercício
dos direitos individuais, sociais e poUticos, salvo quando &
orença ou condição religiosa do crente importar no reconhe
cimento e obediência a uma autoridade ou poder temporal
ou espiritual estrangeiro, caso em que o cidadão, mesmo
nascido no Brasil, nAo terá direitos políticos."

A oraçAo principal dêste período; ~ independe de
orença e de culto re1ig~08O o exercício dos direitos indivi
duais e políticos-corresponde ao § 1,0 do art. 106 do Ante
projeto. A restrição feita: - salvo quando a crença ou
condicão religiosa do crente importar no reconhecimento e
obediência a uma autoridade ou poder temporal ou espiri
tual estrangeiro, caso em que o cidadão, mesmo nascido no
Brasil, não terá direitos politicos - é o que de mais cla
moroso e injusto póde haver cotnra o espírito de liberalis
mo que caracterisa a nossa época.

A prevalecer, cassaria. os direitos políticos da gran~e
maioria dos brasileiros que é incontestavelmente COnstI
tuida pelos católicos apostólicos romanos. Ora, êstes obe
decem a um poder espiritual estrangeiro, o papa, e se
acham, pois, incluidos nos dispositivos propostos pela
emenda e condenados á perda da cidadania.

Não acreditamos que tenha sido esta a intenolo do
signatário da emenda. Deve .ter havido lapso de qualquer
origem ou natureza, que, todavia, Dlo conseguimos vislum-
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brar, porquê a justificação da emenda não se refere a êste
ponto particular.

No Substitutivo da Comissão Constitucional encontra-
mos o seguinte: '

Art. 10. E' vedado á União e aos Estados:
b) estab~l~cer, subvencionar- Elu embaraçar o exercício

d~ c~ltos relIgIosOS, ou ter relacoes de aliança Ou depen
dencIa com qualquer culto, ou igreja.

Art. 142. n. 22 E.. . garantido o livre exercício dos
cu.lios religiosos, no que não contravenham á ordem pú
bhca e aos bons costumes.
. Pugnamos pela não inclusão da restrição final do ar

tlgO; - no que nao contravenha á ordem pública e aos bonS
costumes - pela razão já mencionada do receio de que na
interpretação da restrição possam surgir dificuldades e
abusos. As contraversões. á ordem pública e aos bons cos
tume devem ficar para a alçada da polícia.

Ministros religiosolr. A Constituição de 2-i de Fevereiro
de 1891, dizia em seu

Art. 72, § 28: "Por motivo de crença ou de função re
ligiosa nenhum cidadão brasileiro poderia. •• eximir-se
do cumprimento de qualquer dever civico".

§ 29: "Os que alegarem motivos de crença religiosa
com o fim de se isentarem de qualquer onus que as leis da
República imponham aos cidadãos... perderão todos os di
reitos polfticos."

:e:stes dois artigos, se não visam exclusivamente as re
lações dos ministros religiosos em face, principalmente, do
servi~o militar, a êles se adaptam perfeitamente.

Pelas disposições expressas, os ministros religiosos
não poderIam eximir-se do serviço militar, sob pena de per
da de todos os direitos políticos.

Estudemo!>, pois, as relacões dos ministros religiosos
com o servic;o militar. Nêste estudo devemos, distinguir duas
espéCIes de serviço militar: o que se presta em tempo de
paz e o que é exigido na guerra.

A primeira espécie consiste na preparação militar do
indivíduo. Incute a disciplina e prepara o soldado para a
eficiência da segunda espécie, que é a que Pátria exige de
todos os seus filhos em caso de guerra, em defesa de sua
honra e de sua integridade.

Quais as relações dos ministros rel1giosos com êstes
serviços? .

Quanto á primeira espécie, prestada em tempo de paz;
não existe dificuldade. Recai no período de vida compre
endido entre os 17 e os 21 anos, quando o seminarista, o
candidato ao futuro sacerdócio, ainda procede ao~ sáus. estu
veniente o serviço miliatr exigido, como conscrIto, abstado
dos para a futura ordenac;ão. Não traz nesta época incon
e sorteado ou se assim o preferir, nos tiros de guerra or
ganizados e difundidos pelo Brasil inteiro. no. intuito do
propinar aos interessados o servico militar indIspensável 6
exigido para a dispensa dos serviços militares. nas tropas
orgsnizada.<; das fôrças armad:ls. ~êste partIcular quero
re1'er:r o exemplo do Seminário Episcopal em São Leopol
do. no Estado do Rio Grande do Sul. 'Iue conta com uma
matrícula considerável e mantém um tiro de guerra pró
prio. organi711do e recunhecido de llcÔrdo com as leis do
Pais e onde os seminaristas recebem inst.rueçAo militar, o,le
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cial, satisfazendo, assim, esta obrigação e êste dever cívico.
sem preju fzo de seus estudos.

. . ür?_enados,. os sacer-doLes ~st~rão em condições espe
CIaIS. Sao destmados a uma IDlssao de exclusiva espiritua
lidade, á salvação das almas. Com a santidade do ministé
rio eclesiástico não se coaduna a função do soldado em
temp~ de guerra. Não é justo que derramem sangue huma
no maos que foram sagradas para o sacriffcio incruento da
altar e para deitar a benção sôbre a humanidade, nem
tão pouco, que se incorporem ás filei..as dos combatente~
ativos e se enviem ás trincheiras para matar, de fuzis na
mão, os prégadores da paz e da concórdia aquêles a quem o
uso das armas é interdito. Seria desviá-los completamente
de sua misi'ão de pura espiritualldade e de prégadores do
amor divino e do próximo.

Pleiteamos para t:les a I'acionalização do serviço mi
litar, segundo o principio do aproveitamento de cada qua!
no poste. em que possa ser ma~s útil á sua própria e última
finalidade ~ á eficiância da vida social, de acõrdo, aliás,
com o espírito do art. 78 do Anteprojeto incluido no Subs
titutivo sob o

Art. 183: "Todo Brasileiro é obrigado, na f.orma da lei,
ao servico militar e outros encargos necessários á defesa
da Pátria e das instituições, e em caso Ci3 mobilização,
p6de-se lhe dar o destino que melhor convenha ás aptidões.
auer nas iorças armadas, quer nas organizações (lO inte
1'.01'."

A;;l'lim, se em tempo de guerra sé organizam equipes
médicas, para, ao lado de- serviço sanitário regular do exée
cito, tratar da saúde do corpo nas trincheiras, nos postos,
nos lazaretos e nos hospitais, se se encorporam ao Corpo
de Engenharia Militar, técnicos civis para auxiliá-los n~
construção de estradas, pontes f, serviços outros, que a
própria guerra cria e impõe, porquê não aproveitar os mi
nistros religiosos nu serviços que lhes são inherentes e pe
culiares: de pregar a moralidade e disciplina ás tropas,
cuidar da assistência espiritual, tratar das n~cessidades da
alma que para muitos, tais sejam as condi~ões religios~,
são mais importantes que as do corpo. Como capelaIs
nos campos de concentração, nos hospitais de sangue, nas
trincheiras, nos campos de batalha, arriscarão a vida, ombro
a ombro com os combatentes ativos, aos que pelejam pela
Pátria com as armas na mão, dando-lhes fÔrça, imprimindo
bravura. estimulando heroismo, infundindo re5'ignação e pro
pinando o báisamo consolador da religião nos casos de sacri
fício má:r.imo pró Pátr-ia.

Assim pensando, havíamos proposto, como emenda ao
Anteprojeto Governamental, a inclusão 'do seguinte artigo:

"Ministros e membros de congregações religiosas ficam
isentos de qualquer onus que as leis da República imponham
aos cidadãos e que se não coadunem com a qualidade de
ministros ou membros de congregações religiosas".

Ficaria perfeitamente solucionado o caso.
A emenda n. 1.036 resolveu-se pela seguinte redação:
Ar.t. O serviço militar somente poderá ser exigido

dos mznistros e membros de congregações religiosas sob a
a forma de assistência espiritual ás fÔrças armadas".

Especifica, assim, os onus que se não coadunam com a
q.uaJidade de ministro e membro de congregação religiosa,
fIxa, na for-ma da assistência espiritual ás fôrças 'armadas, o
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-serviço mUitar aos mesmos exigível. Mais clara e mais ex
plicita, pela especificacão do serviço que se coaduna com a
qualidade de serventuários da religião, a que nos referimos

·em nossas emendas, aplaudimos a redação da emenda n. 1.036,
.com a qual nos declaramos solidários. Considerando, entre-o
tanto, que é nosso intuito modificar o menos possível o texto
proposto e encontrando no art. 183 do Substitutivo a seguinte
.disposição:

"Art. 1'83.· Todos os Brasileiros s.ão -obrigados, na forma
·,que a lei estabelecer, ao serviço militar e a outros encargos
necessários á defesa da Pátria e das instituições, e, em caso
de mobilização, serão aproveitados conforme as suas apti
dões, quer nas fôrças armadas, quer nas organizações do in
terior".

Confiante em que a lei estabelecerá para os ministros
religioso, como equivalente ao serviço militar. o encargo da
assistência espiritual ás classes armadas, conformamo-nos,
neste particular, com o dispositivo do Substitutivo Consti
tucional.

Associações religiosas. Sôbre a faculdade de associabili
:zação religiosa, encontramos no texto cop.stitucional de 1891,
o seguinte:

Art. 72, § 3. "Todos os indivíduos e congregações reli
giosas podem exercer I?ública e li~emente o seu culto, asso
..ciando-se para êsse fIm e adqUlrmdo bens, observadas as
disposições do direito comum."

Ao tempo da monarquia as associações se regiam pelas
leis de "Mão-morta". A êsse respeito Pedro Lessa diz nas
"Dissertações e Polêmicas":

"Mão-morta", define o Sr. Conselheiro Rui Barbosa, é o
sistema da exceção, a que a lei civil submete, especialmente
.quanto ao direito de propriedade, sua aquisição, seu exer
cIcifJ e sua transmissão, U!:l entidadc8 coletivas, cujo patrI
mÔnio por interêsses de ordem pública se quer limitar.

No projeto de Constituição RepubIizana, formulado pelo
Govêrno Provisório, mediante os decretos n. 914 A, de 28 de
'Outubro de 1890, e n. 560, de 22 de .Junho, g.e continuou a
subordinar o patrimônio das corporações religiosas ã tutela
de Poder Público. Todos os indivíduos e confissões religio
sa5, dispunha o art. 72, § 3°, podem exercer o seu culto pú
blica e livremente, associando-se para êsse fim, e adquirindo
-bens, observados os limites postos pelas leis de mão-morta.
A Constituinte, porém, eliminou de um traço o princípio em
vigor, substituindo a cláusula "observados os limites postos
pelas leis de mão-morta", em vez do qual adotou esta outra,
essencialmente oposta: "observadas as disposições do direito
comum". Disposições de direito comum e leis de mão-morta,
são conceitos realmente antagônicos um do outro. A "mão
morta" é um regime de preceitos caracteristicamente exce
pcionais, destinados a restringir a certas corporações os di
Teitos de liberdade e propriedade. Rejeitando, pois, a frase·
que as conformava ás leis de mão-morta, .e trocando-as na
,que...as põe sob o direito comum, a Constituinte aboliu radi
-calmente a· mão-morta das antigas leis, e estabeleoeu em
todos os sentidos, inclusive no que toca á aquisição, á adnti
nistração. á alienação da propriedade imóvel, a liberdade das
'associações religiosas."

O Anteprojeto atual corrobora o princípio !i.rmado peh
-Constituição de :1.891 e diz em seu artigo 106, § 20 :

"É garantida a liberdade de associação-religiosa.
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§ 3.0 As associacÕes.re~is:io~as adquirem capacidade ju
rídica nos têrmos da leI CIVIL

Pugnamos em nossas emendas pela conservação dos dis
positivos do Anteprojeto. Surgiram ligeiras modificações ao>
§ 30 nas emendas ns. 1.036 e 1.087.

A emenda n. 1. 036 propõe a inclusão dos seguintes di
zeres no § 3°:

..As associações religiosas adquirem capacidade
jurídica nos têrmos da Lei civil e ficam subordinadas,...
nas suas relações internas e para com os seus supe
riores, ás leis fundamentais das confissões a que per
tençam." .

A emend&. n. 1.087 pugna pela seguinte redação:
.. . .. ficando subordinadas, no seu govêrno e dis

ciplina, ás regras fundamentais da confissão a que·
pertençam. "

Á primeira vista poderia parecer uma interferência d)·
poder temporal nas atribuições do poder espiritual. É, po
rém' justamente o contrário. Firma o princípio da não in
tervenção. Definindo na Constituição a situação das pessoas
jurídicas de direito eclesiástico em relação com a disciplina'
interna da respectiva confissão e dos seus chefes, o poder
temporal esquiva'-se de nelas intervir para evitar conflitos'
entre os dois poderes.

O Substitutivo da Comissão Constitucional elimina Oi!
parágrafos 20 e 3° do art. 106 do Anteprojeto esilencia com-
pletamente a questão d:ls associações religiosas. Sendo os~

princípios acima discutidos inconcussos, não podemos dei
xar de clamar pela sua inclusão no texto da futura Consti
tuicão da forma seguinte, consoante á emenda n. 1.087:

Art. É garantida a liberdade de associação religiosa.
§ As assoeiações religiosas adquirem capacidade ju

rídica nos têrmos da Lei civil, fieando subordinadas, no·
seu govêrno e disciplina. ás regras fundamentais da eonfis
são a que pertençam."

Encontramos, ainda, no Substitutivo, no art. 138, § 1°.
a reprodução do Art. 70 § 1° da Constituição de 189'1:

"Não podem ser alistodos os religiosos de ordens
monãsticas. companhias, congregações ou comunidades de
Qualquer denombacão. sujeitos a voto de obedi~ncia. regra
ou estatuto que implique renúncia da liberdade indi
vidual."

Veda-se pois, a faculdade de alistamento aos religiosoS'
regulares. O AnteprOjeto do Código Eleitoral declinava, em
seu art. fi, n. 5, dispositivo idêntico, sendo que o texto de-
finitivo o afastou. .

(Decreto 21.076 de 24 Fevereiro de 1932 art. 4.0)
Não concordamos com a exceção odiosa estabelecida aa

clero regular e, pugriando pela eliminação da letra d do· §:
10 ' do art. 138 do Substitutivo Constitucional, não poderia.
mos justificar m~lhormente a nossa opinião do lIUe fazer
nossas as palavras de Pedro Lessa:

"Que. homem, despido de preoone~ito, s~._ animaria.;
ainda a propugnar a infundada e decreplta opIDlao d~ ~e
as associações religiosas devem .ser ~postas fóra do dIreIto
comum. O libelo contra a assoeIaç~e~, em geral, co~pre.
ende quatro artigos. Censuram :prImeIro- porquê se ·lIgam:
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:por votos temporários ou perpétuos. Que argumento pro~
.dente p6de tirar...,.se daí, quando .é lícito a cada individuo
fazer votos a Deus? Trata-se de fenômeno todo íintimo, en
tre a· conci-ência do crente e Deus, e não entre o crente e a
-sociedade; por conseguinte, em tais votos não p6de inter
vir a sociedade. Em segundo lugar as associações religiosas
praticam o celibato. Mas, não se p6de obrigar ninguém a.
se casar; o casamento forçado é um assunto de comédia.
Terceiro ponto de acusação: êsses celibatários vivem em
comunidade. Que fazer, se a vida em comum nada tem de
ilícita, sendo-pelo contrário fundado no mais vivo e legíti
mo instinto da natureza humana. Finalmente, acusam, com
particular enérgia, aOs religiosos, poNIti.ê abdicam sua von
tade nas mãos de um superior-. Onde basear o qireito do
Estado de proibir a y.m homem de confiar a outrem a di
reção de sua conduta? Cada um, sendo senhor de sua pessoa,
p6de i confiara sua direção ao seu visinho."

Elimine-se, pois, do Art. 138 § i ° a letra d.
Assist~ncia religiosa ás classes armadas.
-Ao tempo da Monarquia as fôrças armadas de terra e

mar eram dotadas oficialmente de capelães eclesiásticos que
lhes prestavam serviços espirituais em tempo de paz e de
guerra.

A República extinguiu esta instituição.
A República Nova, através o Anteprojeto, se propõe per

mitir o serviço espiritual facultativo ás classes armadas:
"Art. 1.06, § 4. Não se poderá recusar aos que pertençam

ás classes armadas, o tempo necessário á satisfação de seus
deveres religiosos, sem prejuízo dos servicos militares.

§ 5.° Sempre que a necessidade do serviço religioso se
.fizer sentir nas expedições militares, nos hospitais, nas pe
nitenciárias ou outros estabelecimentos públicos, será per
mitida a celebração de atos cultuais, afastado, porém, qual
quer constrangimento ou coação e sem onus para os cofres
püblicos" •

Em tempo oportuno. apresentamos as seguintes emen
das aos parágrafos acima mencionados:

No § 40, propúnhamos substituir o final - "sem prejuizo
dos serviços militares" - pelos dizeres "devendo o comando
harmonizar as exigências do servico militar com o tempo
necessário á satisfação dêsses deveres", - porquê o final do
§ 4°, tal qual foi proposto, tira, a nosso ver, toda a eficiência
ao mesmo, porquanto, deixa· â mercê do arbítrio dos· supe
riores hierárquicos a concessão do tempo em questão .

. No § 5° propúnhamos a supressão do fim, ainda, - "sem
onus para os cofres públicos" - como incongruente. Di
zíamos que, se em tempo de paz a medida é tolerável, em
tempo de guerra ela não se justifica. Em épocas normais,
não haverá necessidade do Govêrno providenciar sôbre a as
sistência religiosa ás classes armadas, porquê, localizadas,
geralmente, em lugares onde existe a oportunidade para a
.satisfação dos deveres religiosos, basta, tão somente, conce
der aos represen~ntes das respectivas classes o tempo ne
cessário á sua satisfação.

Em tempo de expedições militares e de guerra o caso
muda de figura. O' Estado terá necessidade de organizar o
serviço de assistência religiosa, ou sob a forma de capela
nias militares, como existiam na Monarquia., ou sob a for
ma de equipes religiosas. Como se compreender êsse rrvi-
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ço efetivo sem onus para o Estado? Organizado oficial
mente o serviço de assistência religiosa em tempo de ex-o
pediCões militares e de guerra, nos campos de concenu'a
ção, nas hospitais de sangue, nas trincheiras e nos campos
de batalha, pois em todos êles se exerce a ação religiosa,
como se manterão, de que viverão os respectivos ministros'
e serventuários? Quer nos parecer claro e evidente que os'
onus decorrentes dessa organização não podem deixar de re
cair sôbre quem as institue, que é o Estado.

Emendas outras surgiram. Visam a exclusão de ambos·
os parágrafos 4° e 5° as de n. 932, de Acir Medeiros, e de
n. 1.147 de Asdrubal Gwyer de Azevedo. A emenda n. 56 de
Alfredo C. Pacheco propõe tão sómente a supressão do § 5°'

A emenda n. 209 do Deputado Guaracf Silveira pede a·
exclusão do § 5° e ao § 4° propõe a seguinte redação:

"Não se poderá recusar ao cidadão, principalmente
quando dependendo diretamente do Estado, o tempo neces
sário á satisfação de seus deveres religiosos, sem prejuizo
de suas funções, nem lhe poderão ser negados os meios
necessários para satisfazê-los, quando estiver sob as or
dens do Govêrno, afastando o constrangimento ou coação e'
sem onus para os cofres públicos".

Visa a emenda proporcionar o tempo necessário á sa
tisfação de seus deveres religiosos, não só aos que perten
çam ás classes armadas, mas tambem a todo cidadão, de
pendente do Estado ou não,. mas principalmente quando
dependendo diretamente do Estado, e impõe a êste o dever de
proporcionar os meios necessários á sua satisfação nos
lugares onde êstes meios não existanJ. Termina afastando
o constrangimento ou coação e os onus para os cofres pú
blicos. A primeira parte, estender a todo cidadão, depen
dente do Estado ou de ,quaisquer empregadores de homel).8,.
o direito propugnado para as classes armadas é justo e
louvavel; a segunda, que impõe ao Estado o dever de pro
porcionar os meios necessários á sua satisfação, na forma
pela qual está expressa, achamos exagerada c incompatí
vel com a terceira: sem onus para os' cofres públicos.
Como compreenderá S. Ex. um servico obrigatório insti
tuído pelo Estado sem uma justa remuneração dos respecti
vos serventuários e sem os onus dêle naturalr.~~nt,e de
corrento para os cofres púlJlicos.

Emenda 783 da bancada paulista:
Reunam-se em um s6 os parágrafos 40 e 5°, assim re

digidos:
..~ garantido, sem Dnus para o Estado, a assistência

religiosa ás forcas armadas, bem como nos hospitais, pri
sões e outros estabelecimentos públicos".

A emenda propõe, como se vê, a fusão dos dois pará..
grafos em um s6, dando-lhe uma redação mais concisa e
genérica, em oposição á redação ampla e prolixa dos pará
grafos do Anteprojeto e da emenda n. 203, da. bancada,
gaúcha. Conserva, ainda, o dispositivo sem onus para o
Estado", sôbre o qual já tivemos oportunidade de nos ex
ternar.

A emenda n. 1.214; da. Frente Única Riogràndense..
substitue o § 4° do art. 106 pelo seguinte:

"É assegurada a assistência religiosa facultativa· ás
classes armadas, prisões e hospitais públicos".
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Similar á paulista, apresenta, sÔbre ela, a vantagem
de omitir a restrição sObre o onus do Estado.

A emenda n. 95, de Costa Fernandes, propõe no § 5° do
art. 106 a substituição das palavras iniciais até "sentir"
pelas seguintes "Sempre que fôr reclamada a prestação do
serviço religioso".

Alega o autor da emenda, e com muita razão, ser
muito vago o dispositivo do parágrafo e dificil ~aber quan
do se ,poderá fazer sentir a necessidadó do serviço reli
gioso, dificuldade que a emenda com felicidade contorna.

Assistência religiosa nos hospitais, nas penitenciárias
e outros estabelecimentos públicos.

Além da assistência religiosa ás classes armadas, o
Anteprojeto previa, sabiamente, a assistência religiosa nos
hospitais, nas penitenciárias e outros estabelecimentos pú
hlicos congeneres.

É evidente que não se pode recusar aos grandes sofri
mentos,i ás grandes dores humanas, aos internados em es
tabelecimentos nosocomiais o lenitivo de uma assistência
religiosa eficiente e as últimas consolações da fé aos mo
ribundos.

Quanto ás prisões, o Estado pode, por motivos de ordem
e segurança pública, sequestrar o indivíduo do convívio so
cial, mas não pode e não deve privá-lo de um dos recursos
mais propícios e eficazes á sua regeneração moral, que vem
a ser a religião.

O Substitutivo diz em seu art. 144:
"A ninguem se privará do tempo preciso para a satis

fação dos deveres religiosos, atendidas as obrigações 'dos ser
viços a seu cargo."

Art. 143. Sempre que se tornar necessário, nas expedi
cões militares, hospitais, penitenciárias ou outros estabele

. cimentos oficiais, será permitida a assistência religiosa, sem
coação ou constrangimento nem Dnus para os cofres pú
blicos. "

Coerente com as considerações formuladas por ocasião
da discussão do art. 106 do Anteprojeto, quando pediamos
a supressão do final - sem prejuizo dos servicos militares" .
- seguindo o mesmo raciocínio propomos a supressão do
final do arte 144 do Substitutivo "atendidas as obrigações dos
servicos a seu cargo."

No arte 143 não concordamos com o modo pelo qual co
meca e termina. Suprimam-se os dizeres - "sempre que· se
tornar necessário" e ..:- "sem onus para os cofres públicos",
pelas razões alhures apresentadas. .

Em conclusão, propomos ao art. 144 do Substitutivo a
seguinte redacão:

Art. 144. :a assegurada a assistência religiosa faculta
tiva ás classes armadas, nos hospitais, nas penitenciárias e
em estabalecimentos públicos congeneres.

Cemiterios - A República instituiu a secu!arizacão dos
cemiterios no art. 72, § 5° da Constituição de 24 de Fevereiro
de 1891:

Art. 72, § 5. o Os cemiterios terão caráter secular e serão
administrados pela autoridade municipal, ficando livre a to
dos os cultos religiosos a prática dos respectivos ritos em re
lacão aos seus crentes, desde que não ofendam a moral pl~
.blica e as leis." ,
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O AnteproJeto governamental, em seu art. f 06, § 6o.~ pro
poz manter o mesmo art. com a supressão da restrição fi
oal: "desde quo nlo atendam a moral p1fblica e as leis.·

Ao AnteproJeto foram apresentadas diversas emendas.
A emendll n. t. i50, do Sr. Asdrubal Gwyer de Azevedo.

insiste no princípio da secularização dos cemiterios, de-
terminando, ainda, como que para robustecer o principio, a
proibição dn trnnsterência dos mesmos pelas municipali
dades a outrem. Prevê' a proibição de monopólios ou privi
légios funerários, medida justa ~ louvável, porquanto, todo
e qualquer monopólio traz o cunho da odiosidade.

As emendas 203, da bancada gaucha, 1.036, da bancada
baíana e i. 087, de Fernando Magalhães e outros, mantem
os dizeres do § 6°, transformando-se em artigo e propõe acres
centar o seguInte: i

Parásrato único. As comunidades religiosas poderão
manter cemfterlos particulares, sujeitos, porém.. á fiscalizaQão
da autoridade municipal."

Assim prooederam porquê, se é certo que, diante da lai
cidade do Estado, d de seu dever manter cemiterios profanos
para aquele. que em vida não se filiaram a nenhuma seita
religiosa, nl10 li monos verdade que não seria justo nem equi
tativo, em taoo da liberdade de culto, impedir que as famílias
religiosas dopo.item os sàgrados despejos dos seus membros,
para dormirem o sono da morte, em terras santificadas pela
bençAo da relllrll1o, conforme os ritos de suas igrejas.

Ao tempo da seoularização dos cemiterios pela República
existiam, dl.porRos pela vastidão do território nacional, um
sem númoro de oamUerios particulares, continuaram a exis
tir e, o que li mais, novos surgiram, sem protestos ou in
tervencl10 proibitiva dos poderes públicos e sem que jamais
tivessem orllinado inconveniências de espécie alguma. Por
quê, pola, nrlo conceder ás irmandades ou corporações reli
giosas o direito de erigir cemitérios particulares, sujeitos, to
davia, 11 tilcnlizlloAo das respectivas autoridades munici
pais'

O Substitutivo da Comissão Constitucional, um pouco
mais liberal, poil tolera os cemitérios particulares já exis
tentes, diz:

"Art. H5. Os cemitérios terão caráter secular, e serão
administrados pela autoridade municipal, ficando livre a to
dos os cultos religiosos a prática dos respcetivos ritos em re
lação aos seU8 crentes. Ficam ressalvados os cemitérios já
mantidos pelas n8800iações religiosas, sujeitos, porém, á fis
calização das autoridades competentes."

Baseado nas ponderações feitas mais acima, propomos ti,

substituição do segundo período do art. 145 pelo parágrafo
único das emendas n. 203:

"Parágrafo único. As comunidades religiosas poderão
manter cemitérios particulares. sujeitos, porém, á fiscaliza
ção da autoridade municipal."

Ou então, se assim opinarem, eliminar, tão sómente. do
s~ndo o período do art. 145 a palavra "já", ficando assim
redigido:

"Ficam ressalvados os cemitérios mantidos pelas asso
oiações religiosas. sujeitos, porém, á fiscalização das autori
dades competentes."
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Família - Há uma tendência inconfundível e franca
mente manifesta em todas as espécies zool6gicas á conser
vação, propagação e perpetua~ão. .

A limitada existência dos componentes individuais s6 as
possibilitará pela reprodução. No exercício dessa função, nas
espécies mais elevadas da escala zoológica, sexos contrários
diferenchdos se unem.

No gênero humano essa união para a conservação, pro,
pagação e perpetuação se faz atravez o casamento. constI
tuindo a· família, que surgiu, assim, com .Q primeiro homem
e a primeira. mulher sôbre a superfície da terra, como ma
nancial e origem de toda a humanidade.

Em seus primórdios, o casamento era tido como uma ins
tituição religiosa, de origem divina, e o exercício das ceri
monias nupciais constituiam privilégio do sacerdócio. Assim
continuou a ser até a revolução francesa, que transformou
.Q matrimônio em simples contrato e estabeleceu o casamento
~ivil. !

Qu~r se o considere instituicão divina, com caráter de sa
cramento, quer se lhe atribua, simplesmente, as qualidades da
eontrato social civil, idêntico á totalidade dos contratos hu
r anos,' o casamento, pelas suas condições especialíssimas,
oriundas da própria essência de sociedade natural e de sua
finalidade 'social de cultura da prole, merece uma consídera
ração toda especial dos Poderes Públicos, como instituicão
que, além de satisfazer a inclinações, desejos, anseios e afetos
humanos, é, incontestavelmente, a pedra fundamental sObre
a .qual repousam a moralidade e a estabilidade do nosso meio
social.

Assim o considera a Constituição Alemã em seu art. H9,
quando diz:

."O matrimônio, como base da vida social e da conserva
ção e crescimento da Nação, fica sob a proteção 86peclal d"
Constituição. "

. O casamento ideal, aquele que mais fac.ilmente preenche
o seu. desideratum, é, sem dúvida alguma, o casamento mo
nogamlco indissolúvel.

A monogamia, essa concepção moral da família, não
surgiu do acaso, não é mero produto da espe~mla..gão hu
xnana. Muitas causas concorreram para a suaflXacao; cau
sas sociais, econÔmicas e morais, ao impulso insofismável
do cristianismo, arrastaram a humanidade para êste ideal.

Na monarquia brasileira o regime legal do casamen,to
era regulado pelo direito canônico, pelo concílio Tx:iden-
tino. .

O Govêrno Provisório da primeil'a República, entrando
no caminho das reforinas político-sociais, fixou, pelo de
creto n. :I.19-A, de 7 de Janeiro de 1890, a laicidade do Es
tado, e, a 24 de Janeiro do mesmo anno, promulgou o Decr:e~o
:n•. 181, instituindo e regulamentando . O casamento CIVIl
obrigat6rio em todo o território do Pais, reconhecendo, en
tretanto, aos cônjuges, qualquer que fosse o seu culto, o
direito do casamento religioso.

A Constituição de 1891. determinou em seu art. 72,
~ .q0:

"A República s6 reconhece o casamento civil,
euja celebração será gratuita."
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o Anteprojeto g~vernamental, em seus arts. :107 e 108,.
coloca, como a constituição alemã, a família sob a prote
ção especial de Estado, declara que ela repousa sÔbre a
igualdade jurídica dos se.xos e sObre o casamento civil indis
solúvel e estabelece a gratuidade de seu processo e cele
bração.

Ao Anteprojeto foram apresentadas diversas emenda,;.,
Umas, no sentido de se opor á indissolubilidade e, outras,
para tornar válido o casamento religioso inscrito no Regis
tro Civil e estender a gratuidade da celebração do casa
mento e de seu processo, aos documentos necessários, isen
tos de sêlo, ao registro civil do casamento religioso e ao
registro dos nascimentos e óbitos.

Contra o dispositivo da indissolubilidade do casamento,_
prevista no § 1° do arLf08 do Anteprojeto, a favor do di-,
vórcio, se declararam os autores das emendas n. 46, Al
fredo Pacheco; TI. 207, Guarací Silveira; 269, V. de Toledo
e outros; 33, Plínio Tourinho; 871, César Tinoco; 881, Ar
mando Laydner e outros e :1.:142, Edgard Sanches e outros.

Os autores das emendas n. U8, .Tomaz Lôbo; 329, João
Vilasboas e 832, José Ulpiano, pugnam pela supressão do ar
tigo. ou, melhor, a sua não inclusão na Magna Carta, por
se tratar de assunto de direito privado. Alegam que se não
pode acomodar o divórcio no bojo da Carta Constitucional
- matéria de Direito Público - por se tratar de matéria
de Direito Privado, aliás já disciplinado por leis ordinárias.,

Muito se tem discutido sôbre o que é matéria cons
titucional; sôbre a faculdade de incluir no bojo da Carta
ConstituciOtnal, 'lei básica de Direito Público, matéria de
Direito Privado, adjetivo e pr,ocessual, reguláveis em lei or-
dinária.

Demos de barato que, em boa técnica, a Constituição
não deveria tratar de assunto estranho ao ramo constitu
cional, não deveria incluir em seu texto dispositivos que
melhor estariam na lei civil. A grande maioria do Povo
Brasileiro, através oS seus representantes legitimamente
eleitos, não se satisfaz com o caráter de relatividade e fle
xibilidade da legislação civil e prefere confiar na fixidez
e rigidez do teXto constitucional.

Outro seria o aspecto da questão se, ao lado da com
petência de elaborar a Constituição, a Assembléia tivesse a
incumbência simultanea da legislação complementar. Bas
tar-lhe-ia, então, incluir no texto constitucional os princí
pios básicos e fundamentais, relegando para as leis ordiná
rias tudo o mais. Não sendo assim, sÓ restará á Assem
bléia nicluir no texto constitucional todos os dispositivo~
cuja efetividade pretende assegurar. -

É o que está acontecendo com todos os assuntos e ques
tões que, de momento, preocupam e apaixonam a Assem
bléia Constituinte, entre os quais se encontra a indissolu
bilidade conjugal, de que depende a boa organizacão da fa-

,mília e a garantia da prole. '
O divórcio era permitido pela lei mosáica. A antiga

Grécia não o conhecia; surgiu, tornando-se frequente, na
época clássica. O Direito Romano o instituiu, mas, enquanto
os costumes apresentavam a sua severidade primitiva, os'
romanos raramente a êle recorriam; 's6 mais tarde, a dis
solução dos costumes divulgou o divórcio, contribuindo para
agravar a corrupção.
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A igreja católica sempre repeliu o divórcio, que are-·
forma protestante adotou, baseado em interpretações <le
textos sagrados e bíblicos. Se dúvidas pudessem surgir sÔ
bre a interpretações, o Corpus Juris Canonici firmou ca
tegoricamente o princípio da indissolubilidade do casa
mento religioso.

Não entraremos no mérito da questão por ter sido bri
lhantemente encarado, completamente ventilado e pl'ofi
cuamente defendido pelo meu colega de bancada do PartidO'
:Republicano Liberal do Rio Grande do Sul, o professor
Anes Dias, em magistral discurso proferido na· tribuna da
Camara.

Casamento religioso. A República, pelo decreto do Go
vêrno Provisório n. 181 de 24 de Janeiro de 1890, corro
borado, mais tarde, pela Constituição de 1891, instituiu,
em substituição ao casamento religioso da época da mo
narquia e regulado pelo Direito CanÔnico e Concílio Tri
dentina, o casamento civil obrigatório, reconhecendo, en
tretanto, aos cônjuges, qualquer que fosse o seu credo, o
direito ao casamento religioso, antes ou depois do ato civil.

O Anteprojeto mantém a mesma orientação, expressa no
art. 108:

"O casamento legal será civil, cujo processo e
celebração serão gratuitos."

Emendas foram apresentadas no sentido de, mantendo
a instituição do casamento civil, validar o casamento re
ligioso, em certas e determinadas condições. Entre elas, as
emendas da bancada liberal gaúcha:

Art. "O casamento é regulado pela lei civil e o
seu processo e celebração serão gratuitos.

Parágrafo único. O casamento religioso, cele
brado por ministro autorizado de qualquer religião,
observados os requisitos da lei sÔbre a personalidade
dos cônjuges, impedimentos e nulidades, e inscrito no
Registro Civil, produzirá todos os efeitos jurídicos."

As emendas propõem acrescentar, na Magna Carta, aos
princípios incluídos no anteprojeto, a validade do casamento
~·;olidf\~(). Cf)m torlo~ o,:: efeitos jurídicos da lei civil, quando
celebrado por ministro religioso autorizado. observados os
requisítos prescritos na lei civil e depois de inscrito no
competente Registro. .

Pugnam, ainda, pelo reconhecimento do casamento re
ligioso. de acôrdocom as p.mendas n. 204, os signatários das
emendas número 75, Pontes Vieira, 119; P. Mata Macha
do, 278; Daniel de Carvalho, 411; Luiz Sucupira e outros,
1.037; bancada baiana, 1.088; Fernando Magalhães e outros e
1.214; Frente Única Riograndense. sendo que as emendas
1.037 e 1.214 exigem que os Ministros celebrantes do casa
mento pertenção a uma religião, cujo rito não contrarie a
ordem pública e os bons costumes, e a emenda 119-A só
reconhece válido o ~asamento religioso celebrado pelo rito
da Igreja Católica. A primeira restrição ou imposição é
princípio geral, universalmente reconhecido, e como tal
achamos supérflua a sua inclusão nas emendas n. 204, e a
do n. 119 A, estabelecendo um privilégio para a igreja ca
tólica, não é aceitavel, em face da laicidade dortadO.
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o reconhecimento do casamento religioso lhe confere
-os efeitos jurídicos da lei civil e é um ato perfeitamente
.-elgalizável. Assim como se revalidam contratos particula
.:res pela inscrição em registro especial, do mesmo modo, o
.Estado deve reconhecer o casamento religioso, de qualquer
'il'ito, depois de inscrito no Registro Civil.

Além de legal, seria uma medida de alcance eminente
mente prático e de benéfica finalidade, em face da mentali

,dade de nossa gente, principalmente do interior, mais co
nhecedora e imbuída dos princípios religiosos do que das
:leis do País.

O reconhecimento do casamento religioso perante a nos
.sa lei civil e a inclusão de sua validade na nossa Constitui
'l}ão têm grande alcance social. Facili~ria a ~xecução. dêste
1nstituito, evitando abusos e normalIzando IrregularIdades
existentes.

Facilitaria o instituto porquê a habilitação ao casamen-
to civil, se bem que não seja coisa tão difícil e esteja ao

:-alcance de todos, implica sempre na necessidade da inter
venção de terceira pessoa, que se incumba dêste serviço, o
que estaria faltamente ,ligado a despesas e incômodos, ainda

··que tudo seja declarado gratuito. Os candidatos ao casa
,',mento religioso, quando não são expontaneamente procura
~os pelo cura dalmas da respectiva paróquia, o que sempre
se dá no interior, a êle se dirigem e êl-e por sua vez dá os ne
cessários passos, toma as devidas providências para a reali
zação do casamento.

Evitaria abusos e normalizaria irregularidades já exis
tentes. De fato, inúmeros são os casamentos efetuados, única

':"6 exclusivamente perante a religião, seja por incúria,' seja
por dificuldades surgidas, "seja também, como tem aconteci-

..do, premeditadamente, com segundas intenções, por indivi
duas perversos e mal intencionados. Por outro lado, quan
tos cônjuges abandonam o lar constituído, quer sob o base
da lei civil, quer religiosa, para contraír novas núpcias de
uma ou outra forma, constituindo verdadeira bigamia, fora

-do alcance da lei penal. Reconhecido o casamento religioso
·e inscrito êste no registro civil, cessariam tais inconve
nientes.

Convém mencionar, ainda o grande número de ligações
ilegais, verdadeiras amancebias, que os ministros' religiosos.
pela sua interferência direta no seio destas famílias mal

,constituídas, têm conseguido normalizar perante a igreja..
"Reconhecido o casamento religioso, bastaria a sua inscrição
no registro civil para normalizá-lo perante a sociedade e ga
rantí-Ios, bem como a sua prole, perante a lei civil, o que
nunca se conseguiria esperando pela interferência ou ini
·,ciativa dos funcionários civis.

Que inconveniente sério poderia trazer o reconheci
mento do casamento religioso, observados nas suas três fa
ses, na habilitação dos CÔnjuges, no ato do casamento e no
registro, os ditames da lei civil. Os documentos de habilita-

·ção deverão ser uniformes e determinados pela lei civil, o
ato de declaração da aquiescência, por livre e expontanea
'!o~tade, ao casamento perante a autoridade competente,
,JUIZ de casa,mento ou ministro religioso, é idêntico, segundo
=se a ata no casamento civil ou o registo civil, no caso deca-
sarnent.o religioso. 'l'udo isto segundo as nornlas a detel"l!ll
nar POI" lei federal.
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Gratuidade. A Constituição de i89i determina, como~

vimos, em seu art. 72, § 5°, gratuidade da celebração do
casamento civil.

O Anteprojeto, -em seu art. 108, estende a' gratuidader
além do ato de celebração, ao processo de habilitação do ca
samento.

Conservamos em nossas emendas inalterados os tCrmos
do artigo 108.

Limita a gratuidade á celebração do casamento, como
a Constituição de 1891, a emenda n. 338 de Delfim Moreira;
votam, de acOrdo com o Anteprojeto, pela gratuidade da ce-
lebração e do processo de habilitação, os autores das emen
das n. 75, Pontes Vieira, n. 204, bancada gaúcha e 1214,
Frente única Riograndense; incluem: a gratuidade dos do
cumentos, as emendas n. 1.088. de Fernando Magalhães e
outros: a isenção de selos nos documentos, a emenda da..
bancada baiana e a gratuidade do registro do casamento 1'e-
ligios0, ~ (~e n. 411, de Luiz Sucupira e outros. A emen
da D. 932, de AriJ· Medeiros e outros, pugna pela gratui
dade do registro de nascimentos e 6bitos.

Nada mais justo, nada mais louvável, do que fa
cilitar, o mais possivel, o inl"titllto do casamento, base
primordial da família, de cuja finalidade, a procreacão, de
pende o incremento e a grandeza da Nação. Um dos meios
mais eficazes e profícuos de propaganda do casamento se
ria, sem dúvida alguma, a sua absoluta gratuidade.

É preciso, entretanto, não esquecer as condições pre
cárias em que fICariam, em face desta gratuidade, os oficiais
do Registro Civil, principalmenLe no interior do pais.

O Govêrno já lhes exige inúmeras obrigações, sem qual-
quer recompensa, tais como, o f.ornecimento gratuito dos
documentos destinados ao recrutamento militar e alistamen
to eleitoral.

A gratuidade do processo de habilitacão ao casamento,
dos documentos necessários e dOR registros viria agravar,.
sobremodo a situação, já precária, dêstes serventuários, de
sorganizar completamente os seus meios de manutenção,.
pois que, os emolumentos auferidos pelo preparo dos do
cumentos necessários ao casamento constituem a maior fon
te de renda, ao lado dos registros de nascimentos e 6bitos,
cuja gratuidade acaba de ser proposta pela emenda n. 932.
de Acir Medeiros e outros.

É preciso, ao lado da mo.gnanimidade da gratuidade de'
todos êsses serviços, não condenar á penúria os sebs ser
ventuários. A ~les é preciso garantir os meios de subsis
tendia física e de uma posição social compatível com o·
cumprimento de deveres árduos e de grande responsabilida
de, quais sejam,. os de salvaguardar os arquivos de atos da.
vida social e civil, de cujo extravio podem sobrevir prejui.,
zos incalculáveis. Pontes 'Vieira, em sua emenda n. 75, re
solve ° problema da gratuidade pelo seguinte dispositivo:

"O Govêl'no determinará uma subvenção aos oficiais do
Registro Civil corresponde.ntes aos atos gratuitos que os
nesmos praticarem, conforme o estabelecido em lei or
dinária. "

Seria, a nossovêr, uma snlu!:.ão feliz, justa e equitativa.
Rememorando o que ficou dito sObre a família; vemos:

que o Substitutivo da Comissão Constitucional satisfaz ple
namente as nossas aspirações: estabelece a indJts0lubilida-
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·de do laço conjugal e o reconhecimento do casamento reli
IgiOSO inscrito no Registro Civil, nos seguintes ·têrmos:

Art. 167: "A família, constituída pelo casamento in
dissolúvel, está sob a proteção especial do Estado."

Art. 168: "O casamento será civil, e gratuita a sua ce
lebração e respectivo registro."

Parágrafo único: "O casamento poderá ser validamente
.-celebrado por ministro de qualquer confissão religiosa,
previamente registrado no juízo competente, depois de reco
;·nhecida a sua idoneidade pessoal e a conformidade do rito
respectivo com a ordem pública e os bons costumes. O pro
cesso da habilitação obedecerá ao dispositivo da lei civil.
Em todos os casos, ci casamento sómente valerá depois de
;averbado no Registro Civil. A lei estabelecerá penalidades
para a transgressão dos preceitos legais atinentes á celebra
~{Jão do casamento.

Ensino e Cultura. A questão do ensino. questão de má
'xima importancia em um País de analfabetos, comQ é o nosso,
a Constituição de 189:1. resolveu no

Art. 72, § 6°: "Será leigo o ensino ministrado nos esta
:belecimentos públicos."

Vejamos a possibilidade do ensino religíoso nas escolas
oficiais, dentro das normas constitucionais da 1891.

No DireIto americano, em cuja teoria, por similitude de
seus principios fundamentais apor seu tipo especial. tanto

.-se inspiraram os Constituintes Brasileiros, s6mente se nos
deparam idéias das mais favoráveis ao desenvolvimento do~
sentimentos religiosos. Na fu.-nérica do Norte :1 liberdade re
ligiosa nunca exprimiu a hORtilidade, ou sequer indiferença
·so Estado para com as relig-i(;es de qualquer espécie.

Rui Barbosa, no ano de 1783. 6m t:~n parecer sObre ::l
Reforma do Ensino Primário. pu~na pelo ensino religioso
:nas escolas e incluia, come al't. i O, o seguinte:

"O ensino religioso $l·wá datio pelos ministros do
cada culto, no edifício escolar, se a!':~im o requererem
os alunos cujos pais o desej<"m, declarando ao profes
sor, em horas que regularmente se determinarão,
sempre posteriores ás aulas, mas nunca durante mais
·de Quarenta e cin('o minutos cada dia. nem mais d\3
três vezes por semana."

Pedro Lessa, nas Dissertações e Pol~micas, referindo
.a opinião de Carlier, diz : "As escolas com~letamente lei~a$.
.das quais foi banido todo o ensino religioso, constituem uma
·ofensa ao princípio da liberdncie religiosa."

Sa bem. pois, que interpret.es da Carla Constitucional, e
,dos mais autorizados, tais como Rui Barbosa e Pedro. Lessa,
opinassem pela perfeita compatibilidade entre o dispositivo
eonstitucional de laicidade do Estado o o ensino religioso
facultativo, sem caráter obrigat0rio: nos estabelecimentos dfl
instrucção mantidos pelo Estado, o fato é que o parágrafo em
questão ~erviu, durante mais de quarenta anos de República,
de instrumento de opressão das conciências religiosas, afas
tando, por completo, a faculdade de ensino religioso nas es-

-calas. A laicidade do Estado nunca deveria ter sido transfor
mada em instrumento, em arma na mão dos inimigos dás
:ígrejas, das religiões e dos cultos de qualquer espécie, contra
a mais ampla liberdade de conciência e de crença, mas,

:antes, constituir uma garantia asseguradora dêsses princí-
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pios universalmente aceitos e destinados a comportar todas
as modalidades de sentir e pensar, quaisquer que fossem os
~eus conteúdos, desde que não ofendessem a moral e os
bons costumes, única limitação legitimamente admissível.

Não nos queremos furtar o prazer de transladar Ilara
aquí os conceitos do eminente Rui Barbosa:

"A ConstituiCão não determina que será leigo o ensino
ministrado nos estabelecimentos públicos porquê tenha na
conta de supérfluo, inconveniente ou mau o ensino reli
,gioso. Os autores da nossa Constituição, felizmente,. não se
inspiraram nesse espírito de laicismo materialista, nesse fa
natismo da irreligiosidade, na intransigência dêsse ateismo,
em que pretende repousar o nosso direi to constitucional a
filosofia sectária de certos hermeneutas. Não foi em ódio
.á igreja católica, ao cristianismo, ao sentimento religioso, a
quaisquer igrejas ou cultos, que a nossa Constituição traçou
entre o temporal e o espiritual estas extremas. A nossa lei
,constitucional não é nem anti-religiosa, nem irreligiosa. Não.
A Constituição, pelo contrário, altamente reconhece o valor
da religião, da existência dos cultos, do desenvolvimento dos
princípios religiosos. Tanto que cerca de todas essas garan
tias consagradas nos artigos 11 e 72 os direitos da fé, a ati
vidade da conciência religiosa, as organizações votadas ao
exercício dos cultos. Tanto assim, ainda, que, longe de con
solidar as leis de mão-morta, objElto de tanto apreço no con
ceito da política de má vontade ás religiões e ás igrejas,
aboliu essas leis, tantas vezes seculares nas instituições pá
trias, deixando liberdade ilimitada ás igreJas e cultos de se
associarem, viverem e adquirirem bens. ~p.m peias nem re
servas, sob a égide geral das disposições de direito comum.
Está claro, pois, que, se a nossa Constituição só consentiu
nos estabelecimentos públicos o ensino leigo, não foi por
lIuê temesse, porquê houvesse como pestilento e de contato
vitando, não porquê considerasse desnecessário, perigoso ou
daninho o ensino religioso. Foi, sim, por entender que não
cabia na competência. no papel. no destino do Govêrno,
União, Estado ou Município, o distribuí-lo. por sentir que de
autoridade, vocação e mandato carece totalmente o Poder
Público, para eleger entre as religiões. decidir entre os cul
tos, optar entre os credos, lecionar sObre dógmas, doutrinar
da fé, do mistério. das coisas divinas, das aspirações sobre
terrestres do espírito humano. É uma declaração de incom
:petência do poder secular, que, certo de ser estranho á sua
Indole e á :,ua tarefa o magistério rt!1igio~o, ,) deixa a pura
acão Uvrfll da consciência individual, ao cone·llrso espontaneo'
da~ a<:;<:;o~i~cõe!':. ao_tr:lhalho innepp.nilen1e das igreJas e dos
cultos: O F.~t.~do nao poderia dar. aos seus e::labelecimentos.
€I en;:;mo relIgIOSO, porquê, para o dar, não tem idoneidade."

·0 benemérito Govêrno Provisório emitiu em 30 de Abril
o decreto n. i 9. 9U. que dispõe sObre a instrução religiosa
nos cursos primário, secundário e normal e instituiu o ensino
religioso facultativo. prevendo a org-anização do progt'ama
e dos horários.

Â comissão elaboradora do Anteprojeto aboliu a obriga
toriedaúe da laicictade do ensino, constante do. §._60, dO ~
t.i(lO 72 da Constituição de 1891, tornando a rehgIao matérIa
facultativa do ensino, nos seguintes termos do § 80, do ar-
tigo H2: . \'

ÃI't. U2, § 80 : "A religião é m:llérla facultativa de en-
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sino nas escolas públicas, primárias, secundárias, profissio
nais e normais, subordinado á confissão dos alunos."

A êste dispositivo do § 8° do art. H2 do Ante.projef.o.
governamental foram apresentadas diversas emendas, pró e
contra. .

Contra se manifestaram as de n. 56, de Alfredo O. Pa
cbeco; n. 66, de Guarac! Silveira; n. 227, de Valdemar Reik
dai e outros; n. 27i, de V. de Toledo e outros; n. 313, de·
Mário Manhães e outros; n. 323, de João Vilasboas; n. L 143,
de Edgar SaD(~hes e outros, e, finalmente, n~ L 147, de As-·
drubal Gwyer de Azevedo, que pugnam pela laicidade do en
sino, alegando que a ministração do ensino religioso nas es
colas públicas não se coaduna com a separação da Igreja dO'
Estado, ser uma arma de opressão â conciêneia da criança,
ser encargo de exclusiva competêneia de famma e estabele
cer a luta entre os grupos de alunos pertencentes ás diversas
I'eligióes e entre os próprios 'Professores da doutrina.

A expressão: - ensino leigo - da Constituição é va-·
ga. Presta-se a interpretações várias.

Segundo vimos, baseados nas abalisadas opiniões dos lu
minares da jurisprudência brasileira, Pedro Lessa e Rui
Barbosa, a alegação de que o ensino religioso nas escolas·
públicas se não coaduna com os princípios de Iaicidade do
Estado, não procede.

O Estado deve, indubitavelmente, conservar a sua com
pleta indfmend~ncia e neutralidade em face d€l todas as reli
giões estabelecidas no País. A sua ação, em face delas, não'
deve ir além das garantias oferecidas no lívre exercício de
todos os cultos. em igualdade perfeita e universal. Entre
tanto, a faculdade instituida no anteprojeto, de ministração'
do ensino religioso facultativo nas escolas públicas, não es
tabelece, absolutamente, situação de dependência ou aliança.
entre os dois poderes. espiritual e temporal. Estabelece, tão
sómente, a ação conjunta e harmÔnica na educação do povo
brasileiro. Agir de outra forma, banir das escolas públicas
o ensino religioso, é que constitue violação de direito, porquê
impõe .nsino leigo, em detrimento de liberdade de 60n
ciência religiosa QUe. como qualquer outra liberdade, nllo
pode ser cerceada, dosde que não contradiga a ordem pt1
blica e as leis. A imposição do ensino leigo é uma opresslio
despótica ás cODciências. A inclusão do ensino religioso nos
horários e programas das escolas públicas se impõe em nome
dos direitos espirituais do Povo, em nome de profundos'
ínterêsses da integridade pedag-ógica e em nome da. tradi
cional religiosidade do Povo Brasileiro.

Não podem prevalecer as alegações de que o ensino re-·
ligioso é da exclusiva competência da família e constitue na
escola uma arma de opressão. :e princípio inconcusso {) di
reito dos pais á educação dos filhos. Começa no lar e se
prolonga na escola, onde se preparam os alunos para o·
desempenho das diversas e multifárias funçl5es da vida.
. Ora, 'Se ao matriculá-lo, na escola, o pai ou ·tutor de
clara qual a orientacão que deseja na educação, onde estã
a opressão naconciência da criança que, nessa idade, ainda.
não age por si, senão através a opinião daqueles que respon
dem pela sua educação.

Afirmou-se, ainda. que o ensino religioso estabelece 8.
luta êntre grupos de alunos, pertencentes a religiões di
versas. A esta acerção tivemos oportunidade de opõr a Uçli«;t
da prática e da experiência. Fomos educados em col6gios de-
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padres jesu{tas, tidos e havidos, por todos os anticlericais,
cómo dos mais intolerantes, em assuntos religiosos. Pois
bem, neste colégio, católicos e acatolicos, ombreavamos ro;..
dos irmãmente, sem lutas ou discussões, sendo os acatolicos
dispensados do ensino religioso e dos atos cultuais. Nunca
ho'Uve, Srs. Constituintes, por isso ou em vista disso, o me
nor incidente.

. Vejamos quais as emendas favoráveis e corroborantes
do § 80 do art. 113 do Anteprojeto governamental.. São as
emendas n. 205, da bancada liberal gaúcha, n. 906. da ban';';
c.ada paulista, n. 1.038, da bancada baiana e 1.089, de Fer·
nando Magalhães e outros, que todas manifef:'tam solidarie
dade ao decretó n. 19.941, do Govêrno Provisório e aos dI
zeres do Anteprojeto, com .ligeiras modificações que pássa
mos a explanar.

Â emenda n. 205 propõe a inclusão da religião como
matéria de ensino, no § 70 do art. U2, ao lado do ensino
moral e cívico, da educação física e do trabalho manual e
substitue o § ao, do seguinte modo:

:A.rt. H2, § 7°: "O ensino religioso, moral e cívico.
a educação física e o trabalho manual constituem
matéria de ensino naEl escolas primárias, secundárias,
profissionais e normais. li

§ 8.° "O ensino religioso é ministrado de acOrdo
com os princípios da confissão religiosa dos alunos.
sendo a Bua frequência facultativa.

A emenda n. 906 é solidâl'ia com o anteprojeto eom li.
gelra modificaçllo de redacllo•

.A emenda n. f. 089 substitue nas emendas n. 205 08 di.
zeres "materias de ensino" por "materias de programa" e
exige que a confissllc dos alunos seja manifestada pelos pais
ou responsáveis•

.A emenda n. f. 038 propõe o se~inte:

Art. lOA religião, cujo ensino for expontaneamen...
te solicitado pelos representantes legais dos alunos,
será. matéria facultativa nas escolas públicas, primá...
riu, secundárias, profissionais e normais, sem pre
juizo do horá.rio escolar, nem onus para os cofres
pllblfeos, e nllo poderá ser doutrinado por membros
do magistério ou do quadro administrativo dos res
pectivos estabelecimentos ou escolas.·

.A emenda admIte o ensino religioso facultativo nas ·es...
colas p11blicas, mas eondiciona a umas tantas restrições.
quais sejam: a solicitação expontanea pelos representantes
legais dos alunos, a não implicancia com o horário escolar.
a exclusão de onus para o Estado e a proibição de sua dou
trinação pelos membros do magistério ou do quadro admi
nistrativo.

A escola em sua concepção integral tem· indubitavel...
mente um duplo objetivo, uma dupla função: a instrução e
a educação.

A instrução alfabetiza, cultiva a inteligência. enrique
Ce-a com uma soma de conhecimentos que ilustrll!IJ o ho
mem, cria mentalidades e sábios, prepara técnicos em todos
os ramos da atividade humana.

A educação plasma o homem, forma·a sua vontade e o
seu caráter, incute o cumprimento fiel do dever, eutiva a
V~~E~ 5
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énergia moral que fazem do homem um homem de neto,
um chefe de família exemplar, um cidadão modelar, um pa
triota abnegado.

Não quero entrar em minúcias, perscrutar. qual dessas
duas funções a mais importante, porquanto opmo que am
bas devem ser exercidas simultaneamente, correlatamente.

O que é certo, o que é indiscutí':.el é que n.ão basta .ins
truir, é preciso educar e que só a açao harmOmca e COll,Jun
ta dessas duas atribuições pedagógicas é capaz da formação
completa da personalidade. .. '.

Assim pensa Jules Joly, notãvel CIentIsta francês, afIr
mando que a instrução atua eficazmente senão quando
se lhe ajunte a educação moral, para formar a conciência da
criança ao mesmo tempo que a sua inteligência. .
. Da instrução de há muito que os nossos govêrnos vêm
cogitando, tendo relegado para plano secundário a educação.

Se a primeira apresenta as suas falhas e lacunas, a se
gunda faltava por completo, até pouco tempo.

Relanceando os olhos pelos horizonte! da história de
todos os tempos, vemos que nunC3 houve no mundo forca
educativa maior do que a religião, verdade confirmada por
pedagOgos e sociólogos.

Como corroborantes desta minha asserção. peço vênia
para referir conceitos externados por Teixeira Mendes, che
fe abalizado da igreja positivista no Brasil.

"A educação é impossível sem culto e sem ensino reli
gioso. Porque não é concebivel educar sem inculcar hâbi
tos. Ou dá-se essa cultura moral e mental ou não se edu
ca, embora se preste o nome de educação a uma deformação
metafísica - materialista do cérebro infantil e adolescente.·

O materialismo não cogita dessas questões transcen
dentais e estabelece, portanto, um vácuo no psiquismo da
criança. Não compreendemos como chegar, através as ciên
~ias positivas, aos domínios da moral. Para isso seria pre
ciso entrar na esfera da metafísica, que não está ao alcan
~e da nossa população escolar, além de prestar-se a tudo:
o religioso, nela funda a sua fé, o incrédulo, por ela. justi
fica a sua incredulidade. Segundo Mme. Stael, serve para
tudo confundir e desculpar e preparar os nevoeiros desti
nados ao asilo da conciência. Voltaire, em seu espírito
mordaz, dizia: quando dois filósofos discutem e não se com
preendem, êles fazem metafísica.

A Educação moral e cívica bem pode prestar relevantes
serviços. Propomos, mesmo, em nossas emendas,. que cons
titua matéria de ensino, ao lado do ensino religioso, da edu
cação física e do trabalho manual. Dê-se aos adeptos da
escola leiga o direito de incutir no espírito de seus filhos e
tutelados, virtudes cívicas, através o ensino da educação
moral e cívica, fora dos princípios religiosos, mas não pre..
tendam impõr a todos o seu estado moral e mental de abs
tração de princípios orientadores da existência, não se ne
gue aos cristãos o direito de educarem os seus filhos na
moral cristã e de acOrdo com os princípios religiosos, cujos
eOnc~itQe.lhes foram iniciados a impregnar na conciência com
as primeir~:r ~ala;vra.s maternas e cuja eficácia pedagógica
está. fora de contestação.

Agir desta forma seria intolerancia manifesta aos prin
oipios de liberdade de crença e de conciência, neste momento
em QUe a idealogia revolucionária traceja as diretrizes da
atualidade brasileira•.
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Não é tbo ~u1D.ente brasileira a questão. E de tal rele
vancia a influência do problema nos destinos da vida de
todas as Nações, que elas não podem, de modo algum, pres...
cindir de sua cogitação.

A Constituição Alemã, por exemplo, em seu art. 146,
diz que independe da confissão religiosa. dos pais a aceita
ção de um aluno em determinada escola, dispõe que sejam
nos Municípios institUÍdas escolas populares de acOrdo com
as concepções relIgiosas ou filosóficas. São· verdadeiras eS
cola.s confissionais oficiais.

Assim como a Alemanha, procede a Inglaterra, Bélgica,
Holanda, Polônia, Tcheco-Slováquia, Húngria, Áustria e
Grécia. Outros países, como a Dinamarca, Suécia, Noruega
e Itália incluíram o ensino de religião da maioria como dis
ciplina normal dos programas escolares, com faculdade de
dispensa para os dIssidentes.

O ensino religioso é, pois, . um direito garantido por
quasi todos os povos cultos.

Convencido dêsse direito estava o benemérito Govêrno
~.r6vis6rio, quando a 30 de Abril de i931,emitiu o decreto
n. i9.941, que dispõe sObre a instrução religiosa nos cursos
primário, secundário e normal.
. O Chefe do Govêrno Provisório decreta:

Art. f.o Fica facultado, nos estabelecimentos de instru
ção primária, secundária e normal, o ensino da religião.

. Art. 2.° Da. assistência ás aulas de religião haverá
mspensa para os alunos cujos pais ou tutores, no ato da
matrícula, a requererem.

Art. 3.° Para que o ensino religioso seja ministrado
nos estabelecimentos oficiais de ensino é necessário que
Um grupo de, pelo menos, 20 alunos se proponha. a re
~ebê-Io.

Art. 4.0 A organização dos programas do ensino reli
gioso e a escolha dos livros do texto ficam a cargo dos mi
nistros do respectivo culto, cujas comunicações, a êste res
peit9, serão transmitidas ás autoridades escolares interes
sadas.

Art. 5.° A inspeccão e vigilancia do ensino religioso
pertencem ao Estado, no que respeita á disciplina escolar.
e ás autoridades religiosas, no que se refere á doutrina e á
moral dos professores.

Art. 6.° Os professores de instrução religiosa serão
designados pelas autoridades do culto a que se referir o en-
sino ministrado. .

Art. 7.° Os horários escolares deverão ser organizados
de modo que permitam aos alunos O cumprimento exato de
seus deveres religiosos.

Art. 8.° A instrução religiosa deverá ser ministrada de
maneira a não prejudicar o horário das aulas das demais
~atérias. do curso.

Art. 9.° Não é permitido aos professores de outras dis
ciplinas impugnar os ensinamentos religiosos ou, de qual
quer outro modo, ofender os direitos de conciência dos alu
nos que lhes são oonfiados.

Art. ia. Qualquer dúvida que possa surgir a respeito
da decretacão dêste decreto deverá ser resolvida de comum
acêrdo entre as autoridades oivis e religiosas, afim de dar
6.B conciências das famílias todas as garantias de a\tentioJ..
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dade e segurança do ensino religioso ministrado nas escolas
oficiais ., .

Art. fi. O Go....êrno poderá, por simples aviso do Mi
nistério da Educação e Saúde Pública, suspender o ensinQ
religioso nos estabelecimentos oficiais de instrução. quandO
assim o exigirem os interesses de ordem pública e a disci
plina escolar.,

Infelizmente o decreto não deu o resultado almejado,
a":pesar-da boa vontade do Govêrno J!'ederal. Faltaram-lhe
duas condições primordiais para o' êxito: a cooperação in
teligente e harmônica das autoridades escolares e das au
toridades eclesiásticas e a falta de inclusão da religião no
programa didático como matéria de ensino. Ambas precisam·
ser atendidas. É indispensável conseguir a cooperação das
comunidades de todos os credos na ministração do ensino
religioso e a inclusão dêsse. como matéria de ensino. nas
escolas, com a respectiva contemplação na organização dos
horários e programas. como, aliás, previa o decreto númerQ.
19.941 em seus artigos 40, 7° e 80. .

Cooperação harmÔnica das autoridades civis e ecle~
siasticas não é vedada pela Constituição. ~ão, ainda, de Rui
Barbosa. os seguintes conceitos: "A Constituição não forma,
nesse assunto, um lanço de muralha chinesa. que se oponha.
a todas e quaisquer comunicações, a toda e qualquer corres
pondência, a todo e qualquer contacto entre o govêrno e as.
igrejas, entre a religião e o Estado. a administração. o p~ .
der público nas diferentes esferas. Não se opõe ela, em ab:
solutô. a todas as relações. de qualquer gênero que seja~

entre os cultos ou igrejas e a União, os Estados. as Mu~
nicipalidades.

As relações das igrejas ou cultos com o Govêrno, que
o nosso Direito Constitucional tolhe, como se vê dos tópicos
citados, as relações que êle exclue e veda, são as indicadas,
as definidas, as condenadas nesses textos: as relações que
submetem, por laços de dependência, as religiões ao govêr
rio. 01;1 o govêrno ás religiões, as religiões que teçam. entre
as igrejas e o govêrno, vinculas de aliança, as relações que
coloquem qualquer dos cultos na condição de culto subven':'
cionado. "

Facultando o ensino religioso nas escolas públicas, o
Govêrno não estabelecerá. de forma alguma, relações de de
pendência entre os dois poderes, espiritual e temporal, n§.o
subvencionará religiões, cultos ou igrejas. nem franqueari
o ensino. dado nos seus estabelecimentos. á ação dêsses cul
tos, igrejas ou religiões.

PresumQ ter encarado. ainda que perfuntoriamente, t0
das as revindicações religiosas em relação com o Substitu
tivo Constitucional. no intuito de justificar as emendas que
tenho a honra de apresentar ã consideração da Assem})léia
Constituinte. (Muito bem; muito bem. p'almaa. O orador 8
cumprimentado.)

8

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Fanfa Ribas.
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o Sr. Fanfa Rillas lê o seguinte discurso: - Sr. Presi<
dente:-

Sejam as minhas primeiras palavras, ungidas de fé,
impregnadas do sentimento de civismo, arrancadas do fwi
:dD d'alma seIIl propósito de lisonja, um hino de louvor a
.~ste augusto cenáculo. do qual V. Ex. é um dos mais oons
pícuos membros.

Eu não posso fazer cOro com os malsinadores da obra
.ijue aqui se realiza, de reeonstitucionalização de uma 'pá
p-ia joven, grande, ciosa das suas glórias. orgulhosa 4ás
s'o.as belezas, confiante nas suas possibilidades, cujos an
seios de progresso e de hegemonia política se denunciaIh
ii.o arfar do peito de seus filhos, átravés de todo o seu terri-
tório. ' ,
, . LOI1$e de mIm. Sr. Presidente, a intenção de profli~r
~om palavras candentes de uma oratória demagogica, a orl-

o tica IDen.os serena dos adversários da situação, ou dos que
,combatem,' dentro de certas doutrinas exOticas. a obra dos
:l>arIamentos e. particularmente, a desta. preclara Assem
bléia ConStituinte.

~ssesque nos combatem, que se oomprazem em des
eobrir d~feitos, falhas e erros insanâ-veis nos nossos trabá
lhos, são colaboradores honorários da Ooni;tituição, einbora.
Sem o 'perceberem. Batem,' batem, batem, mas ao ruido do
camartelo com que êles julgam estar pregando o esquife
da Constituinte, os obreiros que aquí trabalham procuram
oorrigir os defeitos, emendar os errQs e preencher as lâ
cunas, quando a crítica é honesta. bem intencionada e prQ:-
cedente. .

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - V. Ex. tem uma autori
dade irrecusável em sua palavra sempre ouvida com aca:
tamento. (Apoiados.)

O SR. F ANFAS RmAS - Mas, a verdade é que a Comia
8ão dos 26, sabiámeilte assistida por três constitucionalis
tas dos mais notáveis e mais justamente acatados do Brà
i;il, em: pouco mais de um mês de exaustivas fainas parlà
mentares, valendo-se dos elementos fornecidos pela oomis
são governamental que a precedera e das mil e duzentas
emendas oferecidas ao lSeu julgamento pelos Deputados

constituintes, empenhados em dar uma brilhante contribui;'
Cão á obra de reeonstitucionalização do país, apresentou-nos
um substutivo ao anteprojeto da Comissão Constituci-onal do
ltimiaratí, que faz honra á cultura jurídica brasileira e é,
.como trabalho preparatório da nossa futura Carta Magna,
a ~rova mais convincente do denodo, do patriotismo, da
t~istên.cia e da ~apacidade técnica dos nossos legisladores.
. Eu não quis, Sr. Presidente, rolar-me ao dever de
contribuir com a argila dos meus acanhados recursos in~
tectuals (não apoiadol) para formàr a argamassa que :vai
ligar o granito e fixar a. solidez ~quitetônica do monu
.mehto constitucional que há de ser a nossa lei básica, o
!iOuo estatuto fundamental, a nossa ConstituiQão.

A~resentei á Mesa, ulinada por doze membros da ,ban
~ Jiberal do Rio Grande do Sul, dual emendas que reputo
~8 de aprovaclo, por favorecerem a uma das classes
~IJ.~ mereced-oras de respeito e d. &mp&1'o 110 Braall - a
classe dos publicistas, compoata de tl'al»l1hldortl da im..
prensa e do li~. \
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En quero acreditar, Sr. Presidente, qlle os elaborado-
-tes do substitutivo ao Anteprojeto constitucional, premidos
pela exiguidade de tempo com que contavam, se não de
tiveram no estudo daquelas emendas e, por isso, deixaram
de aproveitá-las. .

Renovo-as hoje, adaptando-as ao substitutivo em dis-'
eussão, porquê não perdí a fé nas comissões de parecer
da Assembléia e porquê confio n<l espírito de justiça que há
de presidir ao julgamento do plenário.

O substutivo, na parte em que se refere á imprensa,
não corresponde á espectativa nacional. O legislador- pas
sou pelo assunw coroo gato por brazas, deixando aqui ou ali
uma disposição vaga, isolada; sem consistência real no sen
tido de garantir a livre manifestação do pensamento para
o exercício do jornalismo brasileiro. Parece que os elabo
radores do projeto preferiram confiar tudo á legislação or
dinária, certos de que o disposto no art. 3°, letra e das
Disposições Transitórias, determinando a e~aboração de uma;
lei de organização e liberdade de imprensa é o suficiente
para atender aos justos anseios de uma classe eminente
mente culta, útil, patriótica e batalhadora, que tudo faz
ero benefício do País e da Sociedade, sem que a Sociedade ou
o País lhe faça justiça, amparando-a, protegendo-a, defen
dendo-a da ira dos gov~rnos, das perseguições dos grandes
e dos pequenos 9.e5p6tas, da cadeia, dos vexames, do exílio,
da censura arbitrária e inoportuna, das suspensões e amea
ças aos jornais, de que podem ser vitimas os jornalistas do
interior e os da própria capital da República.

Ora, Sr. Presidente, relegar para a legislação ordinária
aquilo que devera, por imposição do espírito de equidade
dos legisladores, constituir um capitulo da Cónstituição, se
não é uma clamorosa injustiça, é, pelo menos, um êrro, uma
imprevidência, uma falta de consideração para com uma
classe á qual muito devem os grandes da Pátria, porquê tudo
aqui, desde o Chefe de Estado até o contínuo de repartição,
desde o ministro até o funcionário de ínfima hierarquia,
desde o juiz preparador até os magistrados da suprema
cÔrte de justiça, desde o vereador das camaras municipais
até os gênios da oratória que deslumbram os parlamentos
onde se faz a lei, constitue uma cadeia de entidades que, se
não, ,devem tudo quanto valem no conceito público á tuba
canora que apregOa os méritos e exalta as virtudes, em que
sopram os jornalistas através dos tempos, dos climas e
das distancias em toda a amplidão do território nacional,
'devem, pelo menos, muitos momentos de confOrto, de alegria
e de satisfação do amOr próprio lisongeado.

Segundo o amigo Mirkine, na frase irÔnica do nosso
eminente confrade de Parlamento, Dr. Carlos Maximiliano,
vários Países da Europa incluiram nas suas Constituições
v:erdadeiros capítuios em que são asseguradas todas as ga
rantias de que carece a imprensa para o seu livre e completo
funcionamento. Por que vamos nós confiar á legislação or
dinária, sujeita aos caprichos das maiorias e ás alternati...
vas da sorte, conform.e a vontade dos Governos, as garantias
de que carecem os jornalistas brasileiros, numa lei que tanto
'poderá ser de proteção como de compressão? Não seria pre
ferível assegurar tais garantias no próprio texto da Consti
,tuicão, deixando-se á lei ordinária tão somente a faculdade
de proteger materialmente e incentivar o desenvolvimento
da imprensa e do livro no País?
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As nossas emendas são as seguinte&t
Nas Disposições Transitórias, onde cou1)ar~

Fixará o número, bem como as atribuições dos mInis
tros de Estado, transformando o Ministério da "Educação
e Saúde Pública" em Ministério da "Educação, Saúde PÚ
blica e Imprensa", ao qual ficarão afetos todos os assuntos
que se relacionem com a vida jornalística brasileira. abran
gendo as agências de informações telegráficas e eÍnprêsas
de publicidade comercial, de modo a ser facilitado o am
paro, a proteção e o estímulo a que fazem jús os profis
sionais do jornalismo, em todas as suas manifestações ou
meios de atividade.

Redija-se do seguinte modo o art. :163, relativo á liber
dade de imprensa, no capítulo lU da Ordem Econômica e
Social:

"Art. :l53. Fica assegurada a liberdade de im
prensa, sendo vedado aos poderes públicos dificultar
por qualquer medida preventiva, como suspensão e
censura, a publicação de escritos e a circulação de
livros e jornais brasileiros, mesmo dos que forem re
digidos em língua estrangeira, dentro do território
da República, a não ser nos seguintes casos:

a) situação anormal, caracterizada pela vigência
do estado de sítio ou por exaltação popular provocada
pela iminência de guerra com o estrangeiro ou cala
midade pública;

b) propaganda subversiva que atente contra as
instituições ou contra a unidade nacional;

c) emprêgo de linguagem licenciosa que conte...
nha grave ofensa á moral pública. Em qualquer
dêsses casos a autoridade judiciária respectiva comu
nicará imediatamente o seu ato, por telegrama ur
gente, ao ministro da Imprensa, se existir, ou, na falta
dêle, ao Supremo Tribunal Federal, para que êste
ou aquele, se manifeste, dentro de cinco dias, confir
mando ou levantando a medida restritiva. Se a co
municação não fór· feita em tempo ao poder compe- "
tente, ficará automaticamente levantada a censura ou
suspensão, respondendo, perante o fOro criminal, por
abuso de funções, a autoridade da qual tenha ema
nado a medida."

O SR. LEVf CARNEIRO - Pela atenção que devo a V. Ex.,
desejava prestar-lhe o seguinte esclarecimento: a Sub-Co
missão havia considerado a matéria em têrmos aproxima
dos aos da emenda de V. Ex., no artigo relativo á Declara
ção de Direitos, que é o 142, n. 23. Haviamos estabelecido,
como regra, a susp~nsão e a apreensão dos jornais sempre
"por mandato judicial, que é a garantia suprema. O disposi-
tivo entretanto, foi mutilado pOr uma das emendas de úl
timahora - as tais emendas que tiveram 14 assinaturas;
assim o artigo do substitutivo não oferece a garantia que
V. Ex., muito justificadamente, reclama. Desejava acen
tuar, portanto, que a pequena ComissAo nl0 tem responsa
bilidade no defeito que V. E%., com grande razll.o, es~ cen-
surando. ,

O SR. FANFA RIBAS - V. h, portanto, está. apoian
do a redacão da minha emenda.



-'2-
O Sa. LEvf CARNEIRO - V. Ex. tem razão em reciamm.

pois a garantia está no mandado judicial, por meio dó quaÍ
se faz suspensão ou apreensão do jornal. li:sse foi o princí
pio que havíamos adotado.

. O SR. FERREIM DE SOUSA - Isso serve para mostrar que
c plenário deve restabelecer redação da Comissão pequena.

O SR. FANFA RIBAS -
",§ i". A Assembléia Nacional votará uma lei or

dinária de organiz~o de imprensa, na qual, além
de outras medidas de protecão e estímulo, será res
guardada a situação das empr~sas jornalística!, de
seus -operarios e de seus redatores.

,§ 2°. Em todos os assuntos é livre a manifesta
tacão do pensamento pela imprensa, como por outro
qualquer meio, respondendo cada um pelos abusos
que praticar, nos. casos e pela f6rma que a lei pres
crever.

§ 4°. É proibido o anonimato.
§ 5". A suspensão de jornai!, nos casos determi

nados nas letras a, b e c, dêste artigo, não se dará de
rpodo algum dêsde que os seus redatores, gerentes ou
editores se submetam á censura e acatem as deci
sões dos cens-ores. A suspensão de um periódico, por
inobservancia da censura, efetuar-se-á por mandato
judicial, a pedido do Ministério Público e ouvido o
diretor daquêle, ou, quando a gravidade da situação
o reclamar com maior urgência, por ato do de1egado
judiciário ou do Chefe de Policia."

A primeira delas, Sr. Presidente, ence1'l'a uma inova
C~o - confiar ao Ministério da Educação e Saúde Pública,
que passará li denominar-se "Ministério da Educação, Saú
de Pública e Imprensa", todos os assuntos que se relacio
nem com a vida jornalística brasileira.

Que importa que seja uma inovação, se o que se pro
pugna é a assistência rápida e imediata do titular de uma
pasta ministerial aos casos suscitados no seio do jornalismo
nacional, e essa assistência fica suficientemente assegurada,
com a responsabilidade do Ministro perante o chefe d.o go
yêrno, perante o público e perante os membros da classe
diretamente interessada no assunto?

Poder-se-á dizer que ao Ministério da J'ustioa compete
mais diretamente o encargo que se quer dar ao da Educa
ção. Nas, como o jornalismo há de naturalmente pleitear
perante os Poderes Públicos a criação de escolas profissio
Ilais para a formação e desenvolvimento cultural dos jor
nalistas do futuro, é natural que ao titular da Educação se
jam submetidos os assuntos relativos á educação dos moços
,que asPiram á carreira jornalística e, concomitantemente, os
lllUe diem respeito á vida dos jornais·.
. Eu confio, Sr. Presidente, que a nobre Comissão de p&
·recer, ao julgamento da qual vão ser submetidas essas emen
"as, se dignará estudá-Ias, fazendo justiça, não ao autor, que
nlo aspira li glória dêsse efêmero triunfo, mas á classe valo
rosfssima. devotada ao serviço da Pátria e ao bem público,
mas sujeita is maiores provaçlies e injustiças, através das
viciSSitudes que experimenta sem queixas e sem represá
lias, a classe dos jornalistas brasileiros, êsses amigos desin
.teressados e irmãos afetivos que cantam as nossas vitórias
e nos acompanham nos nossos infortúnios, vibrando de en
tusiasmo nos grandes dias da Pátria e rugiildo de indigna.
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ção nos momentos de exaltação nacional, quando qualquer
estrangeiro ousa afrontar o nosso pavilhão ou deprimir os
nossos fóros de povo culto.

É para essa classe que peço justiça na aprovação das
suas emendas, ou, pela menos, na de uma, aquela que garan
te a liberdade de pensamento e a livre circulação dos jor
~isem todo o território da República. (Muito bem.)

Os arautos" das liberdades públicas, que em todas as
grandes cruzadas da Nacionalidade têm sido os jornalistas
brasileiros, bem merecem o acréscimo de um capítulo ou de
uma página no texto da nossa magna carta. (Muito bem;
muito bem. Paulas. O orador é vivamente cumprimentado.)

9

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Carneiro de
Rezende. (Pausa.)

Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Amaral Peixoto. (Pausa.)
Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Acúrcio Tôrres.

O SR. ACURCIO TORRES - Sr. Presidente, não é a VOz
agressIva das oposições sistemáticas, ou das minorias sub
Yfi!rsivas, que aqui se faz ouvir. Menos será a manifestação
~e Deputados que tenham o animo preconcebido de destruir,
.~e malsinar, de obstruir.

Eleito pela livre escolha dos fluminenses, hei sempre er
guido a voz nesta Assembléa, para defender as franquias
):?úblicas, as liberdades por que anseia o Povo Brasileiro, os
direitos arrancados a cidadãos aos quais a República devú
~ssinalados servicos; hei combatido o govêrno que ai está,
llorquê êle vem cerceando a manifestação do pensamento,
tanto na imprensa como nos comicios, mantendo pelo Brasil
a f6ra a prepotência arvorada em sistema de administração,
oonstrangendo ao exilio vultos dentre os quais, alguns, são
.Justo orgulho da nacionalidade.

Não venho, entretanto, neste instante, analisar a obra
do govêrno, tarefa de que procurarei desempenhar-me em
tempo pr6prio; a conciência que tenho da magnitude de meu
mandato e o meu amor á Patna, impõem-me o dever de.
nesta hora, trazer, tão s6, a minha colaboração á feitura do
Código Político da República. "

Preciso, entretanto, antes de dizer a V. Ex. e á CliSa,
quais as emendas que ora tenho a apresenfar, péàfr- licença
aos meus ilustres pares, alguns dos quais já estão a mim
ligados por laços de afeicão que se exalta, para dizer que o
pensamento alto desta Assembléia exige, reclama, impl:le Que
não nos calemos e que, prestando a nossa colaboFação, pro
clamemos que a Carta Politica que se vai oferecer á Naçilo,
não é, virtualmente, aquela por que anseiam os nossos con
cidadãos, de vez que ela .não está sendo elaborada, como de
vera, num ambiente de paz, de serenidade, de debate amplo,
de livre manitestacAo da imprensa, de auseultação das neces-
.ldadet!l nacionais. .

Ainda pedirei licença, Sr. Presidente, para dizer, na hora
em que trago a minha ajuda desvaliosa mas sincera, que
"êsse á um trabalho de preeipitaçlo, de açodamento "em que;
IPenas, agiram como artífices alguns Deputados, dos mal'

ewtos, dos mais distintos, d~ mais prestimosos, dos mais
'd~os, é certã, mas que não t>oderiam, por ai sós,enfelxar
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o poder de ditar normas constitucionais á Nação. Sim -'::
porquê o substitutivo que estamos discutindo e que ·não es
pêlha a vontade da Assembléia, não foi preparado com o ma
terial fornecido pelos Deputados, senão consoante ás doutri
nas, o pensamento, as idéias políticas, os principios pilosó
ficos, o sentir individual, de cada um dos ilustres rela"tores
da Comíssão Especial, adistrita ao seu particularismó.

Marcha, agora, o substitutivo para a a;pprovação. :A~
emendas que poderá receber, sei, s6 poderão vingar se m,e.
recerem o placet da Comissão.

Nem por isso devemos deixar de dizer o que pensamos
e apresentar as sugestões que se nos afigurem necessárias;
isso, ao menos, registrará o esfÔrço dos que se não incorpo
raram aos apoiad6res sistemáticos. Representantes do povo,
daqui, desta tribuna, ao povo diremos o que é preciso lhe
seja comunicado.

Sei que não podemos mudar o curso das coisas e, muito
menos, o curso dos acontecimentos na nossa vida politica.
Sei, como li alhures, que - "toda Constituição, por mais
avancada que seja, traz o acento, mais ou menós pronun
ciado, da época e do meio onde ela é elaborada" -; .e, sa
bendo assim, penso, que a Constituição que dentro em pouco
sairá desta Assembléia, levará a marca indelével dos dias
agitados que vivemos, de absolutismo e de incoerências.

Vejo que os próprios ideais que foram pregados pela
revolução vitoriosa não são aqueles que agora se cristalizam
no substitutivo em debate. A democracia que floresc~ra na
Carta de 9-1, é, agora, para os legisladores da República
nova, coisa indesejável.

Não é necessário lembrar os, pr6dromos do movimento
de outubro, com as f6rmulas preconisadas pela Alliança Li
beral; não se faz mistér rp.cordar os discursos e artigos dos
próceres revolucionarios; dispensável é trazer á baila a
plataforma do ora ditador: palavras vãs, em contraste oom
a realidade dos fatos. '

Sr. Presidente, \ não se pode negar que o açodamento
com que temos que trabalhar na elaboração da Constituição
da Republica, vem de êrro da propria maioria desta Casa
que, ainda há peuco restringia prazos e discussão, na. draco-
niana reforma regimental. .

Quando o novo compêndio de regras institucionais da
República deveria ser examinado calmamente por aquêles
que para tal receberam mandato, por n6s que somos os
Constituintes, eis que se reforma o Regimento e se ceroêa
por tal modo a atividáde parlamentar que não há ~como pro
duzir trabalho útil.

E porque tal urgên_cia?
A que vem semelhante atropêlo? .
Haverá alguma ameaça externa ou interna, quando o

pr6prio Govêrno afirma que de tranquilidade e paz é o a~
biente nacional?

Como elaborar o Estatuto fundamental da Nacão, quan
do a censura -amordaca as livres criticas da imprensà,
quando os interveníorés campeiam de -chefes das represen
tações estaduais, quando patrícios eminentes - como já
tive ocasião de dizer - foram e estão privados, pela cassa
Cão de seus direitQs políticos, de nos_ trazer colaboração pres-
tante e indispensável? .

Há algo de gráve na atitúde dos -"detentores do Poder,
:~em que o ilustre Sr. Medeiros Netóhaja expliCado ã Âl!J-
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sembléia, se é por mêdo ou por oculto interesse que se pro-
cede com tamanha pressa? .

Entremos, porém, Sr. Presidente, agora, na análise ra
pida do complicado substitutivo.

Algumas emendas tenho a submeter ao exame da As
sembléia, nêste momento; outras, ainda em estudo, procura
rei justificar em outra oportunidade, \desta tribuna.

Inicio a minha critica, desautorisada emb6ra, diver
gindo do novo batisamento - que não tem siqueI" o cunho
de originalidade - Camara dos Representantes. São depu
tados os seus componentes, mas preciso éra arranjar-se-Ihe
um nome mais pomposo que o de Camara dos Deputados.

Porquê essa inovação Será para cortar o vinculo com
o !passado e dar a impressão de que, realmente, a Constitui
ção é uma evolução? A denominação da Carta de 91 é, a meu
vêr, mais técnica, mais expressiva. Deixémol-a ficar, pois
crue a que se lhe substitúe não é, tambem, criação n05sa,
não se géra na inspiração do legislativo brasileiro, cioso de
suas tradições.

Tambem o Capítulo m é su'scitivel da mesma crítica.
Houve a preocupação em crismar, com outro nome, o Senado,
como se isto lhe outorgasse mais prestigio. A denominação
- Camara dos Estados - é inexpressiva. Na outra, naquéla
que passaram a chamar Camara dos R.epresentantes, tambem
o Estado que se representa, porquê o Estado é uma criação
social, é um meio pelo qual a sociedade vive juridicamente
organisada, mas é constituido pelo povo, é a comunidade de
individuos, unidos; organisados. N~o é entidade superior ao
povo, mesmo, embora Ihering o chame de "sociedade que se
coage". Camara·dos Estad~, é, a IOeu vêr, expressão inade
quada, indesejável mesmo, pois que s6 o povo é que deve ter
representantes no Parlamento, para a elaboração das suas
leis, e providências outras que são comp.ativeis COm a sua
func;ão legislativa.

. Passamos a outro assunto. ·Cogita o art. 73 do impea-
chment do Chefe do Executivo. .

~ de suma sabedoria política que: todo govêrno que
não se sente controlado, fatalmente se ínclina a abusar de
seus poderes e privilégios; daí achamos não ser realmente
possível a irresponsabilidade, como tínhamos, do chefe do
Govêrno, de vez que 'êle goza do privilégio da infalibilidade.

Todavia, advertira Hamilton, no Federalista., que "um.
poder Executivo fraco implica na frágil execuc;ão das fun
ções governamentais, o que, em outras palavras, significà
má execução, e, portanto, será um mau govêrno".

O projeto enumerou os casos de responsabilidade, bem
os definiu, e colocou o Chefe do Exécutivo num verdadeiro
cipoál, pois, por uma simples leviandade, poderá responder
por crime de responsabilidade. .. .

Desde que êsse é o regime que vingará, eu propugnari~
se acrecentasse na letra f do art. 73, o seguinte: - ou a.
execução das sentenças judici,árias, passadas ~m julgado,
ainda que contra á União. Com isso, ter-se-á posto um para
deiro ao flagrante desrespeito com que, a cavaleiro de um.
privilégio injustificável, o Chefe do Executivo, na União, no
Estado e no Município, se opõe ao cumprimento das decisões
judiciárias. . .

Admira que a Carta Constitucional que se wi oferecer'
.á Nação, aos impulsos de uma orientação que se diz reno
vadora, não haja cogitado de estinguir êsse privilégio do
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Executivo, com o qUal dá, êle pr6prio, o exemplo de desres
peito para com o Poder Judiciário.

Marshall nas. suas decisões constitucionais, trata do caso
da legislação dos Estados Unidos anulando as sentenças ju
diciárias, e ouvimol-o dizer: "se as legislaturás dos diversos
Estados podem, a seu talante, anular os julgados dos Tri
bunais dos Estados Unidos, e destrUir o direito adquirido á
fé da autorfdade dêsses julgados, a própria Constituil;ão não
passa de solene zombariá e a Nação se vê despojada dQs
meios necessários para fazer executar as suas leisn

•

Aqui, não ~e vai ao despudor de elaborar uma lei que,
de frente, abertamente, fira ou anúle os julgados; mas, PU
se recorrem a meios outros para lhes não dar cumprimento,
ou se votam novas leis que, sob outro rótulo, fingindo de
tratar de assunto diverso, se destinezq. a neutralizar os efei
tos da sentença proferida. Indicarei, j-á e já. um exemplo:
- a Justiça considerou inconstitucional o imposto territo
rial criado pelo Município, de vez que essa taxação, reeain~

do sÔbre imóve'l rural ou urbano. é de competência exclu
siva dQ Estado, em façe do disposto no art. 9, n. 2, da Cons
tituiCão. Pois bem, o Município. impedido de efetuar a co
brança que se referia á unidade agrária, a alqueire, votou
nova resolução em que fazia incidir a taxação sôbre o valor
elo imóve~. .

Um dos dispositivos, Sr. Presidente, que mais prende
ram .a minha atenção, é o constante do § 2.° do art. i27 do
substitutitivo.

Nesse dispositivo renasce a preocupação de submeter-se
" Municipio á tutela do Estado. pelo· que ofereço emenda
no sentido de suprimir-se êsse parágrafo.

ÊSSe dispositivo não pode prevalecer. Vale por lamen
tável retrocesso na evolução do direito público brasileiro.
Consagra um abuso com que alguns go.....êrnos· estaduais en
tenderam estrangular a autonomia do Município e contra o
qual se pronunciou, decididamente, o Supremo Tribunal.

Quando se devia assegurar, se mmargem a dúvidas, o
princípio de que ao Município cabe escolher livremente pelo
tnenos suas autoridades administrativas, eis que o substi
tutivo procura galvanizar a repelida. fórmula de atiulaclto
das iniciativas locais.

'Porquê, Sr. Presidente, a cireumstancia de o Estado
construir ou administrar um estabelecimento ilidro-mineral
no Município, há de privar a este da escolha de seu Pre
feito?
. Dizer que o custeio de qualquer serviço municipal por
parte do Estádo em um Município, dá ásquele o direito de
nomear o Prefeito dêste, é o mesmo que permitii.- ao go
vêrno estadual gerir o Executivo de quantos Municípios
quiser. uma vez que se não veda ao poder estadual o direito
de realizar serviços de ea~ter municipal.

Porquê, se o Estado, em taiS serviços, em nada fica su
jeito ao Munic!pio?

E não é uma contradição flagrante. estabelecer que nlJ
C~pital dos Estados seja o Prêfeito é:scolhido pelo govêrno·
estadual, ferindo-se. assim de frente, à autonomia m~ni~~
paI, enquanto nQ DIstrito Federal - onue a União realIZa
"Custosos servicos - o Prefeito será de 'éleic§o popu1~r'l

Ha aí, incontestavelmente, um desconhecimento tIa
,crante .de que a autonomia do Muilicfpio é a fonte mãxim&
da democracia; conquista dos realizadores Qa emancipacãet
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brasileira, não pode ser agora abolida num quasi passe de
mágica, ao simples desejo dos que Se esquecem da lição dos
publicistas no sentido de que sempre as comunas tiveram a
iniciativa das reivinllicações para a unidade nacional e para
a con.quistas das nossas liberdades.

O ilustre publicista fluminense - Castro Nunes - em
sua obra "Do Estado Federado", diz que no estudo das ins
tituições municipais. a primeira indagação que ocorre é. na
turalmente, a que diz respeito com a organização dos po
deres locais. a composição dos órgãos do govêrno, e, acres
centa. que a "administração munieipal é de seu natural ele
tiva." No capítulo IV, pags. 173 dessa obra, sob o título
"Prefeitos nomeados", êsse laureado jurista aborda o assun
to de maneira magistral. Ai, ouvimo-lo dizer: "A questão
posta nestes têrmos absolutos, não tem .quasi interêsse, por
que se ao Estado se desse o poder de compor, â revelia do
município, os órgãos diretores da sua administração,· não
haveria, nesse circulo de centralização, lugar para a auto
nomia. municipal." E, ainda, é Castro Nunes que afirma que
o saudoso fil6sofo jurista Pedro Lessa, o grande magis
trado, fixou, admiravelmente, a questão - profligando o
sistema dos Prefeitos nomeados.
. Sr. Presidente, o eminente jurista, honra da bancada do
Rio Grande do Sul, honra desta Assembléia, Presidente il
lustre da Comissão Especial, cujo nome peço licença para
declinar - e o faço com a simpatia que S. Ex. me inspira
e com a veneração que lhe voto - o Sr. Deputado Carlos
Maximiliano, no seu erudito trabalho "oComentários á. Cons
tituição Brasileira", não s6 ex:põe a doutrina dos maiores
publicistas em deefsa das prerrogativas municipais, como
í1'ocaliza seu ponto de vista contrário ao arbítrio das legisla
ções estaduais, que procuraram diminuí-las. E, depois de
estudar a fundo o assunto, tem S. Ex. como conclusão de
um de seus períodos lapidares, o seguinte: - "é o povo das
localidades que escolhe seus administradores".

Não retrogrademos, Sr. Presidente. Deixemos ao Mu
nicípio sua autonomia integral; reforcemo-Ia, se possível,
porquê nela está a maior segurança das liberdades públicas,
núcleos que são de reação contra o arbítrio e a prepo-
tência. '

O SR. LEANDRO PINHEIRO - Estamos de pleno acOrdo.
Também sou pela eleicão de todos os Prefeitos, pois acho
que não se pode deixar que uns Municípios elejam seus g,o
vernos e .que outros os tenham por nomeação.

'Ü SR. ACÚlItOl!O TMItES - Ainda procurarei, Sr. Pre
sidente, nos últimos minutos que me restam pe,lo Regi
mento, mostrar as minhas restrições quanto ·ao art. 165.

tAcho que êsse dispositivo servirá de instrumento de
prepotência, de arma perigosa nas mãos de governos POlI
tiqueiros, inescrupulosos. Coisa facil será traçar e executar
uma obra em nome do interess& público, numa proprieda~e

privada, com o fito de onerá-la propositadamente. Além
disso, cumpre salientar que, em muitOs casos, se evidente
mente existe o interêsse público, nem só o imóvel onerado
é .que Se beneficia; também outros colhem os proventos, di
l'etos ou indiretos, desfl3 obra; ~, como, sujeitar ao ônus,
apenas, aquele que foi diretamente atingido?

O tempo é escasso e vejo que não posso, por agora,
just.üiear todas as emendas que tenho a oferecer, e mostrar
todas as restricões que faço ao substitutivo. '\
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.virei, entretanto, a V. Ex. que, conforme emendas queo
enviarei ,á Mesa, as minhas restrições são várias, e notada
mente ao sistema judici'ário estabelecído no substitutivo;
ao dispositivo que estabelece a obrigatoriedade 'lio voto,
obrigatoriedade essa -que, por falta de sanção, s'erá preceito
tão inócuo quanto ao da obrigatoriedade escolar, em que o
govêrno a estabelece, quando, antes, devia cuidar da insta
lação de escolas; aos dispositivos que cuidam da investi
dura na magistratura e das respectivas promoções; da am
pla defesa que o substitutivo assegura aos l'éús necessita
dos, sem ,estabelecer uma assistência judiei-ária remunera
da, mesmo diante da experiência que mostra o nenhum re
sultado prático 'lie tal assistência, feita gratuitamente; ao
regime da propriedade individualista, mantida no n. 26 do
art. 142, .que julgo um mal para a.queles que o dispositiyo
visa amparar; ao art. 96, letra a, que fixa a idade para
aposentadoria compulsória dos ,magistrado!, pai!, tenho como
excessiva a que o substitutivo estabelece; ao art. 119, .que
estabelece licença bienal para os juizes dos Tribunais Elei
torais. Todas essas restrições que enumero, correspondem
a emendas que enviarei á Mesa, emendas que ora não jus
tifico, como disse, por absoluta insuficiência de tempo.

O SR. PRESIDENTE - Advirto ao nobre Deputado que só
lhe restam cinco minutos.

O SR.. ACúRJGIO' TóRRES - Sr. Presidente, termina~
do, quero, pedir licença a V. Ex. para justificar a emenda
seguinte: 'Redija-se () art. 167 pelo modo seguinte : "A fa
mília, constituída pelo casamento, está sob a proteção espe
cial do Estado".

Questão velha e resolvida por todos os povos CUlt08 6
a do divórcio. Não há dúvida que o casamento deve subsis
tir e especialmente para fixação tla paternidade, em provei
to dos filhos.

O sistema vigente do Direito Civil 'Brasileiro estabelece
a perduração do vínculo matrimonial, mesmo havendo 8 ces
sação da sociedade conjugal; é um absurdo, contra o qual
têm conclamado os publicistas e para o qual os fatos estão
a pedir remédio. . ,

Em vez de uma solução normal e 'Prática, vem o substi
tutivo impedir a natural evolução juridica do instituto e
galvanizar a indissolubilidade legal .••

'l8ó um obstáculo sério encontra o divórcio hoje - a
oposição do catolicismo: que os cat.6licos ·fervorosos e co~
formados com os preceitos da Igreja, não se divorciem, está.
bem; mas, a se elaborar a lei civil, maximé ao se fixarem
as diretrizes mestras da nacionalidade, é um êrro, é uma
lástima impõr-se um preceito de caráter T'eligioso ,á un,i
,versalidade dos cidadãos e especialmente ás gerações por
:vindouras.

Autorizar a separação dos corpos, a divisão dos bens, a
vida em apartado, e não permitir a legalização de novas
uniões, é deixar a mulher ao desamparo ou sujeita ás si
~tuações dúbias; é obrigar o marido a viver fora dà lei em
aca,salamentos irregulares. Assim, o casal desunido se trans
forma, como adverte Hectoi--Pessard, em perigo público, ar
rastando ·na-quéda outras-pessoas.
. Eu, Sr. .Presidente, que sou católico, que elegi, desde a
minha meninice, a Igreja católica. como sendo a minha.
:Igreja, eu, que procuro educar os meus na fé da Igreja ca-

. tóli~a, ~í, entr:etanto, tenh~ que me considerar legisla.-
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ífot" 'Para a Nação, para todos que vivem no Brasil; como
participante da comunidade católica, aplaudirei aos conju..
ges que se não divorciarem nunca; 'entendo que os Minis
tros da :Religião Cat6lica não devem abençoar as uniões da
~eles que romperam uniões anteriores.

. Não me julgo, porém, com o direito, e não o tem esta
!Assembléia, pai'a impOr principios ou regras de um credo
~s cidadãos de :Credos outr(}s, ou livres pensadores.

N6s estamos a elaborar uma .constituição para homo)ns,
~ara cidadãos 'livres, e não pb.ra adeptos dêste ou daquele
~redo; aos cat6licos nenhum constrangimento se lhes iI!l
põe com a pe.rmissão do div6rcio; proibi-lo, porém, é cons
tranger todos os outros, é contrariar o consenso geral dos
povos, 08 rec~amos da população que nos quer .jnd~pende~
tes e desassombrados.
. Sr. ·Presidente, eram essas as considerações que, sObre
o substitutivo em debate, me cumpria fazer neste momento.
Em outra oportunidade qUe \Se me ofereça, ant~ de ·encer
rada a discussão, voltarei ·a esta tribuna, não s6 para ofe
recer novas emendas, como também para trazer, ainda, ou
tros argumentos em sustentação das restrições que faço ao
substitutivo. _

Penso que assim hei cumprido o meu dever; hei cor
,respondido á confiança dos que me elegeram e hei pro
curado, com sinceridade, trabalhar consoante os anseios rei
·terados dú povo. (Muito bem; muito bem. Palmas. O ora-
dof' é cumprimentado.)

Durante o discurso do Sr. Acúrcio TOrres,
o Sr. Pacheco de Oliveira, i O Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Fernandes Tav6ra, 2° Secretário.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Leitão da.
Cunha.

O Sr. Leitão da Cunha - Sr. Presidente, as emendas que
tive ensejo de apresentar ao Substitutivo Constitucional,
sujeitando-as á consideração do plenário e propondo-as ao
~studo da Comissão dos 25, são a consequência natural dos

'discursos que fiz nesta Casa e que visaram salientar o meu
ponto de vista pessoal relativamente a questões de adminis
tração pública, e, principalmente no que respeita aos pro
blemas da assistência social e da instrução.

A emenda número 39 é proposta nos seguintes têrmos:
Ao Art. 7°, inciso 7:
Redija-se assim: fixar o plano nacional de educação,

em todos os graus e ramos e as condições de roconheci
mento oficial dos estabelecimentos de ensino secundaria,
profissional e complementar e dos institutos de ensino su
perior, exercendo sÔbre êles a necessária fiscalização.

A emenda n. 30 busca remediar uma deficiência de re
élaçãQ do substitutivo no particular das responsabilidades da
União nele assim definidas no que tange á Instrução PÚ
blica.:

"Fixar o plano nacional de educação, em. tüdos -os graus
e ramos, e as condições de equiparação dos institutos de
ensino secundário e superior, e exercer sObre êstes a fisca
lização necessária."

.A emenda n. 40, com a seguinte redação:
Efetuar de vinte em vinte anos, no máximo, o. recencea-

mento geral do País. ,
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Procura evitar que se inclúa na C~nstit:uição um disp~
sitivo que fatalmente não $erá cumpnd07 qual Q de realb
zar-se decenalmente, o recenseamento geral da popul8QãQ
do país.

Ao art. 7°, inciso iO:
Substitua-se, nas siglas g e ?n, "pod~ndo" por "devendo·.
A emenda n. 41, nos seguintes terI;I;los, já tive oportu...

nidade de, sôbre êsse assunto, dir~gir-me á. Assembléia~,
procnra tornar obrigatórios dispositivQS que, de acOrdo com
a redação do projeto, teriam carster facultativo.

Â emenda imedlatr., n. 42:
Ao art. 7°7 inciso 10, § 5°:
R~dija-se
Compete aos Estados e aos Municipios a organização "

o custeio de estabelecimentos e institutos de educacão••••
Cabe á União instituir e manter estabelecimentos de eu-'

sino compiementar e institutos de ensino superior.,;.
visa também discriminar, de modo mais claro do que o
substitutivo aquilo que compete á União e aos Estados e
municípios. com referência aos estabelecimentos e institu';'
tos de ensino, ressalvada a emenda de carater geral apre
sentada a propósito do Art. 170 e á qual dentro em pouco
aludirá.

A emenda n. 43, relativa ao Art. go e assim redigida:

"Cabe ã União, aos Estados e aos Municípios •••,
Parágrafo único. A ação supletiva do Estado e

da União verificar-se-á onde e sempre que a defici
ência de recursos locais a reclame"

define a responsabilidade supletiva do Estado e da União,
nos casos em que o Município não satisfaça as exigências.
da instrução pública, subordinadas ao plano nacional de
educação.

A emenda n. 44 que manda acrescentar ao Art. 10:

"h) dar em penhor as rendas públicas ou assu
mir compromissos, externos ou internos, que não
sejam regastáveis em moeda nacional"

visa evitar que prossiga um mau hábito humilhante e QUe
já nos tem trazido situações desagradáveis, e que consiste
no penhor de rendas públicas em operações de crédito rea
lizádas com países estrangeiros. Além disso, tem por fi,m
pôr um paradeiro ao desconcêrto que existe entre a enun
ciação de uma dívida e a realidade dela, quãndo se incluem
parte de pagamento em ouro e parte em moeda corrente.

A êste proponho seria conveniente lembrar o que ocorre
a qualquer de nós quando tem de pagar direitos aduaneiros.
Recordo-me de que, há alguns anos, ao desembaraçar aba';'
gagem de pessoas de minha família que regressavam da
Europa, fui consultado sôbre se considerava excessivo o
pagamen.to de 1. ~200$OOO de direitos pelos objetos de uso·
contidos nas diferentes malas. Achei razoável a exigência e
quando ia efetuar o pagamento vim a saber que o conto e
duzentos mil réis correspondiam a seis contos e muitos mil
t:éis, quasi sete contosl
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Também nesse particular não deverá a Constituição
permitir que retornemos aos hábitos de antanho. '

A emenda n. 45 e a de n. 46, determinam a supressão de
dois capítulos que, a meu ver, concorrerão para prejudicar
a alta administração nacional, pelo excesso de organismos de
orientação superior. Quando, após a primeira leitura do
substitutivo, tive oport~nidade de falar á Assembléia, salien
tei a inconveniência dessa verdadeira policefalia administra
tiva, provavelmente responsável por divergências futuras
para as quais não haveria remédio eficaz, mesmo que devi
damente procurado, e para as quais o substitutivo não apOD
tara os meios de correção necessários. Permanecendo o Sena
do, como quer o substitutivo, será evidentemente inútil o Con
selho Nacional. Além disso a criação dos Conselhos Técnicos
nos ministérios poderia acarretar dificuldades sérias áadmi
nistração pública, sob o fundamento admissível de. imprimir
se uma orientação mais científica aos negócios públicos, su
posição essa que, na prática, não corresponde ao que a in
terpretação benévola, puramente teórica, poderia permitir.

Quero crer que a noção da necessidade dêsses conselhos
técnicos resulte da significação errônea que modernamente
se tem atribuido á ..técnocracian •

Realmente, quando William Smyth, em 19i2, criou essa
palavra, não pretendia significar com ela a direção dos ser
viços públicos pelos técnicos, afeitos aos problemas que te
riam de resolver.

Seria desnecessário, parece-me, criar uma palavra para
designar a norma rudimentar que o bom senso impõe a
quantos assumem responsabilidades administrativas, nor
teados pelo desejo de bem servir á causa pública.

A técnocracia de Smyth, ao invés disso, é uma teoria de
organização social e um sistema de orientação industrial, que
implicam na reorganizr.ção da energia e dos recursos nacio
nais, para a coordenação da democracia industrial subordi
nada á vontade do povo.

Não sendo isso o que visam êsses conselhos técnicos, sua
criaçllo importaria em aumento desnecessário das despesas,
porquê, seria antirepublicano e mesmo imoral exigir o tra
balho gratuito dos cidadãos que dêles viessem a fazer parte.

A emenda n. 47 é destinada a modificar' o art. 88, nos se
guintes têrmos:

.. Inciso 2°: Acrescentar a exigência de prova de sanida
de mental.

Inciso 3°: Excetuar os postos de direção que deverão ser
providos por merecimento e em comissão. . .

Inciso 4°: Suprimir a exigência do interstício de dois anos.
Inciso 7°: Baixar para 70, anos a idade de aposentacão

compulsória.
Acrescentar ao artigo:
Inciso 10: O funcionário que se inutilizar em serviCO

~u que fôr acometido de doença incurável- ou contagiosa que
o inhabilite para o exercício do cargo, será licenciado' Ol!
apo~tado, mediante inspeção àe saúde, qualquer que seja
o seu tempo de serviço e co mdireito á percepção do ordenado
ou dos vencimentos integrais, de acõrdo com o grau de inva
dez verificada.

. Inciso j 1: Terá' direito a uma gratificaeãoadicional,
concedida quinquez:1almente, o funcionário que exelller cargo
efetivo, sem possibilidade de acesso."
V~~Em 6
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Exige ela no inciso 2° a prova de sanidade mental, nos
casos em que se torne necessária a prova de aptidão física.
Não é justo que se admitam a cargos novos individuas que,
embora de corpo sadio, apresentem a mente insana.

No inciso 3° aconselha a exceção dos postos de direção,
no que toca ás promoções por antiguidade, pois êsses deverão
ser providos somente por merecimento, a sempre em· comis
são, vantagens que não precisam de ser realçadas perante
uma Assembléia conhecedora dos seg[Oedos da administração.

. No inciso 4° manda suprimir o interstício de dois anos,
exigido no substitutivo, para que possam gozar das maiores
vantagens da aposentação ou da jubilação os funcionários
.que se invalidem no serviço público.

No inciso 7° aconselho baixar para 70 anos a idade de
75, estabelecida no substitutivo para a aposentação compul
sória.

De fato, Sr. Presidente, se, por um lado a aposentação
compulsória, medida de coerção restringe direitos' pelo que
não deve incidir sObre os funcionários que ainda estejam
.~m idade que lhes permita um trabalho rendoso e útil á
comunidade, por outro lado, a idade de setenta e cinco· anos
é excessivamente elevada para que a maioria dos funcioná
rios que estejam próximos de atingi-la possam ainda prestar
serviços .proveitosos á causa pública. Por isso 6 que, ao eu
yés dos setenta e cinco anos, estabeleC}idos no substitutivo,
proponho que a idade para a aposentação compulsória seja
de 70•.

Determina ainda a emenda em apreço que a êsse ar.
tigo 88 se acrescente o inciso iO, assim ~digido:

"O funcionário que se inutilizar em servioo, ou que fOr
acometido de doença incurável ou contagiosa que o Inhabi
1ite para o exercício do cargo, será licenciado ou aposen
tado, mediante ínspeção de saúde, qualquer. que seja o seu
tempo de serviço e com direito á percepçlo do ordenado
ou dos vencimentos integrais, de acOrdo com o grau da
invalidez verificada."

A redação dêsse dispositivo garante mais o funeitluário
e a administração do que qualquer outro dos que têm sido
propostos â consideraçlio da Casa, pois nem sempre as ele
cisões das juntas médicas slio irrevogáveis pelo tet;lpo.

O inciso i f também adicionado a êsse mesmo Artigo de
termina o restabelecimento de gq!.ificaolo adiCional, acres
cida aos vencimentos do funcionário que ocupar cargo que
lhe nlio permita promoçlo, por períodos de cinco em cinco
anos sucessivos, de exercício efetivo.

A emenda n. 48 altera o art. 93 assim:
Os funcionários públicos, eleitos para cargo legisla.

tivo, que não reassumirem suas funções normais no inter
regno das Sessões, não terão direito aos vencimentos res
pectivos.

Os funcionários públicos. eleitos para cargo legisla~vo,
não devem receber, no interregno das sessões, o ordeJ;lado,
como estatue o substitutivo, porquê não me parece Justo,
conforme comentarei a propósito da emenda n. 8i, que 08
membros do Poder Legislativo, qualquer que seja a camara,
& que pertençam percebam subsídio anual ao invés de sub
sídio pago s6mente durante o período das sessões.

A emenda n. 49 manda que o Prefeito do Distrito Fe
deral seja eleito, ao envés de nomeado pelo Presidente élo.
República.
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A propósito dêsse assunto, sObre o qual, da últiI.JJa vez
que ocupei a tribuna, tive oportunidade de fazer algumas
considerações, desejo referir agora que os doilt maiores
inconvenientes assinalados pelos que contrariam essa pro
vidência não devem prevalecer, porquê dentre os Prefeitos
nomeados alguns foram bons e outros maus e de todos êles
raros foram os que, ainda imunes, se não deixaram conta
minar pela égo-política local. senão diretamente, pelo menos
indiretamente através dos seus auxiliares mais próximos e
por vezes mais graduados.

A emenda n. 50 alterou a letra e do Art. 159 do subs
titutivo, propondo uma redação que, a meu ver, é mais ló
gica e mais humana. Ao invés de determinar o dia de tra
balho de 8 horas, estabelece a semana de 48 horas.

E, na letra d dêsse mesmo Art. 159, em lugar de aaeitar,
a redação que proibe, de um modo terminante, qualquer
trabalho aos menores de 16 anos, determina que se consi
dere proibido êsse trabalho nos estabelecimentos de indús
trias mecánicas, em que êles estão sujeitos a riscos, que a
inexperiêncIa de sua idade torna assíduos. quando não
inevitávéis.

A emenda n. 51 estabelece a exigência da determina
ção das quotas de imigração por nacionalidade. No parti
cular dêsse problema imigratório, creio que além das de
terminacões existentes no substitutivo, êsse é o que deve

" ser adotado pela Assembléia para figurar na Constituição,
e não qualquer outro que prefixe uma quota determinada
para qualquer nacionalidade, ou qualquer continente.
Acresce circunstancia de que um dispositivo dessa natu
reza referia fatalmente a influência de idéias preconcebi
da dominantes no momento e esfpria por isso sujeito a mo
di,ficação talvez a prazos curtos, porquê importaria em grave
injustiça, quando se verificasse que essas idéias preconce
bidas preponderantes no momento não mais correspon
dessem á verdade dos fatos.

Nêsse particular, como no que respeita aos problemas
sociológico••lue se supõe hoje a melhor das solucões po
derá, dentro de um prazo variável, nem sempre longo des
favorecer aos interêsses legítimos da Nação.

Se se impuzer á legislação ordinária a Dbrigação da
determinação dessas quotas, de acOrdo com a situação atual.
não haverá o mesmo risco, porquê assim que se verificar
a inconveniência de uma quota estabelecida, será fácil
substituí-la por outra mais adequada, sem haver necessi
dade de uma refórma constitucional, ou - o que ainda
seria mais grave - de uma desobediência a dispositivo
terminante da Constituição. .

Seguem-se as emendas de ns. 52 e 53, que assim mo
dificam o Art. 166 do substitutivo.

N. 52. Ao Art. 166:
Letra a) ao invés de "procurando coordenar", "'coor

denando".
Acrescente-se:
Letra i) intervir para a solução do problema da ha

bitação dos. proletários.
Redija-se o parágrafo único: ~.

A União coordenará todos os esf6roos de iniciativa
particular, os recursos municipais, os estaduais e os pró
prios Que puderem ser destinados a êsse fim, no sentido de
organizar-se uma campanha eficaz, de caráter nacional,
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contra as endemias que se difundem pÇ.r todo o nosso ter
ritório. como a lepra, a ancilostomiase, a malária e a tu
berculose e no de jugular as 'endemias regionais, como a
bouba, o tracoma, a leishmaniose e a tripanosomiase.

N. 53. Ao art. 166:
Acrescentar o seguinte parágrafo:
Os Estados que dispuzerem de recursos para a execu

ção das medidas profiláticas e de assistência, necessárias
para a realização das providências referidas no parágrafo
antecedente, dispensarão o auxilio da União.

A emenda n. 52 propõe inicialmente uma expressão ra
dacional mais precisa, pois, ao envez de "procurar coorde
nar" determina que se "coordene"; e, na letra i), estabelece
a necessidade de intervir a União para a solução do pro
blema da habitação dos proletários.

É êsse um dos problemas dos maior relevancia de quan
t03 interessam á Defesa Naeional pela valol'jza~o do brasi
leiro, e não é possível que os Poderes públicos prossigam
desinteressados dêle, como tem vivido até hoje. (Muito
bem), sem o estabelecimento de um plano geral, que promo
....a a solução mais adequada.

'" Quand:o, em 1926, fui a 'Washington, re'presentar o
Brasil na primeira conferência panamericana de Diretores
de Saúde Pública, ao visitar a ilha bri1anica "Barbados"
examinei atentamente as habitações mais pobres e pude vêr
que eram muito melhores, sob todos os pontos de vista. do
que as constituem as nossas favelas.

E quando percorri o estado norte-americano de North
Caroline, observando as regiões mais pobres, habitadas por
gente de cõr, pude verificar que as casas dêsses proletários
delr.onstra'vam que não há l1ntagoni~mo irremovível entre
pobreza e conforto relativo.

A êsse mesmo Artigo 166 a emenda n. 52 manda adicio
nar o parágrafo, em que se determina a coordenação de to
dos os esforços - iniciativa particular, municipal, estadual
e federal - para a realizaeAo da campanhá nacional contra
as grandes endemias e de campanhas regionais contra as
endemias locais. (Naturalmente, entrA as grande endemias
sobrelevlim a lepra, a tuberculose, a nncilostomiase e a ma
lária: c entre as endemias regionais a leishmaniose, o tra
coma, a bouha. a tripanosomiase, etc.

A emenda n. 53 manda acrescentar ao Art. 166 outro
parágrafo, que dispensa o auxilio da União aos Estados quE'
disponham de recursos suficientes para o entretenimento de
uma dessas campanhas, ou de ambas, conforme o caso. no
interior do respectivo território.

A emenda n. 54 manda suprimir um dispositivo que, a
meu ver, seria uma fonte de dissabores futuros, porquê de
termina que "os poderes ~ompetentes· (e sem definir quais
sejam) resolvam se o Distrito Federal deverá ser ou não
anexado ao Estado do Rio de Janeiro, na ocasião em que se
verificar a. mudança da Capital da República para outro
sítio do território nacional.

A emenda "n. 85 determina a substituição do Art. 170
do substitutivo o qual está redigida nos seguintes termos:

Art. 170. :e livre o ensino em todos graus, observadas
as normas da legislação federal; mas os exames finais do en
sino secundário e do superior serão prestados em institutos
oficiai~ 'lU reconhecidos pelo Govêrno Federal, na forma da
lei e onde Dão houver instituto oficial. "
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Insuficiente na sua parte inicial, êste Artigo não poderia
permanecer no texto da nossa Constituição, por inexequível .
e prejudicial ao ensino.

Realmente, a exigência de ser~m os exames finais do
ensino secundário e do superior válidos somente quando rea
lizad-os em institutos oficiais, ou reconhecidos pelo Govêrno
Federal, onde faltassem aqueles, sObre constituir um privi
légio que as condições atuais do nosso ensino não poderiam
justificar, acarretaria um tal atropêlo na realização dêsses
exames, que, mesmo na hipótese, pouco provável, de se mo
dificarem imediatamente os hábitos de julgamento que, entre
nós, há tanto tempo vem progressivamente degradando a
educação dos nossos jovens, não haveria tempo suficiente
para a respectiva realização.

Anexei ao discurso que fiz nesta tribuna a i3 do cor
rente quadros demonstrativos do volume que assumiriam
êsses trabalhos de julgamento se permanecesse a determina
ção dêsse artigo no, pois os alunos matriculados no curso
secundário de estabelecimentos particulares, excedem a
40.000 e os exames finais nos diferentes anos do cur~1) estão
assim representados, um para o 3° ano, dois para o 4- e nove
para o 5°l

Para compensar essas deficiências do substitutivo, pro
puz a emenda n. 85, já referida, com a seguinte redação:

Art. 170. O plano nacional de educacão. destinado ao
aperfeiçoamento físico, intelectual e moral dos brasileiros,
será realizado pelo intermédio de sistemas gerais que com
preendam escolas de todos os graus e instituieões idôneas de
propósitos educativos e obedecerá á legislação federal, su
bordinado aos seguintes preceitos, desde já em vigor: ti)
obrigatoriedade e gratuidade da instrução pública primária,
inclusive para os adultos, os cégos e os surdos-mudos; b)
obrigatoriedade e gratuidade para os pobres da instruç§.o
secundária; c) obrigatoriedade do ensino técnico profissio
nal, gratuito para os pobres;. d) obrigatoriedade do ensino
complementar, normal e de ciências e letras, e do ensino su
perior, inclusive o de alta cultura; e) limitaeão do número
de alunos á capacidade didática do estabelecimento ou insti
tuto de ensino; f) seleção por meio de provas de suficiência
dos candidatos á matrícula nos estabelecimentos de ensino
complementar e nos institutos de ensino superior e de aUa
cultura; g) exigência do exame de Estado para a validade dos
diplomas profissionais expedidos pelos institutos de ensino
oficial reconhecidos.

§ i.o A União criará estabelecimentos ou institutos de
ensino dêsses diferentes graus nos vários pontos do terri
tório nacional em que se torne necessária a sua ação su
pletiva, para o cumprimento do plano nacional de educação.

§ 2: O ensino particular deverá orientar-se pelas nor
mas gerais estabelecidas na legislação federal"

Firmada a necessidade da organização do plano nacional
de educação, determina a emenda: a) que 'seja obrigatória e
gratuita nas escolas públicas a instrução primária, inclusive
para os cégos e os surdos-mudos, sem o que jámais extin
guiríamos o analfabetismo entre nós; b) que seja também
obrigatória e gratuita para os pobres a instrução secundá
ria, indispensável para que se estabilize num plano elevado
a educação' fundamental dos brasileiros; c e cO que seja
obrigatória. Dio digo mais a iMtTuç40, mas o en1hO técnico
profissional, também gratuito para os pobres, bem como o
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complementar" normal e de ciências e letras, e o superior,
inclusive o de alta oultura.

Isso indica dever ser obrigatória a frequência escolar
primária e secundária e facultativa a frequência aos demais
estabelecimentos e institutos de ensino, os quais serão criados
pela União, onde se tornem necessários, se os municípios ou
os Estados não nos tiverem fundado.

A letra e da emenda exige a limitação do número de ma
trículas á capacidade didática da escola, providência cuja
indispensabilidade parece-me desnecessária encarecer agora.

Na sua letra f reclama a emenda a seleção por meio de
provas de suficiência para a matrícula nos estabelecimentos
de ensino complementar e nos institutos de ensino ~'.lperior

e de alta cultura. A exigência do curso complementar, de
ciências ou de letras, intermediário, ao secundário e ao su
perior, vem tirar aos estabelecimentos de ensino secundária
o papel, que até hoje tem desempenhado, de mero pretexto
para a obtenção de certificados de exames... A relação pelas
provas de suficiência ainda é a maneira mais apropriada
para o aproveitamento das aptidões vocacionais.

O exame' do Estado, escrito na letra g, garantirá os meios
de verificação da eficiência do ensino em os institutos que
expedirem diplomas profissionais que possam merecer o
reconhecimento oficial.

Os parágrafos 1° e 2°, da emenda dispensam quaisquer
esclarecimentos, para que tenham a sua significação pron
tamente conhecida.

A definiQâo clara desses preceitos, é1 no meu pensar,
indIspensável, porquê, se não incluirmos na Constituição,
fatalmente não poderemos traçar um plano nacional de
educação, que fuja ás influências maléficas que certos há
bitos inveterados em nosso meio teem feito atuar sObre a
marcha natural do ensino, concorrendo para degradá-lo de
maneira sensível e progressiva em todos os seus gráus.

Estabelecidas na Constituição essas· determinantes, Dia
será difícil compreender que, em pouco tempo, o Brasil, no
Que respeita á instrução pública, e particular, POSSll alcan
çar a posição que há muito tempo deveria ter ocupado.

A displicência, no que tange aos problemas educativos
eBtre nós chegou a tal ponto que, assiduamente se verificam
fatos como êste que vou narrar á Assembléia.

Enquanto assistia no Domingo passado a uma das sessõefl
de um dos melhores cinemas desta Capital, deparou-me a
sucessão de quadros de uma fitn, que se anunciava para
exibição próxima, com um, de grande efeito sugestivo pela
figura projetada, mas de muita significação para os que se
interessam pela educação nacional:

A-pesar-de procedido pela exposição de um aviso que
assegurava a revisão feita pelo Ministério da Educação e
Saúde Púlibca, aquele quadro trazia a seguinte legenda:

"Senhor! Não me dei:eae cair em tentações".
Quantas centenas de frequentadores desse qinema terão

mantido desde então as suas debeis convicções gramaticaisl
A emenda n. 86, substitutiva do art. f72 do projeto,

tornada desnecessária á vista da nova redação proposta para
o artigo 170, proíbe a revalidação de diplomas profissionais
expedidos por institutos estrangeiro de ensino. Parece-me,
Sr. Presidente, que é tempo de cuidarmos da defesa de nos
sos compatriotas contra a -concurrencia estrangeira, neste
particular.

A benevolência com que são julgados os exames entre
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nós,maximé quando se trata de profissionais já diplomados,
é proverbial, escandalosa, por vezes, e altamente prejudicial
aos creditos .do nosso ensino e, portanto, á cultura nacional.

Tem-se procurado, nas sucessivas leis do ensino, redu
zir as facilidades, permitidas aos estrangeiros que preten
dem exercer profissões liberais entre n6s, creando-se pe
quenos obstaculos á revalidação dos diplomas forasteiros.

~sses obstáculos, entretanto, a quasi nada, se reduzem,
mesmo na legislacão atual e quando, certa vez, no Conselho
Nacional de Educação, lembrei a conveniência de se exigir
do profissional estrangeiro a repetieão do curso completo da
profissão de que pretendesse revalidar o diploma, essa idéia,
embora aceita unanimemente pelos membros do Conselho,não foi posta a vigorar pelo Govêrno.
. Não pode prevalecer o critério, frequentemente citado

e muitas vezes admitido em lei, de que a reciprocidade de
favores justificaria o exercício profissional livre entre nós.
Os países de imigraeão, como o nosso, têm necessidade de
defender-se contra êsses tratados de reciprocidade, por
quanto a parte que lhes cabe nessa emergência é sempre a
peor, pois nos grandes núcleos de imigrantes os· profissio
nais da nacionalidade respectiva decerto encontrariam tra
balho remunerador, sem que por isso, qualquer brasileiro
qu~ tentasse exercer a sua· profissão num dos países, de
origem dessas correntes migratórias tivesse a menor garan
tia de trabalho compensador.

O· SR.' R.ENATO BARBOSA - V. Ex. permite um aparte'
Não existe essa reciprocidade com os países de onde nos
vêm correntes imigratórias. Longe disto, o rigor é de tal
ordem que médicos, como o Dr. ,Barros, formado pela nossa
Faculdade e sendo proprietário no Uruguai, obrigado a ir
para lá, passou dois anos estudando e foi reprovado no seu
exame de habilitação,. quando vinha de fazer um curso dia
tintfssimo aquí. Sabendo do rigOr que tinham para a reva~
lidaeio, passou êle dois anos. estudando ali. No entanto,
não conseguiu ser aprovado. Tentou mais uma vez, e ainda
fraeq,ssou. Desistiu, então da revalidação. Há todo o rigôr
para conosco, sabemos. Entretanto, no sul do Brasil, infe
lizmente no meu Estado, durante longos anos, vivemos sob
o regime da liberdade profissional, o que fez .com que O
verdadeiro profissional, o profissional brasileiro ficasse
como que desarmado na luta social, no exercício da sua
profissão, em face da invasão formidável de estrangeiros,
que drenavam o ouro doR.io Grande, o ouro brasileiro, e
que vinham apenas - com raras exceções: é bom que 18
lhes faça justiea - "fazer a América", como se costuma
dizer. . .

O SR. LEITÁO DA CUNHA - O aparte de V. Ex. á
recebido com especial. agrado, porquê além do mais vem
reforçar a minha argumentaeão, trazendo um exemplo con
creto, que não pode passar despercebido a esta Assembléia.

E o meio prático de pormos um _paradeiro a uma tal
situação, é proibir de vez a revalidação de tais diplomas.

A emenda n. 87 corrige um evidente descuido talvez
de revisão do que resultou determinar o Ar,t. 1.75 que o pro
vimento dos cargos de professor seja feito exclusivamente
por concurso de provas. É indispensável que êsse concurso
seja de títulos e de provas, porquê só do estudo conjunto
dos Utulos. e das provas realizadas no cõncur~,. é que se
pode chegar a uma cõricluslo sôbre as qualida1Es do pro-
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fessar, as quais não deveria]ll ser consideradas apenas sob
o ponto de vista didatico, mas tambéD;l sob '0 educativo tal
Q. reflexo moral que têm sôbre os discipulos. as qualid~des·
pessoais de quem leciona. .

É indispensável também fazer-se uma. pequena restri
ção a êsse mesmo art. 175, no que respeite á Vitaliciedade
dos professores. Essa s6 deve ser firmada depois de einco
anos de exercic!o, no caso de recondução. Por vezes, os tí
tulos bem estudados em um concurso e provas brilhante!
feitas por um candidato, justificam a classificaçãó, a es
.colba e a nomeação de um professor que, depoiS de assu
mir a regência da cadeira, se desinteressa pelos seus de
veres, abandona o estudo e torna-se um mau, m:n péssimo
professor.

Penso, por conseguinte, que êsse período de observa
Cão de cinco anos, nãú deveria ser dispensado, garantindo
se a vitalicIedade s6mente depois da recondução, após cinco
anos do exercício de prova.

A emenda seguida, n. 88, manda acrescentar ao Ar-
tigo 175 o seguinte parágrafo: . .

Parágrafo único. É vedada a concessão de quaisquer re
galias de reconhecimento ofici!!l a estabelecimentos e insti
.tutos de ensino cujo corpo docente não seja provido medi
ante concurso, não tenha a necessária estabilida.de e não
~eja dignamente remunerado. .
. Assim, além da idoneidade de estabelecimento ou ins
.tituto do ensino ficará resguardada a economia do protes
~ora, até hoje esquecida pelaI nossos legi8ladores~

A emenda n. 89 manda que o dispositivo do projeto,
em seu Art. f76, seja t;nodificado com elevação de tO %
para t5 0/0, das quotas de educação e com a determinação de
serem essas quotas retiradas das vendas de ca({&. qwil das
unidades da Federatlio. que tenham de intervir nos proble
mas educativos, isto ê, a União. o Estado e o Munlol»10.1

Assim, ficará êsse Artigo redigido nessa parte: "Nunca me
nos de t5 % dos impostos respectivos arrecadados", lato 6.
t5 ~ da UnUio, t5 % dos Estados e t5 % dos Municípios.

A emenda 90 manda suprimir o seguinte Art. n. 179,
cujo teOr nlo resistiria li crfLica. 'Por muito benévola qu~
f08se:

Art. 179. A eduoaOlo moral e cívica. a educaolo física.
a higtêne e os trabalhos manuais oonstituem matérias obri
gatórias em todas as escolas. e%Ceto nos cnrso! IUperforeL
Nas escolas primárias é. ainda, obrigatório o ensino do idio
ma nacional e de noc~es de geografia e blstória do Brasil.

A nova redação proposta nesss emenda n. 90, para êsle
Artigo é a seguinte:
. Art. i79. Caberã ao Conselho Nacional de Educaoio

firmar as diretrizes gerais do ensino em todos os seus graus
e ramos, sugerir ao Govêrno as providências que julgar ne
cessárias para a melhor soluOão dos prOblemas educativos e
administrar os fundos especiais que venham a Ber criados.
. Parágrafo único. Nos Estados 8 no Distrito Federal
haverá Conselhos Regionais incumbidos de funções seme
lhantes. dentro da resp,ectiva esfera de aoão.
, Creado.ou melhor, mantido assim I) Conselho Nacional
de Edueaclo fica a direcão suprema da educado nacionál
livre da influêncIa funesta da égo-polftiea, e ne8semesmo
Artlro. fazendo parte, portanto. da emenda u. 90, está 1n
clulda a wsêncla de nos Estados e no Distrito Federal tam';'
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bém .serem creados conselhos regionais, incumbidos de fun
ção semelhante á do Nacional, dentro da respectiva esfera
de ação. Assim, o Conselho Nacional de Educação" com a
colaboração dos conselhos estaduais, terá a respoDsabilidade
do plano de educação nacional, que será naturalmente nor
teado pelo melhor caminho, em legislação ordinária.
. A emenda n. 9:1. manda substituir, no Capítulo V, Tí
tulo VI, respectivos Artigos e parágrafos, a expressão "de
fesa nacional" por "seguranc;a nacional".

Já tive oportunidade de chamar a atenção desta Assem
bléia para a inconveniencia de se considerar atribuição ex
clusiva das forças armadas a defesa. nacional. Esta é prin
cipalmente garantida, durante a paz, pela valorização dos'
brasileiros, e não s6mente durante eventualidade pouco pro- '
vável de uma guerra, pois não somos, graças a Deus, um
povo belicoso ou imperialista. .

Devemos por isso procurar defender a nacionalidade na
paz por todos os meios que concorram para a solução dos
problemas que se relacionam sobretudo com a educação na
cional com a assistência social, física espiritual e eco,-
nômica. '. . .

A solução dêsses problemas é ,parte integrante da defe
sa nacional, e, no entretanto, não poderia figurar no. capí
tulo que se refere s6mente ás forças armadas. Seria prefe
rível portanto, fosse o capítulo em apreço designado "da Se
gurança Nacional", visto como tudo que nêle se encontra.
di~ resp~ito á ação das forças armadas.

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre orador que está a
findar o tempo de que dispunha para fala.r.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - A última emenda a que
preciso referir-me é a de n. 84, que manda substituir no
Art. 28~ seguinte "annualmente" por "durante o período nor
mal de funcionamento".

Art. 28. Os Deputados receberão ajuda de custo para
cada sessão legislativa e vencerão, anualmente, subsídio pe
cuniário, igual, pago em prestações mensais, fixados em lei
ordinária, por legislatura anterior.

Parágrafo único. Será descontado um terço do sub
sídio correspondente aos dias em que faltar o Deputado,
ainda mesmo ás reuniões da Delegação Legislativa Perma
nente.

Não posso admitir, Sr. Presidente, recebam os membros
da Assembléia Nacional subsídio anual, embora trabalhem
apenas durante um semestre.

Além de que iria pesar injustamente sôbre o erário pú;.
blico êsse novo tipo de subsídio anual, poderia ·concorrer
para restabelcer o costume que tanto mal fez ao Brasil. no
primeiro período da República, o verdadeiro industrialismo
político, pela conveniência, o apêgo aos cargos de represen
tação popular.

~sses cargos devem ter sua parte de sacrifício, mas êsse
sacrifício nãQ póde deixar de ser em parte recompensa, do
com o subsídio, enquanto o representante da nação estiver
afastado das suas ocupações habituais. Entretanto, deter
minar que as sessões se realisem durante um semestre· e
garantir subsídio anual aos representantes da nação, pare
ce-me d8Spropositado.

" O Sa. RENATO BARBOSA - Estou prevendo que a '3men
da de V. Ex. vai cair, embora conte ta~m com o meu
apOio. -
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O SR. LEITÃO DA CUNHA - O aparte do V. E%. nlo
me faz desammar. Insisto na defesa da emenda, porquê
acho que o subsídio somente S8 justiClca durante OI pe
ríodo de trabalho legislativo, nunca, port1m, no interregno.
E foi por causa desta emenda, apresentada ao art. 28, que
propús aquela outra. de n. 93, que impede 101 funcionários
públicvs, no intervalo das sessôes, a peroepclo do ordena
do.

Referi há pouco ser um novo sistema de subsídb
anual lesivo da €conomia pública e nllo nos será diffícil
demonstrá-lo com as próprias determinações do substi
tutlvo.

O artigo 37 em seu § único limita Do 300. por um pro
cesso que julgo infelIz, o número de membrol:l da camara
àos representantes e o art. 42 estabelece que sejam 42 08
membros da Camara dos Estados, o que Importa dizer que
se prevalecer o subsídio anual, somente êle elevaria a des
pesa anual a mais de 18.000 :000$000•

. Não sei se teria a fOrCa moral luficiente para legislar
e exigir sacrifícios· do Povo, uma Assembléia que desse li
nação o mau exemplo ãe retirar dOI colrel p~blicos, em
príodo de férias, perto de dez mil oontel anuala•••

A emenda n. 93 deverà ser aceit:l, muimé no caso de
vencer a idéia do subsidio anual, poil OI funolonários pú..
blicos, durante· o .período .em que nlo t.rabmlhem na As
sembléia e percebam subsídio, devem perder o direito ao
ordenado de seu cargo normal, pois alllm acumulariam re
munerações pelo sacrifício de permaneool'em na ociosidade,
quando deveriam trabalhar para o pro,r8.10 da Nação•.

São estas, Sr.. Presidente, dentro &10 prazo regimental,
as considerações que me permiti tazer lobre as emendas
apresentadas ao Projeto Constitucional, 81perllndo que me
reçam . da Casa o estudo necessário, para a aprovação·· ou
rejeição, de acôrdo com aquilo que fOr Jullado mais convir
ao interesse público e ·ao progresso do BralU.

Não tenho, nem poderia ter, qualquer exagero de amor
a essas emendas, para me considerar molestado, caso não se
jam todas aprovadas. São contribuiolSe. que 01ereço ao p!e.:.
nário... .
. O SR. RENATO BARBOSA - Aliás, precfolas.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - ••• com o desejo de de
monstrar o interêsse que tenhe pela coisa pública. De qual
quer modo prosseguirei, com a mesma dedleaçllo, a mesma
lealdade e o mesmo desinterêsse, colaborando para que ou
tras emendas que igualmente atendam, a meu ver, ao· inte
rêsse nacional, possam vingar, de modo a transformarmos a
Constituição em· projeto numa lei búica que permita aos
'brasileiros do futuro a vida que n6s todos, patri6tas sinceros,
lhes desejamos. (Muito bem; muito bem. Palmtu. O orado,.
é cumprimentado.)

O Sr. Presidente - Esgotada a hora vou levantar a
Sessão, designando para amanhã a mesma

ORDEM DO DIA

Continuação da discussão do projeto n. i-A, de i93i.
(Substitutivo Constitucional - 7a Sessão.)

'Levanta-se a Sess!o ás i8 horas.

















































































































































































lOla Sessão, em 22' de Março de 1934

Presidência dos S1"s. Antônio Carlos, Presidente, e Cristóvão
Barcelos, 2° Vice-Presidente

1

A's H horas ~omparecem os Srs.:
Antônio Carlos, 'Cristóvão Barcelos, Tomaz LObo, Cle

mentino LisbOa, Valdemar .Mota, Alvaro Maia, 'Mário Caia
do, Luiz Tir.eUi, Mário 'Chermont, [Lino Machado, 'Rodrigues
Moreira, Costa Fernandes, Godofredo Viana, Luiz ~ucupira,

Valdemar Falcão, José de Borba, Pontes Vieira, Xavier de Oli
veira, Silva Leal, Kerginaldo Cavalcanti, Odon Bezerra, Ire
nêo Joffi1y, Pereira Lira, Agamenon de Magalhães, Arruda Fal
cão, Arnaldo Bastos, Simões Barbosa, Góis Monteiro, Valen
te de Lima, Izidro Vasconcelos, Guedes 'Nogueira, Antõniú Ma
chado, Leandro Maciel, Rodrigues Dória, Deodato Maia, J.
J. Seabra, \Leôncio Galrão, Homero Pires, Fernando de Abreu,
Godofredo Menezes, Lauro Santos, Henrique Dodsworth, p~:
reira Carneiro, João Guimarães, Prado Kelly, ,Raul Fe~
des, Aeúrcio Tôrres, ,Cardoso de !Melo, ,SoaresFHho, Buarque
Nazareth, Lemgruber Filho, Bias Fortes, Martins Soares, P.e
dro Aleixo, Augusto de Lima, August-o Viégas, Mata Mach~
do, Delfim Moreira, José Alkmim, Odilon Braga, Vieira Mar
ques, Clemente 'Medrado, Raul .sá, João Beraldo, Cristiano Ma
chado, Policarpo Viotti, Daniel de iCarvalho, Levindo Coe
lho, Licurgo Leite, Gelso Machado, Carneiro de Rezende, Al
cantara Machado, Teotônio Monteiro de Barros, José car
los, Barros Penteado, Almeida Camargo, Guara.cí Silveira, Hi
pólito do Rêgo, Jos~ Ulpiano. 'Lacerda Werneck, AntOnio 00
velIo, Cardoso de 'Melo Neto, José Honorato, DomingosVe
lasco, João Vilasbôas, ALfredo Pacheco, ·Nereu Ramos, Car
los Gomes, Renato Barbosa, nemétrio Xavier, Vitor Russo
mano, Pedro Vergara, Adroaldo da oOosta, Alberto Diniz, Gil
OOrt 'Gabeira, Vasco de Toledo, \AntÔnio Rodrigues, Valde
mar Reikdal, Martins e Silva, Francisco 'Moura, Antônio Pe~
nafort, Sebastião de Oliveira, Alberto ~ureli:, Guilherme Plás
ter, Eugênio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Ricardo
Machado, Horácio 'Lafer, oM'ário oRamos, IRocha Faria, Ro
berto Simonsen, Pinheiro Lima, Leví carneiro. (f 1~.)

O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa
recimento de :113 Srs. Deputados.

,Está aberta a Sessão.

O Sr. Clementino LisMa (go Secretário, servindo de 2°)
procede á leitura da Ata da Sessão, antecedente, a qual é,
sem retificações, aprovada.
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O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente.

O Sr. Tomaz LÔDo (1° Secretário) declara que'não há Ex
pediente a ser lido.

O Sr. Presidente - De acôrdo c·om o Regimento, vai-se
passar á Ordem do dia. (Pausa.)

Comparecem mais os 81's.:

Fernandes Tavora, Pacheco de Oltveira, Cunha Melo, Al
fredo da :Mata. Abel Chermont, Leandro Pinheiro. Joaquim
Magalhães, Magalhães de Alm~ida,CarlosReis, Agenor Mon
te, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Leão Sampaio, Figueiredo
Rodrigues, JeoVlá lMota, Martins Veras, Ferreira de Sousa,
Alberto Roselli, Her-ectiano Zenaide, Barreto Q.ampelo. Souto
Filho, Luiz Cedro, iSolano da Cunha, Mário iJ)omingues, .A:r:
ruda Camara, Augusto Cavalcanti, José de Sá. AIde Sampaio,
Osório Borba, Humberto .Moura, Marques dos Reis, Prisco Pa
raíso, IClem~nte Mariani, Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Me
deiros ·Neto, .Artur Neiva, Alfredo Mascarenhas, Atila Ama-

. ral, Gileno Amado, Aloísio Filho, Francisco Rocha, Paulo Fi
lho, Arnold Silva, Lauro Pa·ssos, Carlos Lindenberg, Jones Ro
<lha, Rui Santiago, Amaral Peixoto, Miguel Couto, Samp~io
Correia, Leitão da Cunhá, Nilo Alvarenga, César Tinoco, Alípio
Costallat, Fernando Magalhães, >Oscar Weinschenck, José
iEduard'Ü, Fábio iSodré, Melo Franco, José Braz, Adelio Maciel,
Negrão de ·Lima, Gabriel Passos, i8imão da Cunha, João Peni
do, Valdomiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, .campos do
Amaral, Bueno Brandão, Jaques Montadon, Rodrigues Al
ves, .orais Anàrade, Mário Whately, Zoroastro Gouveia, Cin
oinato Braga,G.arlota de Queiroz, Morais Leme, Henrique Bay
ma, Nero de Macedo, Generoso Ponce, Francisco Vilanova,
Plínio Tourinho, AntOnio Jorge, Idálio Sardemberg, Adolfo
Konder, Arão Rebêlo, Carlos Gomes, Simões Lopes, Carlos
Maximiliano, lMauricio Cardoso, Anes Dias, Frederico W01
fenbutell, João Simplicio, Ascanio Tub'no, .Raul Bittencourt,
Gaspar .Sa1<lanha, Cunha Vasconcelos, .Acir !Medeiros, João
Vitaca, Edwald Possolo, Mário Manhães, João Pinheiro, Pe
dro Rache, ·Euvaldo lLódi, PaoheCQ e Silva, Teixeira Leite,
Davi Meinicke, Abelardo Marinho, !Morais Paiva, Nogueira
Penido. (110.)

Deixam de comparecer os Srs.:

Veiga 'Cabral, Moura carvalho, Adolfo Soares, Freire de
Andrade, Veloso Borges, João Alberto, Sampaio Costa, Au
gusto Leite, Edgar l3anches, \Manuel Novais, Negreiros Fal
cão, Olegário ,Mariano; -Gwyer de Azevedo, 'Ribeiro Junquei..
ra, Pandiá CaI6gér.as, Furtado àe Menezes, Aleixo Paraguas
sú, Plínio Correia de Oliveira, Vergueiro César, Abreu So
dré, La,.cerda Pinto, Fanfa 'Ribas, Ferreira Neto, Armando
Laydner, Mílton Carvalho, V:álter Gosling, .Augusto .corSino,
Alexandre Siciliano, Gastão de Brito, Oliveira Passos. (30.)

ORDEM DO DIA

Continuação da discussão do substitutivo da.
Comissão Constitucional (projeto n. i-Á de i93()
8& Sessão.
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o Sr. Presidente - Entra em discussão o projeto.

Vem ·á Mesa, é apoiada e enviada á Comissão
Constituoional a

EMENDA N. • •• (1)

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Licurgo Leite,
primeiro orador, da sessão de hoje, sObre o projeto de Cons
tituição.

O Sr. Licurgo Leite lê o seguinte discurso: - "Sr. Pre
sidente e Srs. Constituintes, é dever de todo o Deputado, co
mo mandatário do povo, trazer á Constituinte suas suges
tões sObre a organização da Magna Carta, o alicerce sÔbre
o qual tem de repousar toda a legislaCão de nossa pátria.

Aqui vim para colaborar nesta grande obra de recons
trução nacional.

Diante isto, não me era lícito silenciar sÔbre alguns
problemas, no meu entender, da máxima relevancia., trazen
do para esta Assembléia o meu concurso, muito pequeno. é
certo, -sob o ponto de vista intelectual, mas de grande va
lor, pela experiência e pelo contacto diuturno que tenllO
mantido com a população do interior, auscultando-lhe seus
sentimentos e suas justas aspirações.

Eis a razão pela qual ouso sair da modéstia que man
tenho em todos os atos de minha vida e vir com lealdade e
sinceridade, ocupar a atenção dos meus dignos patrícios.

Antes de entrar na apreoiacão do objeto principal que
me trouxe á tribuna, seja-me permitido externar meu pen
samento sObre assuntos de palpitante :nterêsse no presente
momento.

A angústia do tempo, inexorável. premente. não per
mite divagações. As palavras têm que ser medidas e pe
sadas.

Assim, meu discurso, será um verdadeiro mosaico,
abordando aqui, sU, acolá, com ligeireza. diversas matérias.

~ boa a minha impressAo sObre o comunto de regt'~s
estabelecido pelo substitutivo do anteprojeto.

Verdade se diga que n08sas leis sempre fOi'am boa3.
Os homens é que silo maus. .

A Constituiçlio de 189i, eu a considero como uift ver
dadeiro monumento de sabedoria dos Constituintes de
entlio.

Com ligeiras modificações adaptadas á evoluçlo do
nosso direito e aos problemas sociais, era de restaurar-se.
dar-se pleno vigor aos seus dispositivos.

O respeito á lei. deve ser de ora em diante o dever
precípuo de governantes e governados. .

Não foi ela feita para ser violada, no entender de muito
boa gente nossa.

Á vezes, quanto é triste dizê-lo, a preocupação única
de grandes espíritos e inteligências, consiste no emprêgo do
máximo esfOrco para deturpá-la. interpretando-a, contra
todas as boas regras da hermenêutica, a seu talante, ao sabor
de suas conveniências pessoais.

(i) A emenda teve o n. 211, quanda .lá tinham sido
publicadas outras com este numero. até 213.
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Na República velha, os despautérios foram tantos que
;fizeram o povo, sempre paciente, se rebelar.

O surto revolucionário não irrompeu tendo por causa a
ri3forma da Constituição e sim para restabelecer-se o impé
rio da lei.

As mutilações. das bancadas de Minas Gerais e Paraíba,
sem o menor respeito á expressão das urnas e aos preceitos
constitucionais, o garrotiamento da imprensa, a· intervenção
nos Estados, a supressão da soberania popular, o despotis
mo da vontade de um autócrata, foram as causas diretas do·
movimento reivindicador.

Não obedeceu êste aos reclamos da opinião pública, para
remodelação de nossas leis. Queria, sim, o restabelecimento
destas. Foi assim uma revolução visando pessoas e não
idéias ou princípios.

Não tínhamos nenhum problema social em cheque.
A opinião pública se revoltou contra as pessoas deten

toras do poder accusadas de violarem a lei a todo o mo
mento, a todo o instante.

Dai, acudindo ao apêlo de V. Ex., Sr. Presidente, o pri
meiro que ousou ter um gesto de energia e civismo em
prol dos dilreitos conspureados, o povo cerrou fileiras, a,
forte, altivo e conciente, marchou para a arrancada de 3 de
Outubro.

É uma lição que fica.
Reflitam sObre ela nossos homens!

Não merece minha aprovação o art. f4 das Disposições
Transitórias, que eu substituo por uma emenda.

O SR. GASPAR SALDANHA - V. Ex. não quer, também,
a reintegração do Presidente Washington Luiz'! •••

O SR. LICURGO LEITE - É uma questão que aÂB-·
sembléia poderá resolver. A Assembléia é soberana, V. E%
o sabe•.•

A minha emenda ao art. f4 está assim concebida: (L~ a
emenda sob o n. 213, publicada após o discurso.)

O SR. !RENtO JOFFILY - Qual o direito, a lei a ser apll
cada por êsse tribunal '!

O SR. LICURGO LEITE - A lei da moral.
O SR. !RENtO J OFFILY - De sorte que a lei escrita não

terá vigor para êsses casos?
O SR. LICURGO LEITE - O tribunal apreciará os atos

dos funcionários. Verificará aqueles que foram desidiosos
no cumprimento do seu dever. Apurará quais aqueles que
traíram a missão que lhes foi confiada. Encarará, portanto,
a questão do ponto de vista puramente moral.

O SR. POLICARPo VIOTl'I - E não partidário.
O SR. LICURGO LEITE - Não partidário, diz V. Ex.

muito bem.
Reporto-me novamente ao art. 14 das Disposições Tran

sitórias, á existencia de contas e correlato dever da sua pres-
tação. . .

Longe de mim qualquer suspeita sObre a honradez do
ilustre e digno Chefe da Nação. Mas, o precedente· é nefasto.

Que autoridade moral poderá ter o Chefe do Govêrn:>
Provis6rio para exigir contas de seus jurisdicionados, quan
do não 'presta as suas próprias'?!
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É uma ind~nfdad~, que ao envés de honrar, desmerece
a quem a aceita. É um desserviç9 qu~ se pretende prestar
ao .eminente Sr. Getúlio Vargas, candidato ao posto de
Pr~sidente Constitucional.

Parece que as pessoas que apoiam êsse dispositivo,
pretendem incompatibilizá-lo com a opinião pública, tor
nando-o inelegível.

Poderá o ilustre Chefe do Govêrno Provisório respon
sabilizar-se por todos os atos de seus delegados? Quantas
reivindicações, morais, justas e irrecusáveis por aí proli
feram?

Qual o direito que se dá aos que foram espoliados em
seus haveres, dir~itos e regalias, em proveito dos audacio
sos que aparecem em todas as revolucões?!

O SR. GASPAR SALDANHA - Não apoiado.
O SR. LICURGO LEITE - Em todas as revoluções, a

cáuda dos audaciosos, aventureiros e oportunistas é enorme.
O SR. GASPAR SALDANHA - E entre os reaccionários, como

V. Ex., também há audaciosos. .
O SR. LICURGO LEITE - Sou insuspeito para falar.
O SR. BlAS FORTES - É uma injustiça que se faz. aD

orador: S. Ex. nada tem de reacionário.
O SR. DELFIM MOREIRA - O orador foi um grande re-

volucionário em 1930. ;
O SR. LICURGO LEITE - Responderei ao Sr. Depu

tado pelo Rio Grande do Sul neste próprio discurso.
O SR. GASPAR SALDANHA - V. Ex. está voltando ao

passado e renegando a obra da Revolução.
O SR. POLICARPO VIO'rl'I - Em face do que estamos as

sistindo, é uma necessidade voltar ao passado I
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Isso, nunca! Seria destruir a

Revolução.
(Trocam-se veementes apartes. O Sr. Presidente re

clama atenção.)
O SR. LICURGO LEITE - VV. EEx. dão licenca para

que eu possa continuar meu discurso? ;
Disponho, unicamente. de 30 minutos.
O SR. AUGUSTO VIEGAS - Essa volta ao passado é para

nele buscar-se o que êle tem de digno, de nobre e de justo•.
O SR. LICURGO LEITE - Sou insuspeito para falar.

Fui um dos primeiros, senão o primeiro•••
O SR. DELFIM MOREIRA - Muito bem • .Nós todos somos

disso testemunhas. .
O SR. LICURGO LEITE - .•• a acudir ao toque de

reunir do Presidente AntOnio Carlos, quando com energia e
decisão rebelou-se contra as ordens ilegais emanadas do Pre
sidente da República.

Fui revolucionário convicto e tomei parte ativa e di
reta no movimento de 3 de Outubro. No dia 4 de Outubro,
á frente de um pugilo de bravos, todos civis, com armamen
to e municões adquiridas ás nossas próprias expensas, ocu
pava a linha dos vanguardeiros, nessa luta que se desenca
deou contra o arbítrio e· prepotência e não contra o regim&
das leis vigorantes.

Em i932, quando as primeiras forças mineiras chega
ram as divisas do nosso Est&do, já ali me encontraram ve
lando pera intangibilidade do sólo sagrado de Minas Gerais.
(Muito bem.)

VOLUMJl: XII 1.2
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Não tenho, pois, qualquer suspeição para falar das ocur
rências que se têm desenrolado em nossa terra.

O SR. GASPAR SALDANHA - Mas, na Revolução de 30,
houve atentados e crimes?

O SR. LICURGO LEITE - Se V. Ex. percorresse o in
terior do Pais, teria ocasião de verificar os atentados, que
foram contínuos e incessantes.

O SR. GASPAR SAL1>A....HA - V. Ex., então, está voltando
ao passado.

O SR. LICURGO LEITE - Não estou voltando ao
passado.

O SR. GASPAR SALDANHA - V. Ex. está tentando der
fl'Ubar a' obra sagrada da Revolução de 30.

O SR. ALOíSIO FILHO - Essa "obra sagrada" já está
profanada.

O SR. LICURGO LEITE - Nós, os revolucionários de
30, que temos nosso ideal, não nos podemos mancomunar
com os crimes que sejam cometidos á sombra da Revolução.
(Muito bem.)

O SR. GASPAR SALDANHA - E podem dar braçO forte
aos que nos combatem?

O SR. LICURGO LEITE - Não, senhor.
O SR. GASPAR SALDANHA - É o que V. Ex. está fa

zendo.
O SR. LICURGO LEITE - Mas, Srs. Constituiates, é a

mesma a. história de todas .as revoluções' - á sua sombra,
aproveitando-se da perturbação momentanea, OS maiores aten
tadose crimes são .cometidos.

Na sua rabadilha, era natural, se encontravam os ho
mens capazes de tudo, os aproveitadores das situações con
fusas.

E lá também, no interior do País, muito longe, não sen
do aquí ouvidas as vozes dos oOprimidos, os sóbas de aldeia
encontraram o momento propício pa:-a satisfação dos seus
ódios e rancores, de há muito sopitados.

E todos os que não comungavam e não se emparceira
vam com êles, tiveram logo o seu castigo.

Pobres e honestos funcionários públicos, velhos servi
. dores da Nação, homens e mulheres, foram. escorraçados das

modestas posições que ocupavam.
O SR. ALOíSIO FILHO - V. Ex. deve lembrar até o caso

dos cartórios.
O SR. LICURGO LEITE - Quanta dOr, quanta miséria,

quantas familias sem pão, tudo para regalo de chefes po
líticos locais que desejavam por esta forma fazer praça aos
incáutos de um prestígio que nunca tiveram. .

Apresente o eminente ditador um relato sucinto, claro
e v-erdadeiro,dos atos que ,praticou e estou certo de que esta
Assembléa, composta de' brasileiros que estimam o seu País,
os aprovará. imediatamente, mesmo que tenham sido prati
cados contra o direito, mas que não repugnem a moral, ou
quando sejam as afirmativas de nossa nacionalidade de pais
livre, conciente e autônomo.

Entre outros, só mesmo um Govêrno discricionário PO'
dia de vez acabar com o opróbio lançado á nossa face pelas
poderosas companhias, que funcionando em nosso território,
onde seus tentáculos apoderam-se de toda a nossa economia,
transportando-a para o estrangeiro, ainda assim demonstra
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vam o desap'reço, a desatep.ção, o escarneo, que tinham para
conosco, não reconhecendo como legí~ima e verdadeira nossa
moeda.

Pode o digno Chefe da Nação ficar certo de que esta As
sembléia, caso outros predicados não tenha, é, todavia, com
posta de bons brasileiros, ciosos de suas prerrogativas e nes
tas condições, atos como êstes e outros que nêles se enqua
dram, terão a sua enthusiástica e patriótica aprovação.
(Muito bem.)

Daí, Senhores Constituintes, a emenda que tive a honra
de apresentar, suprimindo o art. 14 das Disposições Transi
tórias e substituindo-o por um outro, criando um Tribunal
Especial, de duração efêmera, para apreciação dos casos dos
funcionários públicos, decidindo êsse Tribunal de forma de
cisiva e não opinativa.

Ao art. 168, parágrafo único, ofereço a emenda que vou
ler.

É um preceito de real importancia o consagrado no ar
tigo 168, parágrafo único, do substitutivo em debate. A bem
da constituição da família, é esta uma medida salutar e de
grande alcance moral. Todavia, ressente-se ela de uma falta
de certa gravidade.

O casamento é indissolúvel, eis o princípio consagrado
pelo substitutivo, consultando assim a forma de sentir e
pensar de quasi unanimidade da população brasileira.

Mas, êste preceito existente já em todas as nossas leis
tem sido violado com uma frequência impressionante. Os
homens de dinheiro, os argentários, em um conúbio inde
coroso com adyogados inescrupulosos, conseguiam quasi
sempre a anulação do casamento ao invés de um desquite.

E os homens da roça? De instrução quasi rudimentar,
celebravam seus casamentos s6mente no religioso.

Quando com êles não se dão bem, abandonam a famma
e contraem outras núpcias de acOrdo com a legislação civil.

O SR. ACIR MEDEIROS - V. Ex. dá licença para um
aparte? Posso mesmo vir em aux~lio da argumentação de
V. Ex., porquê, em uma estatística existente no Sindicato
de que sou Presidente, verifiquei atingirem a 95 °1° os tra
balhadores rurais casados unicamente no eclesiástido.

O SR. LICURGO LEITE - Não têm, pois, constituição
de família. O fato é comum no interior do País, onda ainda
não penetrou a civilização e onde não existe instrução, como
vou demonstrar mais tarde. .

Os filhos do primeiro matrimÔnio eram ou são registra
dos ao sabor dos oficiais respectivos e sempre como filhos
naturais, de filiação paterna ignorada.

Os casos QUe se apresentam nestas condições são em
grande número. E êsses filhos ficam em posição ve::::at6ria,
sendo que as perturbações na aplicaçãó do direito á espécie
se apresentam quotidianamente.

Que os cônjuges maiores, capazes, portanto, pratiquem
êsse ato, nada os poderá impedir.

Mas, necessário se torna colocar os menores sob a égide
do Estado.

Se se cogita na atualidade de um preceito ultra liberal,
considerando-se, por uma ficção jurídica, os ministros de
qualquer confissão religiosa, como autoridades capazes de
efetuar casamento, regule-se êsse liberalismo e obrigue-se
lhes ao registro dos matrimônios todas as vezes que um dos
cOnjuges seja menor.



-180 -

Como autoridade, efetuem o casamento á vista dos do
cumentos que lhe forem apresentados relativamente á idade,
ausência de impedimentos e outros de que cogitara a lei
civil. ~sses documentos, que constituem a habilitação, de
vem acompanhar o registro e ficar arquivados em cartório.

Se não forem conformes, o escrivão oporá a dúvida, sen
do pelo juiz de direito da comarca resolvida a sua ou não
procedência.

No primeiro caso, imporá as penas que o caso requerer.
É verdade que a Constituição não pode descer a estas

especialidades e minuciosidades.
São subsídios que poderão ser aproveitados quando se

tiver de fazer a lei sóbre o casamento civil.
O SR. LEVi CARNEIRO - V. Ex. dá licença para um

aparte'! No substitutivo, a exigência é maior do que essa,
porquê o casamento não vale em todos os casos, antes do re
gistro civil.

O SR. LICURGO LEITE -- V. Ex. não compreendeu
minha intenção. Quero que não exista êsse simúlacro de
casamento, porquê os menores que se unem pelo casamento
religioso, não reconhecido por uossas leis•••

O SR. LEVf CARNEIRO - Agora o será.
O SR. LICURGO LEITE - .•• estão sujeitos á sançlo

penal. Diz V. Ex. que o casamento religioso será reconhe
cido, agora; mas eu exijo o seu registro obrigatório enio
apenas o facultativo.

O SR. LBVf CARNEIRO - O registro é obrigat6rio.
O SR. LICURGO LEITE - ~ obrigatório para a valida

de; mas eu desejo que o seja, queiram os cOnjuges ou nio.
O SR. ADROALDO COSTA - O orador tem razão. S. Ex.

supõe a hipótese de dois menores que se casem de acOrdo
com o direito canOnico. Não tendo sido registrado o casa-.
menta - e não o podendo ser - vai um dêles, talvez, ser
punido pelo crime de defloramento.

O SR. LEVf CARNEIRO - Aí, é outra questão. O orador
deseja aludir aos cOnJuges de idade inferior á idade legal.

O SR. LICURGO LEITE - Refiro-me ao caso em que
os cOnjuges sejam menores, entendendo que o ministro que
os casar está obrigado a proceder ao respectivo registro civil.

O SR. LEVf CARNEIRO - Mas V. Ex. sabe <tUe a própria
lei oivil prevê o caso do casamento, para evitar a imposioão
de pena.

O SR. LICURGO LEITE - Não ignora, porém, V. É%••
como se faz isso no interior. Os menores casam lá na roça
e ninguém sabe.

Por que não se estabelecer a obrigatoriedade, quando é
uma sanção moral que tem a lei para garantir os menores!
1:1es são relativamente capazes.

O SR. LEVf CARNEIRO - V. Ex. entende que se deve
obrigar o padre a fazer o l'egistro sob que pena '1

O SR. LICURGO LEITE - Sob a pena que a lei deter
minar. Quando os CÔnjuges forem menores, o próprio mi
nistro que efetuar o casamento - repito - estará obrigado
a fazer o registro.

O SR. GASPAR SALDANHA. - Devemos manter o preceito
da Constituição' de 9f. Tudo o mais é casuísmo.
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o SR. LICURGO LEI'rn - VV. EEx. vão dar licença
para que eu não continue mais nesse assunto.

O SR. LEVf CARNEmO - Aliás, estou de acOrdo com
V. Ex. Acho a sugestão interessante.

O SR. LICURGO LEITE - Não posso também dar a
minha aprovação ao parágrafo único do art. - 40 das Dispo
sições Transitórias.

Por outros dispositivos se verifica que a Assembléia or
dinária se instalará a três de Maio de 1935.

Quer isso dizer que ficamos com mais de um ano sem o
Poder Legislativo, absorvido êste pelo Poder Executivo.

É mais de um ano e não meses apenas, durante os quaes
se vai conferir ao Chefe da Nação poderes ditatoriais.

Não se argumente com a legislação passada. Antiga
mente o interregno do Congresso abrangia o período que val
de f de Janeiro a 3 de Maio, quatr-o meses e não um ano, coma
hoje se pretende fazer. Acresce mais a circunstancia de que
novas leis, par-a ~omplemento da Constituição, são de natu
reza urgente e imprescindíveis.

É necessário, quanto antes, promulgar-se uma lei que re
gule o casamento. E as leis sObre a organização da magistra
tura estabelecida hoje com outra feição? E tantas outras que
são o complemento dos dispositivos constitucionais?

Por aí se vê que a Constituição será inoperante duranta
um ano ou então terá que se dar arbítrio ao Executivo para
legislar sObre assuntos de suma importancia e gravidade.

A Nação inteira, o povo, todas as classes sociais, anseiam
pelo retõrno do Brasil ao regime legal.

Com a ausência do Poder Legislativo e a autorização
executiva para publicação de decretos com força de lei, re
tornaremos ao regime discricionário, a uma verdadeira dita
dura constitucional.

Além disso, não creio que as eleições se possam realizar
no prazo de noventa dias consignados. Se nem eleitores te
mos?!

O alistamento existente foi feito como de emergência, s6
mente para a eleição realizada a três de Maio.

Depois disto ninguém mais se alistou.
Não se sabe e não se conhece até hoje a. intenção do Exe

cutivo. Revalidará êle o aIlstamento de emergência'l É o que
resta saber.

Além disto, a experiência do último pleito nos demons
trou a inexequibilidade do C6digo Eleitoral ria parte refe
rente á apuracão.

São sugestões que faco ao espírito esclarecido de meus
colegas, esperando que se encontre uma fórmula conciliató
ria para evitar-se êsse grande mal.

Apresentaria eu um remédio.
Estamos no regime das precipitações. Tudo se preci

pita. Â Constituição se discute somente em 30 sessões.
Já passou por aquí, momentaneamente, a idéa de se co

meçar pelo fim, a eleição do Presidente Constitucional, sem
Constituição. Pois bem, precipite-se também a reunião da
Assembléia Ordinária. Revalide-se o alistamento feito, tor
ne-se exequivel o processo da apuracão, proceda-se á eleição
no prazo de 30 dias e reuna-se a Assembléia Ordinâria no
prazo de 90 dias.

Mas; não· se .delegue em absoluto poderes ao Executivo
para promulgar decretos com força de lei.
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Proposto êste dilema, sou franco, prefiro exorbitar do
mandato que me foi conferido e votar pela prorrogação de
nossos trabalhos.

Para evitar mal maior prestarei caução de voto e con
l;;u1tC'-SC n Nação. conforme penl;;a o meu ilustrado. colega
Pedro Aleixo, por meio de um plebiscito.

Terá ela então o arbítrio de revalidar ou invalidar os
atos praticados em um excesso de mandato.

O pI'oblema máximo brasileiro, verdadeiro e único pr~
blema nacional, na feliz expressão do ilustrado professor MI
guel Couto, é o da educação do povo.

Lendo a excelente monogr~fia dêste nosso conspícuo cO-
. lega e ouvindo com muita atenção o impressionante discurso

proferido nesta casa pelo não menos ilustre professor Fer
nando de Magalhães, mais se acentuou em meu espírito a
convicção de que também devia me alistar nessa campanha
regeneradora em pr61 da alfabetização do povo.

Com ·êste fim passei a estudar preliminarmente as con
di~ões dos Estados e suas possibilidades financeiras para ve
rificar o que se poderia fazer para resolução dêsse magno
problema.

Pelo resultado a que cheguei na minha investigação,
feita aliás com cuidado e carinho, ver-se-á que o problema,
já não digo da instrução· mas sim da alfabetização do povo, é
insolúvel, se a êle o Govêrno Federal não vier dar braço
forte, tomando sua direção com inergia e vigor.

É um problema mais importante do que o da urbaniza
ção das cidades, das vias de comunicação, da higiene, da
Saúde Pública e de outros empreendimentos de vulto.

Sua solução, é um dever altamente patriótico; não pode
mais ser procrastinada.

Tudo que se tem feito no Brasil, relativamente á instru
ção popular, se refere s6mente aos habitantes dos centros
urbanos. Á população rural, nada ou quasi nada. Entretanto,
é a classe mais nobre do Brasil. É a única que produz. N6s
outros não somos senão parasitários dos produtores. Esta
classe deve ser amparada, não s6 materialmente como moral
mente. Constitue ela a nossa úniea fonte de riqueza, devendo,
portanto, mereoor toda nossa -simpatia e atenção. Nosso Pais.
é uma verdade conhecida, sabida e repetida, é essencialmen~

agrícola. Se a estatística não falha, se os cálculos são ver
dadei·ros, deve nossa Pátria ter hoJe 40 milhões de habitan
tes. Pois bem, desses quarenta milhões, fôrça é convir, que
vinte e oito dêles, constituindo uma eloquente e vibrante
maioria, pertencem á classe rural, á classe produtora, fator
único de nossa riqueza e de nossa economia. E os pequenos
proprietários rurais e os operários que se entregam a êsse
labor, os mais desfavorecidos da sorte, aqueles que não fazem
gréve e que não têm associacões de classe, ninguém. enfim,
que por êles se interesse, não têm sequer determinação de

.horas de trabalho, pois que estas são condicionadas ao nascer
e ocaso do sol. Vivem por aí ao léu, sem conforto, sem hi
giene, sem instrução, mesmo a mais rudimentar, quasi que
sem contacto com o mundo civilizado. Opilados, baldos de re
cursos, explorados, humildes, olham os alfabetizados como
seus superiores, convencidos como estão de sua ignorancia.
A vida desses homens pouco düere da dos irracionais•.

É necessário a,cabar-se com essa humilhaç~o. O Estado,
o tutor nato de todos os desprotegidos, precisa voltar sua
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atenção para êsses infelizes que sofrem o flagelo da igno
rancia.

São 28 milhões de patrícios nossos nessa triste e de
gradante situação.

As cifras, na sua onipotência e precisão, dizem mais que
8S palavras.

Tomemos para exemplo o Estado de Minas Gerais.
Escolhi êste porquê é a terra do meu nascimento, onde re
sido. Não ofenderei assim ás suscetibilidades daqueles que
possuem em demasia uma sensibilidade muito delicada.

O SR. ARRUDA FALcÃo - V. Ex. deve estender a todo
o Brasil êsse quadro. Não se sabe o que os governos fi
zeram das rendas públicas, pois deixaram o País eneregue á
mais absoluta ignorancia.

O SR. LICURGO LEITE - O nobre Deputado sabe per
feitamente que um dos melhores métodos para o descobri
mento da verdade é o da comparação. Assim, mostrando o
que se verifica em Minas Gerais, relativamente á instruollo,
fácil será deduzir-se o que ocorre nos demais Estados da
Federação.

O SR. ARRUDA F ALcÁo - O que lá. se passa será um 68
pêlho que reflete,' não ampliando mas com diminuicllo, O
que, nessa matéria, pode ser apreciado no resto do País.

O SR. LICURGO LEITE - Elegi para argumento da
tese que desenvolvo o Estado de Minas Gerais, porquê êste
eu o conheco de perto e sei que seus homens, seus dirigen
tes, na medida de suas fôrças, não se têm descurado dêsse
importantíssimo problema, que s6 não tem sido atacado com
a necessária energia, devido ás aperturas financeiras.

Além do mais, trata-se do Estado de maior população
do Brasil.

Vejamos os números. O Estado de Minas tem uma po
pulação orçada em sete milhões de habitantes; a população
urbana, desprezadas as frações, é pGis de dGi& milhões e a
rural de cinco milhões, mais do dobro do que aquela. De
aoôrdo com o último recenseamento, estabelecendo-se uma
média, verifica-se que as crianças em idade escolar, são em
número de um milhão e quatrocentos mil, dos quais, um
milhão pertence á população rural e quatrocentos mil á
urbana.

A popula.ção urbana, em Minas Gerais, como em toda a
parte, é vista com mais carinho e desvêlo pelos poderes pú
blicos. Assim, a instrução, nos centros urbanos, é mais ou
menos desenvolvida e disseminada pelos grupos escolares,
escolas noturnas profissionais e outras.

E a população rural, com seu milhão de crianças, onde
aprende, que instrução se lhe fornece?

Conhecemos a dedicação, o carinho, o d~svêlo, o aspf
rito de renúncia e ~acrifício qUe caracterizam nossas pro
fessoras.

Se cada uma delas, com a capacidade que lhes é pe
culiar, pudesse fornecer instrução primária a cincoenta
crianças, ver-se-ia que, para a resolução do problema, para
a alfabetização do povo, seriam neeessárias, no mínimo,
20.000 escolas rurais.

Continuemos ainda com os números para demonstrar a
incapacidade . rmanceira dos Estados na resolução do
problema.
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Se cada professora rural perceber vencimentos anuais
muito parcos, muito módicos, ou sejam por exemplo o de
2':400$000, tanto quanto recebe um soldado de Polícia, e se
adicionarmos mais a importancia de seiscentos mil réis por
ano para material escolar, verifica-se que o Estado, para
ter um serviço regular, tem que despender somente com a
instrução á cla.sse rural a quantia de sessenta mil contos, ou
sejam 30% do seu orçamento.

Existem em Minas Gerais, cêrca de 3.000 escolas ru
rais. Logo, pelo nosso cálculo, deixam de receber instrução,
850.000 mil crianças, todas pertencentes á população ;rural.

Como nestas condições decretar-se a obrigatoriedade do
ensino? Como alfabetizar-se o· povo? Se os poderes públicos
não estão aparelhados para fornecer meios para adquirí-la,
como proceder-se?

Eis o problema máximo, muito mais importante, muito
maios sério do que discutir horas e horas sôbre o ensino leigo
ou religioso nas escolas... ,

. Em Minas Gerais, muitas tentativas se têm feito em
prol do ensino na claSse rural.

No Govêrno de V. Ex., Sr. Presidente, o espírito ar
guto e brilhante de Francisco Campos, essa inteligência lú
cida, êsse intemerato batalhador em prol de todas as causas
nobres, compreendendo a gravidade da situação, de viseira
erguida, enfrentou o magno problema, criando e instalando
cêrca de 2.000 escolas rurais.

Se outro título de glória não tivesse ó ilustre moço,
bastava êste para torná-lo um benemérito.

E V. Ex., Sr. Presidente, na mesma ocasião em. que
tinha ao seu lado a figura inconfundível de Francisco Cam
pos, nesse mesmo govêrno que deixou traços indeléveis e
inapagáveis em todos os Municípios do Estado, pela sua
benéfica, modelar e progressista administração, enfrentou
com energia o áspero problema e assim se pronunciou na
sua mensagem presidencial de :1.930, pedindo licença para
citar alguns trechos da. mesma, eloquentíssimos .....~a ilus
tração do assunto.

Assim disse V. Ex.:

"Convergi para a educação pública toda a minha
atenção. Fiz dela a preocupação dominante do meu
govêrno. Concentrei nela o melhor dos meus esforços.
Reformei ° ensino normal e primário. Fundei
dezenove escolas normais e refundi, de todo em todo,
as duas únicas escolas normais .oficiais existentes.
Criei e instalei 3.662 escolas primárias, o que quer
dizer que foram multiplicadas por três escolas que
encontrei. Fundei e instalei quatro ginásios.· Fiz
seguir para os Estados Unidos um grupo de profes
sores, para que ouvissem, por dois anos, os espeeiQ
listas na matéria .••

Fiz quanto em mim coube e quanto as possibili
dades do Estado me permitiram para encaminhar a
solução dêsse problema ."••

Pois bem. Não obstante a grande ob1'8. realizada
e os pesados sacrifícios que impuz á coletividade mi
neira, .quer.() afirmar, com desvanecimento,que eu
enceta~ia ainda hoje êsse mesmo caminho, se tivesse
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de recomeçar o meu govêrno, embora tivesse de errar
os mesmos erros, tão firme a. minha convicção de que
a educação pública é a condição mesma de vida de
uma nacionalidade."

Mas ..., sobreveiu logo após palavras tão incisivas e
brilhan~es, tão -sinceras e tão vibrantes, a Revoluc;ão de 1930,
em que o povo montanhez, como um só homem, se levantou
em um gesto de altivez e coragem contra o despotismo. Dai,
as despesas extraordinárias, tendo até o govêrno do Estado,
para satisfação de seus compromissos, sido obrigado a emi
tir bônus, que circularam como moeda sã, boa e legítima, tal
o pa~iotismo de nossos patrícios.

{Restabelecida a ordem pelo triumfo do movimento re
gen'~rador, teve o nosso Estado de pagar as despesas feitas,
reigatãndo um a um, com doloroso sacrifício, os bônus
errâtidos.
l' O aumento das despesas foi formidável e a receita

I(luito diminuida, por diversos fatores, e crise mundial, não
!iorrespondeu .em absoluto ao "deficit" que dia a d.ia se en
/grandecia.
. Era preciso economizar-se a todo o transe.

Sacrificou-se então a obra de V. Ex. e a de Francisco
Campos.

As escolas rurais, ao envez de se aumentarem gradati-
vamente, foram ao contrário diminuidas. .

Não foram ouvidos os queixumes, as reclamações, em
têrmos humildes proferidos pela classe. rural. Era necessá
rio salvar a honra e os ln'éditos do Estado. Era. preciso
que as despesas fossem diminuidas e assim de roldão, de um
s6 golpe, com uma só penada foi suspenso o ensino de grande
número de escolas.

E o que se deu em Minas Ger.ais, também deve ter
acontecido nos demais Estados do Brasil.

Os Estados, devido á premência de seus orçamentos,
ameaçados ainda com a perda dos impostos de exportação,
que constituem a sua principal fonte de renda, não podem
resolver o grande problema.

Minas Gerais consignou' no seu orçamento uma. verba
de 1,5 % sôbr.e êl.e, para instrução pública, verba esta quasi
que em sua totalidade despendida com a instrução urbana
e secundária. O que resta para a escola rural?

Pois bem, deixe-s.e aos Estados o dever de' cuidarem da
instrução primária urbana, e defira-se á União o encargo
da difusão dela na classe rural.

Miguel Couto, êsse grande espírito a que tanto admi
ramos, afirma com veemência, com vibração, alma .e patrio
tismo, que no Brasil s6 há um problema nacional - a edu
cação do povo. Um único problema nacionaU De fato, to
dos os outros são dêle corolários.'

Como fazer infiltrar no cérebro de um rude os prin
cípios de higiêne? Como conhecer êle· os meios profiláticos
a usar, no seu estado de absoluta ignorancia? .

O que se fez no Japão exprime a grandiosidade de um
povo. que sabe querer. É o exemplo que o distinto homem
de ciência observador inteligente e lúcido. põe -em relevo
em contacto com os nossos olhos.

Em 50 anos, resolveu-se no .Tapão o problema da edu
càção nacional e todos os outros solveram-se naturalm-ente
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como consequência do primeiro. E em pouco tempo, êsse
grande pais, apesar das agru'ras ào seu solo, emparceirou
se ao lado das nações eivilizadas. neias ocupando um lugar
de grande destaque.

E aquí mesmo, em nosso País, não com a majestade do
Japão, temos um exemplo de grande valor.

O Estado de São Paulo, pela pujança de sua riqueza, pelo
valor de seus empreendimentos, pela fertilidade do seu solo,
pelo seu progresso vertiginoso, é sem dúvida o Estado "lea-
der" da República. .

Por que assim o é? Porquê cuida com extraordinário
desvelo da educação do seu pOVO.

Há cerca de 40' anos, um grande bemfeitor de São Paulo,
o benemérito Cesário Mota, encetou a grande e rija peleja,
consagrando a êsse empreendimento todo o seu esfôrço, toda
a sua inteligência, toda a sua dedicação.

A campanha. teve seus continuadores, não bavendo des
falecimentos, nem solução de continuidade.

E o resultado aí está. ~sse Estado modelar, rivaliza
boje, pela sua cultura, educação e progresso, com as nações
civilizadas da Velha Europa.

Entretanto, no próprio Est.ado de São PaulQ, apesar de
consignar êle na sua mesa orçamentária a formidável verba
de 80.000 contos para a instrução pública, ainda muita
coisa bá a fazer-se para a difusão do ensino na classe rural

O seu aparelhamento de instrução para os centros ur
banos atingiu, já, quasi que a. perfeição. Mas êle próprio não
tem meios par,a difundi-los com a mesma. excelência ás
classes rurais.

E, se o Estado de São Paulo, o mais rico do Bt'asil, não
pode assim proceder, o que dizer-se de outros que lutam
para a satisfação de seus compromissos ordinários?

A ignorancia da população brasileira é um mal que prt"
cisa ser extirpado, embora com formidável sacrifício, e á
um caso quasi a eqUiparar-se ao de uma calamidade na
cional.

É preciso que o Govêrno da União enfrente com ener
gia êsse grave problema. Resolvido êst.e, todos os outroa
serão solucionados com relativa facilidade.

Instruir-se o .povo é despertar-Ibe sentimentos cívicos
e patrióticos. Bom brasileiro só pode ser o que conhece os
fastos de nossa história, o que conbece as extremas do nosso
País, o que pode distinguir o direito do dever.

Estou de pleno aCÔrdo com a argumentação desenvol·
vida nesta Casa pelo digno Deputado Sr. Teixeira Leite,
quando pleteia a supressão do art. 156, na sua parte refe
rente ás pequenas propriedades rurais. De facto, quem
conbeee a zona agrícola do interior do País, verifica que
êsse dispositivo vem pOr têrmo ao incentivo para o traba
lho, uma vez que lancll. o descrédito sObre uma classe vul:
tosa. e respeitável. Em o meu município, por exemplo,
existem cerca de 3.000 agricultores, tantos os que estAo
lançados nas repartições arrecadadoras.

Seguramente, dois mil dêles são pequenos sitiantes,
possuindo uma área de terreno inferior a 50 bectares.

Homens trabalhadores e morigerados, das propriedades
que possuem, lavradas eom muito amor, tiram os meios de
!11bsislência.
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Para êles, aqueles pedaços de terra, são como pedaços
de sua. alma e seu coração. Defendem-nos com entranhado
ardor. Constituem seu patrimônio, êste, aliado ao trabalho
é a sua fonte de crédito. Pagam anualmente, por ocasiãu das
colheitas, suas contas no comércio local, pois êste é o que
lhes fornece elementos para o custeio.

E para ver, Srs. Constituintes, o empenho dos seus pro
prietários para que êsse patrimÔnio seja conservado livre de

. quaisquer onus.basta êsse fato relevantissimo: - no meu
município não existem 20 hipotécas de pequenas proprie
dades rurais.

O Sa. PRESIDENTE - Advirto ao nobre Deputado de que
está findo o tempo de que S. Ex. dispunha.

O SR. LICURGO LEITE - Atendo a V. Ex., Sr. Pre
sidente. Vou concluir.

Tirar-se dêsses homens a única garantia que podem
, oferecer aos que lhes ministrem meios para o amanho das

.terras, é diminuir-lhes o seu patrimOnio moral; é deixá-los
inativos e incapazes de produzir. (Muito bem; muito bento
Palmas. O orador é cumprimentado.)

Vêm ti Mesa. são apoiadas e enviadas á 00
missAo Constitlleional as emendas de ns. :

A 215 {i)

4

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Augusto de
Viegas. .

O Sr. Augusto Viegas - Sr. Presidente, Srs. Constituin
tes.

Oerto dos altos idéais desta Assembléia, é apenas para
atender a um imperativo de minha conciência, que, antes
de cogitar do assunto sObre que procurarei expender rápidas
considerações, me imponho o desnecessário trabalho de,
como um éco, repetir neste recinto o que, gravado no espí
rito brasileiro em geral, se refiete na alma desta Assem
bléia, revelando êsse indeclinável sentimento religioso, ima
nente no homem, inerente á sua natureza.

Oom efeito, eu mentiria. á minha terra, á terra onde
vivo, a todos os meus representados e a mim pr6prio, se,
no momento em que se vota a carta constitucional de nossa
Pátria, não procurasse colaborar com aqüeles que, na ex
pressão da exata realidade brasileira e na manifestação de
um verdadeiro sentimento de justiça. pleiteiam, como numa
prece sincera e fervorosa pelo bem e pela felicidade do
Brasil, a invocação do nome de Deus no preambulo de sua
Constituição.

Oomo nas constituições se devem refletir as forças
reais do poder do Estado e as enerlrias efetivas da sociedade,

que fôrma a sua parte concreta, não compreendo como se
possa pÍ'etendér alheiar da Constituição essa grande força
que é a poderosa clava .das maiores realizações humanas.

Senhores Oonstituintes, acompanhando com interêsse e
carinho o trabalho da culta e sábia Oomissão dos 26, eu me
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certifiquei de que, mais se conjugam e mais se ,ajustam,
mesmo dentro dos pareceres e dos votos contrários a essa
idéia, os valiosos argumentos para sua aceitação do que 03
simples detalhes que prevaleceram para sua apa:r:ente re
jeição.

Com efeito, eu me convenci de que os ilustres membros'
daquela notável Comissão, todos á altura da honrosa outor
ga, não quiseram, por si mesmos, desde logo, resolver a
magna questão; entenderem antes sujeitá-la a mais larga
discussão, trazê-la a cenário mais .amplo, a êste culto ple
nário, onde mais extensa afirmação e mais solene sagração
lhe fossem asseguradas pela própria Nação, aqui, direta,
lfdima e brilhantemente representada por seus eleitos.

O SFt. ODILON BRAGA - V. Ex. tem toda razão. Só
assim seria um voto de alta expressão nacional.

O SR. AUGUSTO VIEGAS - Exatamente. Como está
sendo. E foi por isso que eu advinhei, cu antes, que cheguei
á lógica conclus.ijo a que acabo de me referir e que me im
pôs o alto critério com que V. Ex. e seus ilustres compa
nheiros se· conduziram no seio daquela notável Comissão.

Assim é, Srs., que eu e todos aqueles que propugnam a
idéia da invocação de Deus no preambulo de nossa Consti
tuição, queremos como que reivindicar - permitam-me a
expressão, talvez, um pouco imprópria - reivindicar os
votos dos que, parecendo a ela contrários, lhe são, realmen-
te, favoráveis. (Muito bem.) .

É assim que êsse respeitável vllito de nossa pátria, o
relator geral da Comissão,' nome aureolado de justa fama
não s6 no Brasil como no Exterior, onde altamente elevou
os fóros de cultura de seu país; que êsse ilustre Consti
tuinte, atravéz brilhante profissão de fé no seio da Comis
são proferida, disse que "católico, apostólico, romano, não
fazendo segredo de sua crença religiosa, não teria dúvida em
.aludir á Providência Divina, como inspiradora do, nosso
voto ou depositário de nossa confiança"; que, entretanto,
"sabendo que na Assembléia nem todos são religiosos, teve
escrupulo em aconselhar uma declaração que não corres
pondesse á unanimidade de sentimentos dos Constituintes."

Ora, Senhores, estudando-se com a consideração e com
o carinho que nos merece o delicado voto do grande jurista
ver-se-á que o que nêle domina valiosa e imperativamente, é
a afirmação que brotou cristalina e pura de seu grande es
pírito, ao declarar que, "por si, não teria dúvida em aludir
á Providência Divina na Constituição", pois que, na segunda
parte de seu parecer, S. Ex., a quem rendo as minhas me
lhores homenagens, esposa uma doutrina que, envolvendo ri~
gorosfssima exigência, tornaria, como reconhecerá sua indis
cutível sinceridade, improvável e até impossível sua verifica
ção, certo e incontestável como é, que se não pode pretender
a adoção do critério da unanimidade em uma Assembléia tão
numerosa como esta. Bem que impossíveis, pouco recomen
dáveis seriam as unanimidades nas grandes reuniões, pois que
deixariam a suposição de que outros fatores, que não os do
mais são critério, houvessem influído na deliberação (apoia
dos). Enquanto que a quebra dessa unanimidade eloquente
mente testemunha e afirma a puresa dos princípios e dos pro
cessos pelos quais fOra aquela tomada. Liberalíssima para.

(fj 2f2, 213,215. Na 100a Sessão tinham sido publicadas
emendas com os ns. 212.e 213.
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com a minoria, a doutrina chega a esquecer a maioria. Real';'
mente, pleiteia esta que no preambulo da Constituição ex
plícita se faça a' desejada invocação, enquanto que pretende
aquela o absoluto silêncio, pelo qual,enfim, propugno. o voto!

A carta Constitucional por todos se deve subscrever,
ainda quando seus preceitos não se ajustem bem a todo o
pensamento e a todos os ideais.

O SR. ARRUDA FALcÃo - Aqueles que não quisessem as
sinar essa invocação por motivos de crença, deveriam fazê-lo
POI' patriotismo. Os primeiros papeis públicos redigidos no
Brasil pelos revolucionários republicanos de 18:1.7. começavam
pelo nome de Deus.

O SR. AUGUSTO VIEGAS - Perfeitamente. Começa
vam pelo nome de Deus, que é realmente o principio de
tudo..

Igualmente, em seu voto, outro brilhante jurista, pro
vec,to advogado, que constitue glória e orgulho da nossa
época, declara que individualmente "faria e fará a invocação
do! nome de Deus na Constituição, achando, porém, que a
Assembléia não o poderá fazer" •

Desnavecemo-nos ante o presente voto, indiscutivel
mente favorável, como desejamos, á invocação, embora julgue
que não o poderá fazer a Assembléia. Esta. entretanto 
já agora o sabemos pela aceitação da respectiva emenda 
contando em sua maioria Constituintes que, um a um, in
dividualmente, também fazem aquela invocação, solenemente
consagra a idéia. Por conseguinte, as conclusões do grande
mestre são, ao nosso ver, para que se inscreva no preambulo
de nossa carta Constitucional o nome de Deus.

Sr. Presidente, eu, que não tenho a veleidade de preten
der rebater argumentos de autoridades tão justamente respei
táveis, quero, entretanto, acentuar que, com a maioria desta
Assembléia, de que já tem conhecimento a Mesa, estão como
transparece de seus votos e de que sobremaneira nos orgu
lhamos, outros distintos membros da Comissão, a que 1\ Nação
deve o trabalho a tantos aspectos notável, que constitue o
projeto em discussAo.

Em verdade, Srs. Constituintes, outro ilustre membro
daquela ComissAo assinalou que, nAo tendo o país religião
oficial, não comporta sua carta Constitucional a pretendida
fórmula no preumbulo.

Sou dos que pensam que há. na separação entre Igreja e
o Estado um grande benefício para ambos, (apoiados) como
demonstram mais de 0\0 anos de República. Mas, certo é
também que a idéia de Deus é mais ampla do que a própria
Igreja e, dela compreensiva; brota, espontanea e dominadora
na inteligência do homem, universal e benéfica no seio das
coletividades.

Demais, com a invocação do nome de Deus não se estabe
lece uma norma a que seja alguém juridicamente obrigado,
nem se firma um. preceito a que fique alguém moralmente
adstrito. É apenas uma enunciação, uma invocação que re
lembra a fonte de onde promana a sã energia para as me
lhores realizações humanas, o manancial de onde flue a fôr
ça surpreendente para as maiores õbras que já se fizeram em
benefício da humanidade. A lembrança da Divina Providên
cia no Preambulo da Constituição é, de Ei só, para nós cren
.tes. para a grande maioria dos brasileiros, a síntese de um
grande bem e a promessa de uma verdadeira felicidade.
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Senhores Constituintes, ainda outro dentre os ilustres 26
afirmou também que "pessoalmente invoca o nome de Deus,
mas que não o deveria fazer a Constituição, porquê, não há
tal hábito em outros povos e porquê na própria Constituicão
do Vaticano não existe essa invocação". Como já foi bri.
lhantemente respondida a primeira parte dêste argumento
pelos Drs. Valdemar Falcão e Generoso Ponce em seus pa
receres, devo apenas recordar, com relação ao Cóeigo do Va
ticano que nêle está implicitamente invocado o nome de
Deus, porquê o Sumo Pontifice, ao promulgar aquela Consti
tuição, fê-lo "no perfeito conhecimento da plenitude da su
prema autoridade de que está investido", suprema autorida
de essa que lhe foi transmitida pelo Enviado de Deus, quan
do instituiu sua Igreja, no velho apóstolo, um. daqueles doze
modestos operários, aos quai's :êle confiou a préga.;ão de seus
sublimes preceitos.

Finalmente, uma das mais altas expressões do saber na
cional, individualidade privilegiada pela inteligência e pela
bondade, em sincera oração de fé, síntese da sã filosofia cris
tã, que abraça, "pede a Deus coragem para se opor a que a
democracia do número se torne arma de compressão da con
ciência humana, pelo que aceita a redação do preambulo que
silencia aquela invocação".

Crente, que pede a Deus eoragem para a enunciação de
seu voto e, certo de que a maioria dos brasileiros também
o é, quer, bondoso, opor-se a que o número maior se trans
forme em arma opressora do menor, sem se lembrar de que,
dessarte, injustamente impõe ao número maior a vôntade do
menor. Esqueceu-se, assim, o notável engenheiro de que,
estando a idéia de Deus na unidade e no indivíduo, deve
também estar na soma e na coletividade.

Desde que na Constituição se devem refietir todas as
fOrças do poder do Estado I.l da sociedade, não se pode des
prezar uma idéia que reune as melhores energias em bene
fioio da coletividade.

O SR. PEDRO ALEIXO - Aliás, é êsse o sentimento domi
nante em Minas.

O SR. AUGUSTO VIÉGAS - :e, etetlvamentü, a reali
dade brasileira.

Sr. Presidente, é por uma série de deduções mais ou
menos complexas que nos desempenhamos de nosso mandato,
no tocante a múltiplos problemas sociais; é por um oonjunto
de ilaoões 16gicas, no estudo das condiçlSes do ambiente e de
diversos fatores sociais, que devemos, por exemplo, deoidir
entre o presidencialismo e o parlamentarismo, entre a elei
ção direta e a indireta, entre o federalismo e o unitarismo,
entre o voto seoreto e o nlto seoreto; enquanto que, em matéria
religiosa, podemos afirmar que nosso mandato é oomo cluê
expresso, pleiteando quasi todos por que no pórtico da Cons
tituição, êsse sentimento se manifeste.

O SR. CARNEIRO DE. REZENDE - V. Ex. pode lembrar o
caso da União Americana, onde a idéia de Deus paira justa
mente sObre os grandes homens públicos.

O SR. AUGUSTO VIÉGAS - Realmente, V. Ex. lem
bra a grande nação americana que, a outros aspectos de
nossa vida constitucional, tem sido para nós verdadeiro pa
radígma.

Enfim, Sr. Presidente, vemos, finalmente, que o Estado
se aproveita a éada mo_mento da idéia de Deus; apenas n6s,
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os homens, esquecemos facilmente essa verdade. Todos os
dias, nas solenidades dos pretórios. na austeridade dos tribu
naiS, o Estado aceita a colabor,ação da fé, valendo-se· da idéia
de Deus no JuramentO ao llomem, quando na noDre mIssào
de distribuir Justiça, perquire a verdade.

Cada dia, -cada hora, cada instante, invooamos a idéia
de Deus, idéia de que o Estado, secularmente, se vem apro
veitando através do prodigioso trabalho da catequese cristã.
qüe lança no sombrio das· floresta? da terra imensa uma rés
t~a de luz, para operar o portentoso milagre de fazer a emI
gração de brasileiros do fundo das selvas do Brasil para
o seio da civilização da própria pátria.

Sr. Presidente. a cada hora, a cada momento e em
toda a parte. sentimos a idéia de Deus a diluir-se em bene
fícios ao homem: nas ruas dos grandes centros, onde se os
tentam as autoridades do Estado. sentimos que ela, por si só.
transbordando de almas piedosas, levanta essas perenes cons
trucoes Denditas, son CUJo t.eto amigo, se abrigam e repousam
O~ desprotegidos da sorte.

A cada instante. a cada momento. vemos o Estado acei
tar numa atitude quasi secundária, a colaboração da idéia
de Deus, quando, nas grandes capitais, nos grandes centros,
por toda a terra, a mão piedosa da caridade sái a colher
as multidões de crianças sem pais e sem pão. para educá-las
e devolvê-las á sociedade. onde vão colaborar no engrande
cimento dêsse mesmo Estado.

A cada momento, piedosas almas, a que a idéia de Deus
norteia ~ orienta pela longa estrada da vida. colhem pelas
ruas pobres velhos de~amparados, para lhes dar o carinhoso
asilo, onde recebendo o último conforto. entreguem as almas
serenas a Deus.

Srs. Constituintes, sejamos justos como aliás prenuncia a
aceitação da emenda Mario Ramos, já subscrita pela maioria
da Assembléia; sejamos justos e gratos, atendendo com cari
nhG a essa fôrca benéfica que se desenrola nas regiões su..
blimes do sentimento, onde se dilata a esfera das nossas eon..
vições e da nossa confianca no futuro do Brasil e onde 8e
estendem, infinitos, os horizontes da nossa esperança na fe
licidade da pátria.

o Sr. 'Presidente, certo de que, ante a gentileza de um
colega, terei oportunidade de voltar a esta tribuna, reservo
para êsse ensejo considerações que, sObre l;iiversos assuntos
constitucIOnais, trago escritas e cuja enunciaçlio não se com
portaria, dentro do exíguo prazo que me resta para produ.
zi-Ias. (Muito bem; muito bem. Palma&. O o,.ador é cumpri
mentado.)

5

o Sr. Presidente - '!'em a palavra o Sr. João Beraldo.

O Sr. João Beraldo - Sr. Presidente, Srs. Constituintes.
apresentei ao artigo 78 do anteprojeto de Constituição, sob
Q n. i ti, uma emenda, que a Comissão dos 26 rejeitou. por
ocasião do exame das várias emendas oferecidas aquêle
projeto. mas que alguns Srs. Deputados, tendo á frente o
Sr. Solano da Cunha,· restabeleceram no substitutivo, ela
boradó pela Comissão de revisão
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Essa emenda, que está incorporada ~o artigo 183 do
substitutivo, trata da exclusão das mulheres do serviço mi
litar obrigatório.

Quero porém, agora, repO-Ia no lugar onde a inseri,
quando tive a oportunidade de apresentá-la, ficando assim
redigido o referido artigo 183:

"Todos os brasileiros, com exclusão das mulhe
res, são obrigados, na fórma que a lei estabelecer,
ao serviço militar, etc,.••.

Tudo o mais ficará conforme está no artigo, elimina
das as suas últimas palavras, repostas Ou aproveitadas que
foram no começo do mesmo artigo.

O objetivo da introdução dessas expressões no texto do
artigo 183 do substitutivo é deixar expurgada de dúvidas a
sua interpretação· no futuro, visto como a disposição do
anteprojeto abrangia, implicitamente, nas palavras "todos
os brasileiros", as mulheres, compelindo-as obrigatoria
mente aquêle serviço.

Sr. Presidente, a emancipação da mulher surgiu com o .
adventÇl do cristianismo, que a libertou da sua condição de
escrava lj a dignificou. Todos os povos reconhecem hoje
e proclamam a sua Igualdade ao homem para o exerClClO
de diferentes funções. A ciência não opõe restrições á 00
educação e reconhece á mulher capacidade para o exercíciQ
<ias profissões cientificas e literárias e para o desempenho
de funcões públicas e privadas, paralelamente ao homem.

Sou, entretanto, dos que pensam que seria um salto
condenável obrigá-la, compeli-la a um serviço, que pela
sua natureza, considero profundamente incompatível com o
seu sexo. (Muito bem). Dê-se á mulher, nos períodos de
guerra, a missão, o encargo de outras atividades, como nas
"campanhas, nos planos civis, educativos, sanitários ou
sociais", mas não se a constranja a vestir a farda e a
babitãr a caserna, promiscuindo-se nos quartels, ou nos
campos de batalha, com a grande massa dos combatentes.
Dela, cuja função primordial, na sociedade humana, é sem
dúvida a de perpetuar a vida, velando pela sua conserva
ção e aperfeiçoamento, guarda que é da santidade do lal",
não se desvirtue a missão e não se exija tão pezado sacri
fício I

Que a mulher queira, voluntariamente, servir nos
campos de batalha, de fuzil ás mãos e de espadim á cinta,
concedamos; mas n6s, os legisladores brasileiros, não deve
mos impOr-lhe como obrig:l.Cão, êsse dever.

Falo, Sr. Presidente, como representante de um Es
tado, o ;,Ie Minas Gerais, que sempre cultuou a Liberdade e
amou o Direito, que nunca desertou aos deveres e nunca
ftlgiu ás responsabilidades. Mas, aIí, no lar mineiro, a mu
lher mineira, está bradando contra a adoção dessa medida,
que ela julga atentatória da sua dignidade (apoiado) e
ofensiva da sua condição.

O sentimento mineiro, a formação moral dos mineiros,
a indoI... de seu povo, as suas Ú'adiCões ae recato, o acen
àrado zêlo que tem pelo lar e pela família, condenam a
medida, repelem a inovação I

O SR. AMo RESELO - V. Ex. é pelo voto feminino ou
torgado ás mulheres?
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O SR. JOÃO BERALDO - Sou, com certa restricCão.
O SI\. ARÃo REBtLo - Então, bã de convir em que se

a mulher tem direitos, correlatamente tem obrigacões.
O SR. JOÃO BERALDO - Mas os deveres devem 80-'

frer certas restrições. -
O SI\. AUGUSTO DE LIMA - Quanto ao direito polítioo,

inabalável e já o era pela Constituição de 24 de fevereiro.
Não foi êle, porém, reconhecido porquê os tribunais e as
Juntas de Alistamento não cumpriram os seus deveres.

O Sa. ÂRÃo REBtLo - Porquê o bom senso nacional
repeliu.

O SR. JOÃO BERALDO - Não concebemos que mães.
filhas e irmãs marchem á fÔrça, de farda ás costas. para
os campos de batalha e que, no recôncavo das trincheiras,
sustentem eombak>s e ,a.?sistam como participalltes ao espe
táculo pavoroso da guerra. O serviço militar obrigatório ~
mulheres só existe na Russia e !la China.

'O SR. LEvI CARNEIaO - V. Ex. permite um aparte'
O SR. JOÃO BERALDO - Com o máximo prazer.
O SR. LEVY CARNEIRO - Acredito que ning.uém tevo a

intenção de obrigar as mulheres ao serviço m1lita:r ne, fira·.
silo O dispositivo adotado pela CoWissão dos 3, que era o do
anteprojeto, mandava que cada um servisse conforme suas
aptidões n~ :fôrça armada ou nas organizações do interior.;

O SR. JOÃO BERALDO ~ O meu objetivo é deixar ex
purgad2 de dúvida a interpretação do dispositivo constitu
cional.

O SR. LBVI CARNEIRO - Facam esta justiça ao antepro
jeto: ninguém teve a intenção de obrigar as mulheres ao
serviço estritamente militar.

O SR. JOÃO BERALDO - O projeto ora se refere a
sexo feminino. ora a se::'\o masculino. rie maneira que na
expressão ..todos os brasileiros" estão, implicitamen~
abrangidas as mulheres.

O Sa. ARÃo REBELO - V. Ex. permite um aparte'?
O SR. JOÃO BERALDO - Com muita honra.
O SR. ÁRÃO REBÊLo - Queria saber qual o fim prático

e imediato de se conceder o voto á mulher.
O JOÃO BERALDO - Não estou aqui para responder

a arguicões. Acho que todas as inteligências poderão muito
bem definir e saber qual seja êsse fim. .

O ·SR. AARÃo REBELO - Eu aponto os males e os pr~
juí~os que poderão, de fato, advir com a outorga dêsse prI
vilégio ás mulheres•••

O Sa. LEVI CARNEIRO - Ao contrário; não é privilégio,
é direito comum.

O SR. ARÃO REBtLo - ••• a desorganização da faroi
lia, do lar.

O SR. JOÃO BERALDO - Como disse, o serviço mili
tar obrigatório· ás mulheres só existe na Russia e na China.
Quero concluir daí que Rinda estamos muito longe de 1101
comparar á organização política dêsses povos.
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Tenho em mãos um tral>alho de um escritor inglê~
:l. H. Mallory. sObre o serVIço militar das mulheres na
Russia. Nêsse trabalho êle analisa o que foi a ação da cha
mada "'coluna da morte" na revolução maximalista.

São dêsse trabalho os trechos que passo a lêr:
"As notícias contam que cada uma das mulheres

russas, que constituiram a Legião da Morte levava
consigo uma garrafinha de cyanidio de potássio, e
ai está a chave da questão. Em outras palavras, as
mulheres não devem participar dos combates, por
quê têm mais a perder que os seus irmãos.

Os horrores da guerra já são bastante terríveis
quando se trata de homens. Porquê tomarão as mu
lheres parte num conflito .cujos funestos resultados
são para elas muito mais pavorosos, só pelo fato de
serem mulheres"

.Já é fato bastante lamentável ser uma naeão
obrigada a recorrer ás mulheres, para fazer nas fá
bricas e em outros lugares o serviço que antes era
feito pelos homens, embora se encontre justiiicação
ao fato das mulheres terem sido sempre trabalhado
res. :Mas não existe precedente algum, em todos os
tempos históricos e prehistóricos de haverem as
mulheres assumido a tarefa masculina., tomando
parte pessoal nas guerras da nacão.

Não convém ter idéia estreitas, e convém acom
panhar o espírito moderno em todas as suas evolu
ções progressistas. Mas, mesmo os mais progressis
tas, devem reconhecer que bá uma esfera feminina.

-qUe há ocupações femininas e Qutras nãQ femininas.
As mulberes são destinadas aos deveres mais belos,
mais nobres. mais finos no lar. Não são de todo ade
quadas ao pesado servioo manual. nem aos horrores
da guerra.

Mesmo que as mulberes da Russia tomem parte
brilhante na guerra atual. nlio quer isto dizer que o
leu exemplo deva ser seguido por outras nações. A

:vida. na Russia é muito diferente..A camponêsâ
russa leva vlda muito dUra. e é quasl tão robusta
como os homens. De fato as fotografias das mulberes
da Legillo da Morte mostram o aspecto masculino de
muitas delas. Parecem 'homens com os seus cabelos
curtos.

Não se deve entretanto aplaUdir nem alimentar
a Opinião de que as mulheres possam a vir a ser
Boldados. Para enfermeíras sim, devem se preparar
todas as que se sentem especialmente enérgicas e
resistentes. - J. B. Malloru."

Nenbum Estado moderno, Sr. Presidente, teve a inicia
Jiva de praticar essa medida. É, portanto, muito cedo ainda
para que o Brasil se abalance a tão temerária emprêsa. Não
arranquemos dos seus lares, principalmente do seio modesto
e humilde da população rural. as nossas jovens patrícias.

O 8R. ARÃo REBELO - Estou com V. Ex.
O 8R. JOÃO BERALDO - Não destruamos a organiza

Ção da familia.
O SR•.ARÃo REBELO - Muito bem. Ãinda de acOrdo com

V.~
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O SR. JOÁO BERALDO - Saibamos defendê-la e res...
guardá-la nos seus fundamentos, nos seus alicerces.

Não resisto ao desejo de fazer um rápido comentário
ao disc~rso da nobre e ilustrada deputada, Sra. D. Oar10ta

,de QueIroz, que também se manifestou - como se depre
ende das suas palavras - contrária ao serviço militar obri
gatório ás mulheres.

S. Ex., no seu magoifico discurso, assim se referiu:

"A primeira dessas emendas refere-se ao artigo
78 do anteproJeto, no qual se trata do serviço mili

ta,r ~brigatór~o. Rezava êsse artigo que todo o bra
sIleIro é ObrIgado, na fórma da lei. ao servico mili
tar e outros. encar~os necessários. Secundada pela
bancada pauhsta, flz ligeiras modificações nessa re
dação. Usei w,s expressões "na fórma que a lei es
tabelece", em lugar de simplesmente "na fórma da
lei". Ptonso, assim, deuar mais· claro que o servil;O
militar obrigatório seria regulado por lei ordinária.
As convenções internacion3is já excluiram a mulher
dessa obrigatoriedade e, por isso, considerei desne
cessário mencionar a exclusão."

Donde se conclue que S. Ex. é COI1trária ao serviço
,militar obrigatório.

O SI\. ARRUDA FALCÃo - Nem poderia deixar de o ser,
.dado o critério e a discreção com que essa ilustre colega
se conduz.

O SR. JOÁO BERALDO - Sr. Presidente, encerradas
tiS minhas considerações, a respeito da emenda que ora

;apresento e cujos têrmos já d',}i á Assembléia, passarei a
outro assunto.

Uma das inovacõp.s ifltroduzldas no projeto de Oonsti
tui«;ão e que representa um grande passo para a eficiência

,do aparelho administrativo é, indubitavelmente, a da cria
,t;ão dos Conselhos Técnicos, como órgãos consultivos dos
Ministérios, da Camara dos Representantes e do Conselho
Nacional. Nenhuma lei deve ser o resultado exclusivo da

.açã,Q parlamentar.
E' imItrescindíveI, na ªua feitura, a colaboração técnica.
1:sses conselhos sã·o os instrumentos de inv-estigac;ão P.

..de informação dos órgãos elaboradores das 'leis e regula
mentos. É por seu intermédio que se processa, na Bélgica, a
sondagem da vontade popular; na Inglaterra, o inquérito nos
meios profissionais j na Alemanha e na Áustria, a consulta
-obrigatória ás organizac;ões de classes.

No dizer de um grande sociólogo - Henry Jouvenel 
- "o problema do govêrno dos povos é um problema de di
reção té~nica". Nos países europeus de cultura mais avan
c;ada, como na França, a Alemanha, a Bélgica e a Itália, os
seus governos e os seus parlamentos não prescindem do con

.curso e da colaboracão dos profissionais, dos técnicos, como
órgãos de informaç:io e consulta.

É um&. prática que resultou do "ap6s-guerra" e que está
hoje consubstanciada nos chamados conselhos econômicos,
tão em voga ao lado das suas instituições, cooperando nas
suas obras de reajustamento e adaptação.

As democracias contemporaneas recorrem sempre ás
..luzes dos profissionais e dos técnicos, que as orientam com
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seus avisos e pareceres. Mesmo na Inglaterra, paIs consêi'
vador por excelência, toda lei é consequência de um longO'
processo de pesquiza nos meios_ profissionais, e a lei só se
faz, al1 - no dizer de Boultmy -' de acOrdo com os resul
tados de um processo de pesquiza e investigação.

Não se deve legislar sÔbre um dado assunto sem que se
tenha conhecimentos sObre êle. Assim. deve-se õempre
ouvir os entendidos: sObre indústria, é imprescindível au
diência do industrial; sObre direito, a do jurista; sÕbre me
dicina, a do médico; sObre bancos, a do banqueiro; sObre co
mércio, a do comerciante.

As leis devem promanar da vontade do povo, direta
mente, ou por meio de instrumentos que traduzam o sentir
da coletividade.

Assim, devem contar com a colaboração dos técnicos, que·
as torr.am mais perfeitas e de aCOrdo com as necessidades
reais e também com a aquiescência e "adesão moral" do
povo, porquê, quando êste não colabora na sua construção,
elas Se tornam ineficientes e ás vezes inúteis.

O ;;>restígio da autoridade, só por si, não basta para in
fundir vida á lei. ~sse pensamento é de Jean Cruet, no seu
velho livro "Vida do Direito e Inutilidade das leis".

É dele. também o conceito de que, nas relações entre
Estados e particulares. o elemento essencial é a cooperação
e não a subordinacão.

Com os conselhos técnicos, como órgãos de pesquisa e
sondagem, de consulta e de investigação, se criam vínculos
entre o Govêrno e os governados, como acontece nas moder
nas democracias. Com êles, ouvidos os profissionais, os en
l.t:ndidos, as classes, por iI!termédio de seus representantes, o'

. povo se associa, interfere-se, participa da obra legislativa.
Os Congressos Legislativos nem sempre se -constituem de re
presentantes de todos os grupos sociais.

É de justiça, porém, salientar que em nosso país, não
obstante não consagrada' pela Constituição de 9i, já vem
sendo adotada essa prática, com a criação dos Conselhos té
cnicos de ensino, de comércio, de indústria, do Departamento
do Café e tantos outros.

É de incontestável valor a sábia providência que o ante
projeto da nova Constituição vai incorporar no seu texto,
e da qual advirão, por certo, benéficos resultados para a ad
ministração pública e para o povo brasileiro.

Eis por que sufragarei, com todo entusiasmo. êsse dis
positivo.

Negarei, entretanto, meu voto ao § i O do art. 68 do
substitutivo, se não lograr aprovação a emenda que lhe ofe
reço.

Sou contra a· eleição indireta para o alto cargo de Pre
sidente da República. A soberania está no próprio povo; nas
democracias, o govêrno reside na nação. E a eleição direta
é a mais expressiva consagração do regime democrático. Rui'
Barbosa foi um tenaz combatente, desde os últimos anos do
Império, da eleição indireta. As suas desvantagens são co
nhecidas de todos e estão ao alcance de todas as inteligên
cias. Mesmo nesta Assembléia, .vários ilustres oradores, entre
os quais cito o nome do Sr. Nereu Ramos, têm demonstrado,
com brilhantismo, o inconveniente dessa forma de eleição.

Felizmente, o substitutivo ao anteprojeto da Constitui
ção não acolheu, e antes, repeliu. o princípio da unidade da,
justica. -

O substitutivo, conforme se vê de seu art. g4, adota a'
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-dualidade da justiça, isto é, a justiça federal e a justiça es
·tadual.

A unidade de justiça é incompatível com o regime fe
derativo. Fere a ~utonomia dos Estados, golpeia a Fedéração.

..seria regressarmos ao sistema centralizador da Monarquia,
em que o poder central enfeixava nas mãos todos os poderes
da União. A unidade da justiça foi um mal ao tempo do Im
pério.

Na América do Norte, os Estados têm a plena autonomia
,da sua justiça, podendo mesmo leg~~}ar sObre direito substan
.tivo, como acontece egI relação ao casamento e ao divórcio. A
liberdade é o fundamento da democracia, e a descentraliza
.ção dos poderes dá maior liberdade aos cidadãos de uma
!!ação.

Sr. Presidente, sou ainda rela mais ampla autonomia
dos Estados, porquê é nessa autonomia que está a garantia
da unidade nacional. Quanto maior fOr a liberdade de movi
mento e de ação, e quanto mais alta estiver 8 fOr conside
,rada a dignidade da população de um Estado, mais forta
lecidos serão os laços da unidade nacional•. O espírito de

.autonomia dos Estados surgiu, no Brasil, antes mesmo de
-sua independência, como uma imposição de suas condioÕes
físicas. uÉ um fenOmeno de seu passado todo", no dizer de

..Joaquim Nabuco. Está associada ás suas antigas capitanias.
Vêmo-Ia durante o primeiro Império, durante a Regência e
durante o segundo reinado, em todas as lutas sustentadas e
em todos os movimentos de opinião que se fizeram, em todas
·essas fases históricas, para a sua conquista. A extensão ter
ritorial do Brasil, a ·diversidade dos interêsses de suas dife
rentes zonas, a variedade de sua geofísica e a luta pela
inabsorção das unidades locais pelo govêrno centr-al, são fa
·tores determinantes da necessidade da autonomia dos Esta
dos. O prestigio moral e o valor político que, como nação e
como potência mundial, desfruta a América do Norte, pro
vêm da grande soma de autonomia outorgada aos Estados
que a compõem. E é ainda êssa autonomia que concorre, po
-derosamente, para o fortalecimento do sentimento nacional
dessa grande nação. A ampla autonomia impede os surtos
de insurreição com propósitos separatistas e de desagrega
ção da pátria comum. ~ nela que se fundamenta a unidade
nacional; é dela que nascem o fortalecimento da pátria e o
sentimento de nacionalidade.

Com a sua nova Constituiç~o, o Brasil não pode abdicar
de seu passado nem repudiar as conquistas da. Carta de 91,
modelar quando dispôS sobre assunto de tão al~a magni
tude.

E~ nessa mesma ordem de idéias, tenho a declarar que
sou. aInda pela autonomia dos municípios. As restricÕes a
.ela Impostas no § 20 do art. 127 não terão o meu apOio.

. A nomeação de prefeitos pelo govêrno do Estado Slh
mente deveria dar-se para os municípios das capitais e para
aqueles onde existam estabelecimentos hidro-minerais.

Considero inconveniente a nomeação de prefeitos para
.os municípios onde o Estado custeie serviços municipais ou
.garanta empréstimos públicos. Nessa parte, a subordinaçã.o
.á condição de impontualidade, alvitrada pela emenda do ilus
tre Deputado Cunha Melo, melhorou muito a substanoia e a
redação daquele parágrafo. Entendo, entretanto, que, cessa
.·dos os motivos que determinaram a nomeação do prefelt'J,
,para o município, deve este readquirir a faculdade de ele-
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gê-lo. O sistema de contr&le dos negócios municipais, hoje
tão preconizado e praticado em muitos Estados modernos, e
sObre o qual tão magistralmente escreveu William Munro, no
seu livro "O Govêrno das Cidades Americanas", não fere
aquela autonomia, mas orienta e imprime novos rumos á ad
ministração municipal.

O art. i29 do substitutivo refere-se á fusão e desmem
bramento dos municípios. Fusão de municípios, considero
um mal; seria a criação de um pequeno Estado dentro do
próprio Estado. Quanto ao desmembramento, penso que
se trata do desmembramento de distritos para a formação'
de municípios, pois não vejo como possa um município,
parte integrante de um Estado, desmembrar-se dêsse mes-
mo Estado. .

Dois assuntos, de que cogita o projeto, ficariam bem
melhor na legis)acão civil. Quero referir-me aos institu
tos da prescrição aquisitiva e da sucessão, institutos jurf
dicas que fazem parte integrante do nosso Código Civil.

Quanto á prescricão, o anteprojeto teve um grande avanço..
reduzindo o prazo da prescricão aquisitiva, do usocapião,
de 30 para 5 anos. Nessa parte, estou de inteiro acôrdo
com a emenda apresentada pelo nobre Deputado Daniel de
Carvalho, que, procurou um meio têrmo, estabeleceu o prazo
de dez anos. E' materia que demandaria grande tempo parai
discuti-la e, como não posso fazê-lo agora, dãda a exigui
dade do prazo de que -disponho, reservar-me-eipara, opor
tunamente, apresentar as minhas idéias em voto escrito.

Quanto á sucessão, o substitutivo foge distanciadamente
do anteprojeto, porquanto, nêste, a disposição era a seguinte:
(notai bem a gravidade dêsse artigo);

"Será reconhecida a herança exclusivamente na
linha direta ou entre cÔnjuges".

Quer dizer, o anteprojeto dispunha sôbre a vocação he
reditária, estabelecendo limites a essa vocação. Felizmen
te, o substitutivo, no seu artigo. i58, tratando da matéria,
teve uma orientação mais de acôrdo e mais consentanea
com as tradições do nosso direito. Assim, o art. 158 dis
põe:

"As heranças até o valor de dez contos de réis,
na linha direto ou entre cônjuges, serão lh res de
'lUaisquer impostos de transmissão".

A disposição que estã no subs.titutivo é a que deve pre
valecer. O intuito, o proposito, o pensamento do legIsla
dor foi s6mente êste: isentar as heranças até dez contos
de réis do imposto de transmissão causa mortis. Por conse
guinte, com esta disposição do substitutivo, estou de inteiro
acôrdo, quanto discordo, flagrantemente, da disposição do.
anteprojeto.

Todavia, outros assuntos, Sr. Presidente, desej~ia abor
dar ao ensejo que se me oferece de ocupar esta tribuna•.

Entre êles, gostaria de apreciar o regime f~deratJvo.
a debatida questão do regime parlamentar e .do regIme pre
sidêncial, dando, entretanto, por êst~ as minhas pref!3rên
cias; a manutenção da instituição do Juri, que c~nsJ~er?,
e-pesar-dos defeitos que nela se apontam, cOI?o a lUSt~tUl
ção que ainda maiores garantias oferece ã VIda, ao direi
to e , liberdade dos cidadãos; OS assuntos de ordem reli
giosa, aos quais darei o meu joteíro -apoio e o meu aplauso;.



-199 -

as questões relativas á legislação sObre o trabalho e assis...
tência social; a criação do Conselho Nacional: novo apare
lho que a Constituição procura criar; a Camara dõs Estados,
que eu conservaria com a antiga denominação de Senado, e
tantos outros que impossível seria, no momento, debater.

Sr. Presidente, logo que se instalou esta Assembléia,
fixei-me no propósito de sómente ocupar a tribuna parla
mentar, no decurso dos debates do projeto de Constituição•

. Não me seduziam as discussões prévias, inteligentes algu
mas, inoportunas outras. Considerei que melhor seria acom
panhar, como ouvinte atento. as orações do:; grandes tribu
nos. cultores do Direito Público Constitucional. Dêsse modo
eu teria muito que aprender e faria, assim, como que um
curso, não direi de aperfeiçoamento, mas de melhoria dos
meus apoucados conhecimentos sÔbre o assunto•••

O SR. ODILON BRAGA - V. Ex. é também um mestre.
O SR. NERO MACEDO - Está dando provas disso.
O SR. JOÃO BERALDO - '" orinetando-me nas ma

gníficas lições dos doutos na matéria.
Veio, porém, como uma surpreza, a reforma do Regi

mento Interno, metendo num círculo de ferro, quantos ti
nham o propósito de discutir mais amplamente, a nossa
Carta Fundamental. Em apenas meia hora, nada de útil ou
de proveitoso se poderá fazer. Baldou-se, assim, aquele meu
propósito. Confesso que estava quasi a não ocupar a tribu
na e só o estou fazendo por um desencargo de conciência e
como homenagem aos meus mandantes.

Em geral, lá fora, se pensa, erroneamente, que o Depu
tado precisa falar. Parlamentar que não parlameuta não
cumpre bem o mandato... E as interpelações dos elei
tores fervilham. Todos querem saber "por que ainda não
ocupou a tribuna o nosso representante?" "Quando irá
ocupá-la ?" E, anciosos, buscam lêr nos jornais de cada
dia a notícia da estréa dos representantes de sua predi
leção.

Mas nós sabemos muito bem que nem sempre é o mais
útil, ou o mais trabalhador, o Deputado que mais fala, ou
que mais assiduamente frequenta a tribuna. Hã, nesta As
sembléia, homens notáveis arredios dela. Ás vezes e quasi
sempre é fora da tribuna que o representante da Nação mais
constroe pela ação desenvolvida no encaminhamento, na
orientação e na solução dos diversos problemas de inta
rêsse coletivo.

É muitas vezes mais construtora a obra ~ealizada em
silêncio do que aquela que se rodeia de retumbancia ínutil.

Hamilton foi membro da Camara dos Comuns por al
gumas dezenas de anos. Só pronunciou um único discurso
no parlamento, o qual lhe grangeara fama e celebridade.

Nunca mais discursou, e a sua ação se passou a fazer
nos trabalhos de gabinete, nas reuniões de comissões, nos
entendimentos parlamentares, na troca de idéias, de manei
ra a que nada se fazia no parlamento sem prévia consulta
dos seus conselhos, da sua direção.

Foi considerado, por isso mesmo, o mais notável par
lamentar do seu tempo, na sua pátria.

É que êle tinha a intuição viva desta observação, que
coIbi de wn pensamento de Vieira: - "Pouco importa ser
pregador, ou orador de nom~ as ações, a vida, o exemplo.
as obras, é que convertem o mundo." (Muito bem; muito
bem. Palmas. O orador é cumprimentado.).·
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o Sr. Presidente - Acha-se sôbre a mesa, e consulto li
Casa s6bre ~ inserção, nos Anais, do presente .

REQUERIMENTO

Nesta fase de egoísmo e seticismo é dever realçar os
lances d~ renúncia e abnegação que honram a humanidade.

Por ISSO ~equeremos se insira nos Anais desta Assembléia
.8 orde;m do dIa do General Comandante da 23 Brigada de In
fantarl~, que narra e exalta o ato de verdadeiro heroísmo
do AspIrante Humberto Pinheiro de Vasconcelos que para
p~upar os seus soldados, não vacilou em expor ~ua p~6pria
VJda.

"Louvor.
I - O Sr. Comandante do 3° B. C.• " em rãdio, partici

pou detalhadamente que no dia H do corrente, no quartel
do citado B. C., cerca das 6.30 horas, em uma instru~o de
m;-mamento, o aspirante a oficial Humberto Pinheiro Vascon
celos, quando mostrava aos seus recrutas uma granada de
mão,' até então considerada inerte, teve a sua mão esquerda
esfacelada pela· explosão da mesma•

.. O jov:en. e brav:o ~fiQial, ao sentir que a espoleta da gra
nada entrava em funcionamento, tentou jogá-Ia fóra da sala
em que estava, mas,. calmo, .verificou que só poderia atirá-la.
entre os recrutas que o cír~undavain, o que ocasionaria fa
talmente a morte ou ferimento de alguns.

Resoluto e sereno, como um verdadeiro ohefe, heroico na
sua abnegação, preferindo sacrificar-se a causar o menor
dano aos conscritos que acodem ao Exército para o apreI!-di
zado sublime da defesa do Brasil, resolveu baixar a granada
na mão esquerda, colocá-la encostada á perna e com os olhos
voltados para a Pátria, aguardar a explosão, que, de fato, se
deu, esfacelando sua mão esquerda e ferindo-o em uma das
pernas.

O Sr. aspirante Vasconcelos, saído há pouco da Escola
Militar - forja que tempera caracteres para a sublime mis
são de oficial - tendo ante seus olhos vasto horizonte de
porvir, quis, com a sua alma de herói, percorrê-lo mutilado,
conciente de haver bem cumprido seu dever e ter poupado
aos que nêle confiaram como insb'Utor que era.

Louvo, e sem favor o faço, o Sr. aspirante Vasconcelos,
pela prova serena de coragem, espírito de sacrifício cultivado
no mais elevado grau, abnegado como um herói, pondo em
perigo sua vida para salvar a de seus comandados.
. O joven aspirante Vasconcelos, por seu proceder digno,

tornou-se credor da admiração do Exército, e a segunda Bri
gada de Infantaria sente-se orgulhosa com a sua coragem e
abnegação." .
. Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte,
22 de Março de 1934. - Cristovão Barcelos. - Prado Kellv.

Aprovado.

7.r"· ..
o Sr. Presidente - Tem a palavra, sobre o projeto consti

.f.ucional, o Sr. Y'iéira Marques.
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o Sr. Vieira Marques lê o seguinte discurso: - "Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes ,6 já é conhecida a nossa opinião
e pensamento da bancada mineira, do Partido Progressista.
Presidente - Srs. Constituintes - Já é conhecida a nossa
opinião, e pen..samento da bancada mineira, do Partido Pro
gressista sôbre o substitutivo da Comissão Constitucional,
tant~ pela luminosa colaboração e restrições do Sr. Odilon
Braga, como pelos brilhantes discursos proferidos nêste 1'e
cinf.!:! por varios dos meus ilustres companh~iro~ de repre
tentação.

Assim, não era mistér dizer que consideramos o substi
tutivo trabalho de grande e irrecusável merecimento, a que
damos o nosso decisivo apoio, não obstante entendemos que
êle só deverá ser convertido em' Constituição, depOIS de re
tOcado e remodelado em alguns pontos, para. atender á hora
histórica que atravessamos, especialmente, na definição e
organisação de poderes, na declaração e garantia de direitos.

i Lidimos representantes da tradição mineira, sabidamen-
, te moderada e conservadora, somos irreductivelmente con-

trários ás chamadas idéias estremistas, ás nebulosas ideo
logias de ocasião, sem contrarIar, entref.a,I!to, as justas reivin
dicações e conquistas prometid~ na memorável campanha
da Aliança Liberal e ~elamadas po .atormentado momento
histórico que passa.

Devo esclarecer, Sr. Presidente, que não estou falan
do em nome do Partido Progressista Mineiro, mas sob mi
nha exclusiva responsabilidade pessoal.

Na angústia de 30 minutos, quantos me concede o Re
gimento, não me é possível abordar os pontos que, data
venia, me parecem passiveis de retoque.

Entre êsses pontos, Sr. Presidente, avulta transparen
temente o da organisação de poderes, porque da organisa
ção de .poderes resulta a distribuição de rendas, e da dis
tribuição de rendas a autonomia do Estado e Municípios,
base da f6rma republicana e democrática, que o substitu
tivopreferiu.

E, 'adotada a distribuição de rendas do substitutivo,
com o alargamento de aeão do poder central, oonferido pelo
art. 7.°, a autonomia do Estado e dos Municípios não pas
saria de uma burla, e o regime federativo eleito, de um
mito.

Remodelada a organisação de poderes, consoante as
emendas do Partido Progressista, ou como melhor parecer
á Con-stituinte, passo a pedir meditada atenção da Assem
bléia para a questão de limites interest8doais. causa de
dissidios permanentes entre os Estados, que por isso mes
mo a Constituição deve dirimir de vez.

Nêste ponto, estou com o Sr. Leví Carneiro, prefe
rindo o dispositivo do anteprojeto do Itamarati.

Como na questão de limites interest8doais, prefiro o
dispositivo do anteprojeto, quanto á bandeira nacional, com
alteração da emenda 810, que subscrevi, com o Deputado
Augusto l!.e L@ª,. A bandeira, como o hino, o escudo e as
armas nacionais devem ser de uso obrigat6rio nos Estaàos,
vedado a êstes, simbolos ou hinos pr6prios que induzam ao
separatismo e comprometam o sentimento de unidade da
Pátria.

As bandeiras regionais servem apenas para enfraque
cer o culto da Pátria comum, que queremos una e indivi
sivel, devendo por isso constituir objetiYo supremo da As-
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sembléia Constituinte congregar todos os esforços e ape,
lar para todos os recursos no sentido de fortalecer a uni
dade nacional do Brasil.

O substitutivo, modificando o anteprojeto, que confe
ria á Assembléia Nacional a el~ição do Presidente da Repú
blica, não foi mais feliz sugerindo a eleição por um colegio'
eleitoral, pelo processo adotado nos Estados Unidos, que a
Constituição de 1891 sábiamente relegou. O texto do ante
projeto, como o do substitutivo, nêste ponto, colide aberta
mente com o regimen federativo, de forma republicana re
presentativa, no qual a opinião pública é sempre ausculta
da e ouvida direta e soberanamente. -

A eleição do Presidente da República pela Assembléia
ou por colégio eleitoral (não confio muito nos eleitorados
esp_eciais), entre outros inconveniep.tes, acabaria, afinal por,
desinteressar o povo na escolha do seu supremo magistrado,
grande mal que dispensa qualquer encarecimento.

Á eleição colegiada do Presidente da República, seria
preferível, talvez, um executivo colegiado, nos moldes· do
da 'Suiça, que tem dado, aliás, os melhores resultados, e
que o ilustre Sr. Borges de Medeiros preconisa como garan
tia política e jurídica das liberdades públicas, e que consti
tuiriam, permito-me observar, poderoso élo de fortaleci
mento da unidade nacional.

Não se contesta que o substitutivo melhorou sensivel
mente o anteprojeto, no texto da distribuição de rendas,.
em benefício do Estado e dos municípios.

Não obstante, ou a Constitüinte restringe as franquias
do art. 70 outorgados ao poder eentra,l, ou constringe a au
tonOmia do Estado e dos Municípios. Ademais, a autono
mia municipal, assegurada pelo art. 70 do substitutivo, é
completamente burlado no § 20 do referido artigo, quando
se faculta a nomeação de prefeitos nos municípios em que
o Estado "custeia" serviços municipais e "garante" emprés
timos públicos.

Sou pela ampla antonomia do Distrito Federal, condi
cionada apenas á mudança da Capital.

A representacão profissional, como está, não se coaduna
com o regime democrático representativo.

Confesso, porém, com a maior sinceridade, que a expe
riência não foi má, e que a Constituição, cautelosamente,
harmonizadas, quanto possível, as emendas dos Srs. Levf
Carneiro e Abelardo Marinho, poderia adotar a representaoliO'
profissional. .

Tratando da "Ordem Social", o substitutivo que melho
rou manifestamente o anteprojeto, preocupou-se exclusiva
mente com os direitos e regalias, sem se referir aos deve
res, ás obrigações do operário.;

Dispõe o art. 153 do substitutivo: "Aquele que, por
cinco anos contínuos, sem oposiCão nem reconhecimento
de domínio alheio, ocupar wn trecho de terra, até 50 hecta
res de superfície, ou a mantiver cultivada, adquirirá a pro
priedade plena.do solo, mediante sentença declaratória do
juiz competente, regularmente transcrito".

Trata-se de matéria de direito civil, que deveria ser
regulada em lei ordinária. Data venia, considero o dispo
sitivo do art. 1p3 verdadeiro assalto á propriedade, perfeita.
modalidade de expropriação. Só quem desconhece o inte-
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r~or do País, as cla~destinas invasões da propriedade, pode
rIa sufragar a doutrma contida no texto do art. 153 do-sub
stitutivo, que deve ser suprimido, relegado para a legisla
ção ordinária. E a subsistir, que seja retocado, para se
prescrever, consoante as tradições do nosso direito civil, que
a _posse seja titulada, e que, para a prescrição quinquenal,
nao se conte, a posse velha ou, seja, a anterior á Consti
tuição.

Pela redação dos arts. 88 § 10 e 89, quer me parecer que
.os coletores e escrivães de coletorias se compreendem nl)
quadro dos funcionários públicos. com direito ás garantias
e vantagens a 'estas assegurada8' na legislacão ordinária.
Mas, se assim não fOr, que aos referidos servidores da Uniãl}
se assegurem aquelas garantias e vantagens, nomeadamente,
a da aposentadoria.·

Peio parágrafo único do art. 4°, das Disposicões Tran
sitórias, "até a instalacão da Assembléia Nacional, o -Pr&
sidente da República ficará autorizado a expedir decretos
com fOrca de lei".

Sou contrário ao referido dispositivo, cujos inconveni
entes não preciso enumerar, porquê têm sido ressaltados
pelos mais autorizados oradores que me precederam na
tribuna. Sua adoção importaria no reconhecimento, na
.confissão, da inutilidade da Constituição.

Dispõe o art. 14 das Disposicões Transitórias: "Ficam
aprovados os atos do Govêrno Provisório, Interventores Fe

.derais nos Estados e mais delegados do mesmo Govêrno,
excluída qualquer apreciação judicial dos mesmos atos e
de seus efeitos".

Compreendo a aprovação, que se impõe, dos atos le
gislativos do Govêrno Provisório. Vedar, porém, perempto
riamente, de modo absoluto, que o Poder Judiciário, como
de sua finalidade, os aprecie e sObre êles se pronuncie,
quando violadores de direitos patrimoniais, é o que não se
barmoniza e não se concilia com a minha conciência jurí
dica. Figure-se a hipótese que, certamente, não terá ocor
rido, de desvios de dinheiros ou de alienação ilegal de bens
públicos, por delegados do Govêrno Provisório .••

Poderia a Constituinte sancionar tais atos, cumplician
do-se com os peculatários?

O SR. LAURO SANTOS - V. Ex.. dá licença para um
aparte?

O SR. VIEIRA MARQUES - Com todo o prazer.
O SR. LAURo SANTOS - Figure, por exemplo, o caso de

um interventor que exercesse a medicina ilegalmente
ministrasse purgantes e outras. coisas: tudo isso ficaria
aprovado, maximé depois que o Sr. Ministro Juarez Távora
declarou que nem quatro gerações pagarão os prejuízos que
a Revolução acarretou aos particulares do Brasil.

O SR. NERO MACEDO - Naturalmente, prevendo abusos.
A Revolução provocou um certo abalo no organismo nacio
nal. Aliás, é o que acontece em todas as revoluções, em
qualquer parte do mundo.

O SR. LAURo SANTOS - Só notei um abalo: os homens
;foram substituídos.
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O· SR. 'NERO 'MACEDO - Com grande vantagem.
O SR. LAURo SANTOS - Nem sempre: em alguns casos.

"com grande desvantagem. .
O SR. NERO MAcEDO - V. Ex. deveria apontá-los.
O SR. LAURo SANTos - São inúmeros.
O SR. VIEIRA MARQUES - Certamente, a hipótese

~<IUe acaba de figurar o digno representante do Espírito
..Santo não ocorrerá. .

Penso, entretanto, Sr. Presidente, que a Assembléia
-não pode excluir, de modo absoluto, a apreciação do Poder
"Judiciário, que é aquele em que muito confio sObre atos
acaso lesivos do patrimônio individual.

O SR. NERO MAcEDO - Preferiria que êsses atos fossem
-apreciados pela Assembléia, único órgão competente para
.exercer essa função, porquê veiu da soberania popular. que
fez a Revolucão.

O 'SR. VIEIRA MARQUES - Eu votaria' com o maior
...prazer a emenda que nesse sentido fosse formulada, porquê
sou daqueles que ainda entendem que a Revolução se fez
.,justamente para condenar os atos de arbítrio, os quais a
.Assembléia Nacional não pode sancionar. porquê, então,
:.51.". Presidente, o nosso procedimento poderia provocar uma
.~ontra-revolucão.

O Sa. IRBNêo JOPFILY - E os atos lesivos aos interes
ses da pátria, mas como formalidade legal'l

O SR. VIEIRA MARQUES - Evidentemente, os atos
praticados pelo govêrno. em virtude de ato legislativo expe
.dido por êle, êsses não podem, em absoluto, ser incrimina
..cios; mas os ofensivos ao patrimônio individual, ou violado-
res dos direitos de funcionários, devem ser apreciados, afim

.de que sejam mantidos, se tiverem sido praticados Justa
mente, e desfeitos se foram violadores dêsses direitos.

O Sa. IRBNêo JOPFILY - Mas seria preciso uma ação
·rescisória da União. Assim, a União só poderia ir contra
'êsses atos por meio de aQão rescisória, e não por .meio de
ato revolucionário. Se o Poder Judiciário vai examinar
êsses atos e os encontra em forma regular, só tem de apro

''VaI' e desfazer o que a RevoluQão fez.
O SR. FERNANDO DE .ABREu - A justica social não tem

forma de processo, nem praxe jurídica.
O SR. VIEIRA. MARQUES - Diz'o art. 14 das disposi

-ções transitórias.
O SR. LAURO SANTOS - ~sse dispositivo do art. 14 é

uma saída pela janela.
O SR. NEM MACEDO - O Govêrno Provisório não pre

..eisa de saídas pela janela.
Se precisasse. não teria. convocado a Constituinte,

"teria baixado a Constituição, como em quasi toda a parte
do mundo se tem feito.

O SR. VIEIRA. MARQUES - O Govêrno Provisório goza
.da simpatia e respeito públicos. E essas simpatias mais se
avultariam se os seus atos fossem aprovados pelo Poder
Judiciário. e estou· certo que o seriam.

Certamente terá impressionado fundamente a Assem
.:bléia a tímida e receiosa ponderação do ilustre e íntegrO
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Ministro' Sr. Juarez Távora de que o resareimento de da
nos, resultante de tais violações, viria onerar fortemente;
por largo tempo, os pobres cofres da Nação. .

A penos~ a assustadora advertência do digno Sr. Mi
nistro da Agricultura deve ser considerada atentamente pela
Assembléia, não para exclusão do exame do Poder Judiciá
rio sôbre violações de direitos patrimoniais ou desvios de
dinheiros públicos, mas para, na emergência, eximir a União
Federal de responsabilidade do resarcimento, e para que a
Constituição proveja contra violações futuras, responsabili
zando solidariamente a União, seus administradores, dele
gados ou prepostos, que forem causa dessas violações.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Só não acho muita razão
para o receio manifestado pelo Sr. Ministro Juarez Távora
Se os fatos são legais, mesmo em face das leis decretadas
pela Revolução, não há ressarcimento possível. De modo quE..
os atos de que vão resultar ressarcimento dos cofres da
União,· ou particulares, são simplesmente aqueles que foram
praticados por autoridades revolucionárias, não s6mente fora.<
das leis anterevolucionãrias, mas também fora das leis post
revolucionárias.

O SR. VIEIRA MARQUES - Respondendo ao aparte
cio digno colega, Sr. Presidente, eU preferiria que na con
jetura a União Federal ficasse ressalvada, eximida de qual
quer responsabilidade por arbítrio acaso praticado pelos
seus delegados.

O SR. LAURo SANTOS - Nesse caso pagariam os co
fres estaduais.

O SR. VIEIRA MARQUES - De qualquer maneira ohe..
garíamos ao mesmo resultado, e a União pagaria, como o
bolandês da fábula, o mal que não fez.

O SR, LAuao SANTOS - Mas alguém há de pagar.
O SR. VIEIRA MARQUES - Contrário á recusa do

exame por parte do Poder Judiciário, estimaria, entretanto,
que a Constituinte se pronunciasse de modo a ressalvar 0&
interêsses da União, para que não fosse sacrificada oom in
denizações resultantes de atos praticados durante o período
discricionário.

Mas, Sr. Presidente, é preciso que a Constituição pre
veja casos futuros, para Que êsses arbít.rios não vinguem.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Aliás, posso dizer que uma
das emendas que tive ocasião de apresentar estabelece que
toda a v.ez que a União, ou qualquer govêrno, fOr acionado··
para reparar direitos lesados, a a.cão se dirija também con
tra o funcionário ou contra quem houver causado essa le
são. Essa idéia, aliás, não é original; foi defendida, ainda
antes da Revolução, pelo parlamentar baiano, Sr. João'·
Santos.

O SR. VIEIRA MARQUES - Posso declarar a V. Ex•.
que a sua emenda terá o meu voto. Toda a emenda que
procurar ressalvar os interêsses da União, contra o desleiXO
ou má fé de seus delegados, terá meu voto concient.e •

. O SR. FERREIRA DB SOUSA - Sim, porquê ação regres
siva, entre nós, tem sido sempre um mito.

O SR. VIEIRA MARQUES - Isso porquê ação regre~
siva contra mandatário sem patrimônio algum resultaria,·
inútil.
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Com o conhecido patriotismo e notória boa vontade dos
"Srs. Constituintes, conciente e patrioticamente orientados e
-esclarecidos pela douta Comissão dos 26, confie tranquila
mente que teremos uma Constituição que assegure as reI
vindicações reclamadas e impostas pelo inquietante mo
mento histórico que atravessámos, sem atentar contra o re
gime democrático federativo, que preferimos, e contra as
tradições do direito brasileiro, que devemos zelar. (Muito
1/em; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)

Durante o discurso do Sr. Vieira Marques Q
Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cristóvão
Barcelos, 2° Vice-Presidente.

8

Vem á Mesa, é apoiada e enviada á Comis
são Constitucional a

EMENDA N. 216.

9

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Horácio Lafer.

O Sr. Horãcio Lafe:r lê o seguinte discurso: - "Sr. Pre
sidente, oSrs. Constituintes: dentro de meia hora procustiana
que me é concedida, procurarei, Senhores Constituintes, sin
tetizar impressões e pontos de vista sObre alguns assuntos.
"Exporei, antes, algumas considerações sObre o que me pa
rece deveria constituir a substancia da legislado social.

Os alicerces ao edifício da legislação social devem ser
justiça e possibilidade. Não reconhecer a necessidade da le
gislação social é reeditar a lembrança da sorte de todas as
tiranias. Não subordinar a seu turno, a legislação social lis
possibilidades pecuniárias do produtor é agir de maneira a
destl"Uir as fontes do trabalho, e, assim, da subsistêneia do
llróprio trabal,hador.

A Rússia antiga, de um lado, a Austrália de outro. Se
pretendermos, de chOfre, impor ao Brasil, uma avalanohe
de lers sociais, seIlá. impo~ibi1itar o trabalho e desorganizar
a sua execução normal e profícua.

Alguns requisitos são indispensáveis para um sistema de
leis sociais que se estimem a se~ aplicadas e escapem ao pe
rigo da confuão e do oo.os. Para fugir a êsses males deverá
a Constituição prescrever a criação de um instituto de assis
tênêia e previdência, nos moldes do que já existe para os
marítimos e ferroviários. Neste .se recolhem os produtos da
contribuição, quer dos empregadores, quer doseIripregados e
do Esta{}o e na medida dêsses recursos, se orientam e enca
deiam todas' aS providências de assistencia e previdência so-
ciais. '.

- O substitutivo mantém, nos seus dispositivos, êsse estado
~a6tieo de nossa legislação fragmentária e não a condicio~a
como é indispensável, ,ás possibilidades pecuniárias da pro
dução. É preciso não esquecer que .o encarecimento da pro
dução é :pagO sempre pelo .povo e, portanto, pelo próprio tra-
balhador. .

Essa legislação necessária á ilcomodação dos interêsses
sociais tem igualmente que se adatar ás condições do meio



- 207-

.em que vai atuar, modificando-o, é certo, mas, ao mesmo
tempo, submetendo-se ás suas justas influências. Um mesmo
preeeito pode ter acertada aplicação na capital do País e suas
rrandes cidades e ser absolutamente contraindicado para
atuar em um município do interior. Daí, em sintese, as se
guintes sugestões: a) a Constituição não pode descer a es
pecificações, mas tão somente prescrever a necessidade ge
nérica da assistência e providência sociais, deixando á lei
ordinária a organização de um instituto que, metódica e sis
tematicamente, amplie as suas funções de benemerência, de
'~côrdo eom os recursos possíveis. As minúcias da discrimi
nação constitucional conduziriam ao seguinte resultado: - ou,
por seus excessos, em face das nossas possibilidades, ficariam
sem execução; ou limitando demasiadamente, prejudicariam
ao próprio trabalhador; b) uma legislação social deve ser ·in
troduzida metodicamente, superpondo-se as leis segundo a
sua aplicação para evitar que a avalanche, tumultuando to
-dos os interêsses, impeça a efetivação prática de cada uma;
·é a legislação estadual mais conhecedora das peculiaridades
de cada região, que dentro dos princípios gerais estatuidos
pela Constituição, deve regulamentar e apiicar as providên
cias sociais.

Essa deve !!ler a orientação a seguir, se quizermos rea
lizar não um artifício, fruto de pura fantasia de poetas, mas
.a obra, fecunda, oportuna e duradoura, feita por homens
práticos, embebidos da realidade brasileira.

O segundo aspecto do substitutivo que desejo analizar é o
que se refere á fiscalização financeira. Começo, aliás, oon
:gratulando-me com a Comissão dos 26, por haver consagrado,
·no seu trabalho, preceitos da mais alta valia. A fiscalização
prévia das despesas pelo Tribunal de Contas, a severa pres
tação anua de contas, pelo Presidente da República, as nor
'IDas de elaboração orçamentária representam providências
das mais úteis, para que seja efetiva, sôbre a gestão finan
ceira dos governos, uma fiscalização de resultados magní
ficos.

Reputo um dos melhores oapítulos do Substitutivo, êsse
'referente á fiscalização financeira .

. O SR. FERREIRA DE SOUSA - Pena é que não haja
sanção estatuída para o Poder Executivo, quando deixar de
'prestar -contas á Assembléia.

O SR. HORACro LAFER - É um detalhe.
Uma outra medida, porém, desejaria eu ver prescrita

pela lei constitucional e é a que se contém na seguinte emen
·da que tive a honra de sugerir: "Sem proposta fundamentada
do Poder Executivo nenhuma despesa pode ser·criada pelo
Poder Legislativo se a própria lei que a estabelecer não con
tiver disposição criando igualmente a fonte de receita corres
pondente para custeá-la."

Reputo essa emenda de grande alcance para o nosso
<equilíbrio orçamentário, porquê: a) permite responsabilizar o
Poder Executivo pela gestão financeira, no aquilíbrio entre
a· receita proposta e a despeza fixada; b) dificulta o desejo,
aliás justo, dos membros do Poder Legislativo de tomarem
iniciativas que beneficiem as zonas que representam OU ou
tros interesses nacionais, sem o estudo prévio dos possíveis
-recursos para custeá-los. Essa providência concilia otima
mente o rígido sistema inglês, segundo o qual só o Poder
Executivo pode propor a éreação de despesas, com a nossa
iradição, corrigida de seus êrros e defeitos.
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o SR. ODILON BRAGA - Há, porém, uma diferença sen-:
sível: é que o Poder Executivo, na Inglaterra, é uma dele
gação do Parlamento, o que não ocorre entre nós.

O SR. HORÁCIO LAFER - Perfeitamente.
O SR. ODILON BRAGA - Por isso, não se deve levar muito·

longe essa orientação.
O SR. HORÁCIO LAFER - Essa proposta admite duas

possibilidades: ou o aumento de despesa é aprovado pelo
Poder Legislativo, por sugestão do Executivo, ou o próprio,
Poder Legislativo, criando uma despesa, mostrará, também,
onde deve buscar-se a receita para custeá-la.

O SR. ODILON BRAGA - Essa medida é de grande conve
niência, não há dúvida.

O SR. HORÁCIO LAFER - Se pretendemos reduzir o
liberalismo perigoso das despesas, sem lastro financeiro, em
bem do equilíbrio orçamentário, impõe-se essa medida, como
indispensável contra o perigo da liberdade de tudo empreen
der sem o exame das condições financeiras do País.

Além dessas, mais duas outras emendas gostaria de su
gerir ao melhor exame da Constituinte. Desde que a Comis
são dos 26 aceitou o registro sob protesto, em determinados'
casos, de um despacho do Presidente da República, com,
recurso de ofício para a Camara dos Representantes, alvitro
que a Constituição prescreva o prazo de um mês para a.
Assembléia pronunciar-se. Assim se evita que assuntos de
alta relevancia fiquem esquecidos nas comissões legislativas
sem julgamento do ato que promoveu uma despesa do Poder
Executivo.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Como, aliás, ficam e ficarão
os vétos.

O SR. MORAIS ANDRADE - Parece-me que o perigo que,
o orador aponta não existe, visto que a Assembléia Legisla
tiva tem por obrigação, no princípio de cada uma das suas
sessões, julgar os atos do ,Poder :Executivo, no período an-
terior. .

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Julgar as contas.
O SR. FlGUEmEDO RoDRIGUES - Essa providência sempre

houve na Constituição de 91.
O SR. HORÁCIO LAFER - Essa é a prestação anua de'

contas. Refiro-me a outro aspecto: quando o Presidente au
toriza, no decorrer do ano, uma despesa e o Tribunal de
Contas a registra, sob protesto.

O SR. MORAIS ANDRADE - Mas a Assembléia Legislativa,
no princípio da sessão seguinte, terá que tomar conta dêsses
atos.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - V. Ex. feriu um ponto que
deverá chamar a atenção da Comissão dos 26: a questão do
véto e a do registro sob protesto.

O SR. HORÁCIO LAFER - Sou favorável a que o Tri...
bunal de Contas tenha o véto completo.

O SR. ODILON BRAGA - Impeditivo.
O SR. LEVí CARNEmo - Em casos restritos, foi o que

o substitutivo estabeleceu.
O SR. HOMero.LAFER - Sim, em' casos restrietos, em;

que a Assembléia tenha um prazo para Julgar, afim de evi
tar que todosêsses casos fiquem esquecidos nas COmi8~
legislativas•
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Tenho ainda outra sugestão 3 fazer. referente ao pará
grafo único do ~rt. 57, que proponho fique redigido da se
'guinte :forma:

"O Presidente da República enviará á Caroara
dos Representantes, dentro. do primeiro mês da sessão
anual, a proposta de orçamento, que deve ser acom
panhada do parecer do Tribunal de Contas, quando
acusar deficit."

O acréscimo feito tem por objetivo interessar o Tribunal
de Contas, como órgão técnico, no estudo das maneiras de
'eliminar ou diminuir os deficits, informando sObre o assun
to o Poder Legislativo.

O SR.. LEVí CARNEmo -'- Permite V. Ex. um :.parte?
O SR. HORÁCIO LAFER - Com todo o prazer.
O SR.. LEVí CARNEIRO - Pelo substitutivo, essa função

deve caber, antes, ao Conselho Nacional, porquê o Tribunal
de 'Contas tem uma atribuição estritamente fiscalizadora; e,
aí, essa função de comprimir despesas, já é mais política do
que méramente fiscalizadora.

O SR.' HORÁCIO LAFER - Em discurso anterior, tive a
honra de caracterizar o Tribunal de Contas como um órgão
eminentemente técnico, e achava eu que se devia aproveitar
essa função técnica, conhecedora de toda a nossa finanoa,
para um exame prévio do oroamento - e o que acaba de ser
elaborado, como vamos ver, acusa deficit - esclarecendo a
Assembléia Legislativa, que não é um 6rgão rigorosamente
técnico em matéria de finanoas, sObre os meios possíveis
para diminuir ou eliminar o deficit.

O SR. LEVi CARNEmo - Perfeitamente. A divergência
está s6 neste ponto: atribuimos essa funclio a um órgão té
cnico, que é o Conselho Nacional.

O SR. HORACIO LAFER - Mais técnico será o Tribunal
de Contas.

O SR. Lxvi CARNEIRO - Mas êste nfto tem atribuições
políticas, o que é preciso, para que possa ser apreoiada à
necessidade da despesa, a conveniência dos impostos, etc.

O SR. HORÁCIO LAFER - Nlio sou parUdârio do Con
selho Nacional. Prefiro que o exame seja felto pelo Tribu
nal de Contas.

O SR. Lxvf CARNEIRO - ~ desnaturar uma repartição
pública, que nlio pode exercer atribuições dessa natureza,
aminentemente políticas.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - O Tribunal de Contas deve
julgar. .

O SR. LEVi CARNEIRO - De pleno acOrdo; exerce a fun
ção de contabilidade. Não pode ter atribuições políticas.

O SR. HOMCIO LAFER - Felicito a Comissão dos 26
pelo fato de haver consignado, no capítulo referente á "Fis
calização financeira", medidas da mais alta valia.

O SR. LEV1 CARNEmo - V. Ex. faz a devida justiça á
Comissão.

O SR. HOMCIO LAFER - Agora. pediria licença para
ler uma parte de trabalho que escrevi, há tempos. sôbre o
.complicadíssimo caso da representação profissional.

Ei-Ia:
"Em um magi.stral estudo mostrava Alvendre que,

ao lado da pol1tica dos governos através dos três poderes, de-
V~~Em 14
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liberativo, executivo e judiciário, coexistia a lei social dos
governados, a qual se exprime no funcionamento perfeito
das três funções: - a jurídica, a econômica e a educacional
A justaposição harmÔnica dessas duas leis gera a felicidade
pública.

Como se exprimem, porém, essas três funcÕes sociais bá
sicas? Os indivíduos as pressentem e as promovem, mas di
ficilmente as executam de modo a resolver os problemas
emergentes. É que, no mundo hodierno, cada vez mais os ci
dadãos se reunem em grupos de ideologias e interesses idên
ticos. O indivíduo compreende que, para solução de qualquer
problema, lhe faltam os dados completos, o conhecimento dos
diversos aspectos, a sua experiência comprovada pelo pró
ximo. Surgem, assim, as associações econômicas e culturais,
que, possuindo os técnicos, com antenas em todos os fócos
onde fervilham interesses congêneres, concatenam inteligen
tamente as necessidades e as estudam, á melhor luz. A opi
nião pública, hoje, não é feita pelos indivíduos isolada
mente, mas pelas associações representativas das atividades
sociais. Daí, a seguinte conclusão: - ou se' estabelece o en
trelaçamento perfeito dos poderes políticos com as associa~

ções que refletem as necessidades sociais, ou aquelas dege
neram nas hipertrofias do autoritarismo.

Os legisladores e administradores, ao tempo da Consti
tuição de 91, não encontraram, orientando-os e fortalecen
do-os, as associações nacionais refletoras dos interesses co
letivos. Por sua vez, essas associações, não achando na lei a
autoridade suficiente para que os seus pontos de vista e es
tudo fossem devidamente apreciados pelos políticos, reco
lheram-se a um indiferentismo, mais ou menos generalizado.
A consequência foi o divórcio absoluto entre os poderes po
líticos e a opinião pública, quando o que deve haver é um
entrelaçamento íntimo, uma comunhão funcional que engrene
as manifestações dos órgãos orientadores da opinião pública,
que são as associações, com a atividade política que as há de
corporificar em leis e executá-las.

Ou as democracias resolverão êsse problema bâsico, da
vida política ou marcharemos para o Estado corporativo.

Três foram, tratando do assunto, as soluções apresen
tadas: - o Parlamento corporativo, fora de nossas cogita
ções; a Representação Profissional ou de Classes nos Parla
mentos; e os Conselhos Técnicos consultivos. Contra a re
presentac;ão Profissional na própria Camara deliberativa e
eletiva, militam uma razão de ordem teórica e outra de ordem
prática. Efetivamente, num regime que encerre e expJ;'ima o
Estado de direito, o fundamento e origem de todos os po
deres de aeão e de seus órgãos de movimento têm que ser a
representação eleitoral, porquê a soberania reside no povo.
P"ouco importam as teorias de Bluntsohli, Gneist, Baher e
outros. Não se concebe a existência do poder público sem a
preexistência da soberania; e, como esta. não se pode arre
batar, é evidente que tem que haver a delegação de poderes
pela representatividade. O direito da Nação é anterior ao do
Govêrno que não, tem direitos senão porquê assume o en
cargo de governar. Tanto vale dizer. que n9 Estado de direito,
démocrático, quem delega poderes, quem compõe os poderes
públicos, pela representação, quem dá o sentido político e
cívico ás atividades dos órgãos da soberania, é a Nação pelos
indivíduos políticos que a compõem e nã() o conjunto dos in
teresses especializados que a Nação encerra. Por outro lado,
o resultado dessa representação no Parlamento traz como
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consequência - afirma-o um dos melhores tratadistas 
transformaI' em polfticos os representantes de classe e atirar
na fogueira das paixões os interesses supremos da produção.

A solução oferecida pela criação dos Conselhos pura
mente consultivos, também não satisfaz. A indiferença dos
Parlamento,; por êsses Conselhos. que apenas emitem pare
peres opinativos quando consultados, tira-lhes toda a eficien
cÍa e os transforma em corpos sem vida e, pois, sem ne
nhuma ação aproveitável.

Para fugir á ineficiência de tais Conselhos Técnicos e do .
êrro teórico da representação política das classes foi que São
Paulo propoz as medidas constantes de sua emenda e que se
podem sintetisar em poucas palavras e rápidas conside
rações.

Em vez de dar ás associações uma representação polí
tica no Parlamento, atacando, dêsse modo, os fundamentos
jurídicos do regime democrático, São Paulo propoz ampliar
as funções dêsses órgãos orientadores da opinião pública, 
criando, para isso, quatro conselhos nacionais, o da Eco
nomia, o do Trabalho, o da Saúde e Educação e o da Defesa
Nacional. 1;sses Conselhos, tais como se organizam e funcio
nam. segundo a nos~a emenda, escapam aos motivos de c:,1
tica que, contra êsse gênero de organizações, se tem levan
tado: - o seu caráter meramente consultivo que os reduz á
ineficiência e. por outro lado, o seu espírito político que
contravam ás base~ jurídicas da democracia.

A emenda paulista dilue o mal de uma e outra dessas
duas formas, harmonizando-as num dispositivo muito bem
inspirado. ~ssc dispositivo obriga qualquer projeto concer
neLt.e aos assuntos inerentes á especialização de cada Con
selho e que haia sido aprovado em primeiro turno de dis
cussão, a esperar, durante 30 dias, a facultativa intervenção
do Conselho. Se essa intervenção não se manifestar, é evi
dente o assentimento á matéria do projeto. Na hipótese de
manifestar-se contrária á medida em curso no Parlamento e
se o seu parecer tiver o apóio de dois terços de seus mem
bros, o projeto só poderá prosseguir se reunir igualmente
dois terços de votos. A organização que São Paulo propoz,
traz inegáveis vantagens: - sujeita todos os proietos ati
nentes aos a.:;pectos substanciais da vida social- e econômica,
á opinião dos técnicos mais abalisados; desenvolve o espírito
associati....o. dando-lhe uma finalidade importante na vida do
País; convida o legislador a um estudo mais atento dos as·
snntas de ordem pública, evitando aprovações perigosas de
maiorias ocasionais; estabelece o controle constitucional da
opinião pública sObre os atos dos governantes; extingue o
divórcio dos polfticos e dos outros elementos de responsabi
lidade social; e não destr6e a base jurídica da democracia.

Não pretendo expor, neste momento, em minúcias, as
emendas da bancada de S. Paulo. Procuro apenas pedir a
atenção dos Srs. Constituintes para as interessantes maté
rias de que tratam. Como patriota sonho para o Brasil
com um regime em que o político não seia um elemento
isolado. vilipendiado, menoscabado. Aspiro ver, na ativi
dade dos altós interêsses nacionais, a colaboração dos pro
fessores, dos grandes médicos, dos notáveis advogados, den
tro do Conselho de Saúue e Educacão, como dos lav4Adores,
dos industriais, dos comerciantes, dos banqueiros, no Con
selho de Economia; dos militares no Conselho de Defesa
Nacional; dos operários no Conselho do Trabalho; estudando
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todos e todos conjugando eSfOl'<108 para que a lei nascente
seja o resultado da opinião, da vontade e do apOio de todos
os homens de responsabilidade.

Acabará, assim, o triste espetáculo do indiferentismo
das nossas associações culturais e econômicas e as criticas
ac~rb~s .que deprimem os politicos. As. nossas associações
prII?~IpaIs, atravé~ ?OS Cons~ll~os, sentirIam a sua respon
sabIlIdade, pelo dIreIto de exIgIr um estudo mais acurado e
um número maior de votos no Parlamento para aprovação
de um projeto.

Os legisladores e os administradores não se veriam
isolados, assumindo todo o pêso das responsabilidades pú
·blicas. Adotada a orientação indicada pela cria<lão das
emendas paulistas, o funcionamento da atividade política ge
processará sem as hipertrofias de poderes, dentro de um
regime presidencialista que assegure um Executivo forte,
-diante de um Legislativo respeitado, sob a tutela do Judi
ciário, na defesa de direitos gerais, e que garanta ao povo
a livre escolha de seus representantes e a fecunda atuação
de suas associações no campo vastíssimo da tarefa legis-

. ferante.
Assim teremos o funcionamenb dfl lei política em uma.

forma totalitária que o impedirá de ser uma atividade ins
pirada pelos interêsses partidários e pelas competi<lões pes
soais, para transformar-se numa expressiva manifestação de
superiores interêsses da nacionalidade. (Muito bem; muito
bem. Palmas. O orador é vivamente CtLmp1'imentado.)

10

Vêm á Mesa, são apoiadas e enviadas á Co
missão Constitucional as

EMENDAS NS. 218 a 223. (1)

O Sr. Presidente - Tem a palavra o 81'. Augusto de
Lima. ( Pausa.)

Não está presente.

11

Tem a palavra o 81'. Fernando de' Abreu.

O Sr. Fernando de Abreu - 81'. Presidente, tive a honra
de apresentar várias emendas ao substitutivo da Comissão
dos 26.

Algumas são de caráter meramente redacional; outras,
porém, envolvem questõe!i de princípios e doutrinas que
tenho por essenciais á reforma política que é objeto desta
Constituinte. Nenhuma, a meu vêr, sobrepuja aquela que
diz respeito á organização do poder.

Sei bem que, ainda hoje, a presidir á orientação da
maioria desta Assembléia, subsiste a decantada teoria de
Montesquieu, da divisãO dos poderes - Poder Executivo,
Poder Legislativo e Poder Judiciári~. _ _

Esta doutrina teve a sua reahzaçao na Convencao de
Filadelfia, e, durante um século, tem constituido o apanágio

(1) - N~o foi publicada emenda com o n. 217.
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d~quela grande Rep~lica. Lá mesmo, por-ém, onde foi eri
gIdo com~ um padrao, tal doutrina se manifestou inteira
~ente f~hda, porquê, na verdade, o poder jamais se divi
d~rá,_ pOIS êle se caracteriza, sobretudo, pela fOrça de que
dlspoe.

Não serei eu 'íJuem veja as vicissitudes e os êrros ad
vindos da politica norte-americana. em consequência desta
teoria romantica que orienta a sua vida !'Ioeial até os nossos
dias.

São publicistas da estatutra de um James Bryce e até
mesmo de um norte-americano ilustre, como Woodrow
Wilson.

Foi. tendo em vista não somente aquilo Q1le se observa
na América do Norte. quanto ao regime presidencialista.
como também em relação a todas as demais repúblicas da
América, que o copiaram, que eu ténho por conveniente
rencnciarmos de vez a esta ilusão, na persuasão de que o
govêrno seria realmente divisível.

Não confundamos. Senhores, a prosperidade material
daquela república como consequente de sua ideologia po
lítica. Paralelamente. e a contrastar com o progresso da.
América do Ncrte. conhecemos as vicissitudes de todas as
demais repúblicas do continente que seguiram, ora mais.
ora menos, aquêle sistema de govêrno.

Senhores, não carecemos de buscar na América do
Norte as razões necessárias para corrigir males tamanhos
e positivamente evidentes para que os desconheçamos.

N6s mesmos, que vimos em -i0 anos de República,
desta República que se erigiu como que plasmada e copiada
nos figurinos norte-americanos '!

Ouve-se e proclama-se a cada passo, que o que se ob
servou foi a hipertrofia do Poder Executivo. quanto não
sómente á organizacão politica da União, como á organiza
cão política de todos os Estados. Ouve-se e proclama-se,
a cada hora, a subserviência do Poder Legislativo. De fato,
êsse Poder esteve sempre submisso, inteiramente adstrito
aos acenos do Poder Execu'c.ivo, em relação não s6 ao Con
gresso Federal, mas também a todas as assembléias esta
duais; porquê, a presidir a sua conduta, havia o mesmo
fenOmeno psicológico.

Dizem e afirmam, talvez não com a mesma desenvol
tura e desembaraco, que o próprio Poder Judiciário real
mente faliu Da sua finalidade política. E se, porventura,
bouver alguém que se arreceie de avançar essa asserção,
não terei dúvida em assumir toda a responsabilidade da sua
plena e categórica afirmacAo.

Sei bem que há a distinguir, em relação ao POdelr Judi
ciário, duas das suas func~es: aquela que diz respeito li
justic;a ordinária o a. que é. principalmente, um contrapeso
na organização política. .

'Não serei capaz de negar ao Poder Judiciário o zêlo
e o respeito aos seus dev~res quanto li justiça ordinária.
1: pdblieo e not6rio, por-ém, que êsse Poder não apenas no
Brasil, mas na própria América do Norte, foi indubitavel
mente uma falência no tocante ás suas finalidades po
líticas.

Assim Srs. Deputados, encontramo-nos em fáce desta
incontestá~el realidade: ou corrigimos no nova 'pacto coo8
tituciotlal os êrros e vícios que se tornaram eVIdentes pela
experiência de 40 a~os de República, ou voltaremos a sofrer
as suas consequênclas



Foi meditando e, sObretudo, sentindo a extensão in
eontrastável do Poder Executivo quanto aos Pêsos e con
tra~sos criados em virtude da teoria de Montesquieu que
formuleI as minhas emendas relativamente á organização do
govêrno propriamente dito.

Senhores, sei bem que há homens suficientemente ingênuos
que apelam para essa mezinha do sufrágio eleitoral, como
se fOra êle sufiente para corrigir, transformar a alma hu:..
mana e lhe dar o escudo moral necessário para se defender
contra a desproporção da fôrça de que se achou investido
no Brasil, como na América do Norte e em todas as Repú
blicas americanas, o Poder Executivo.

Não, Srs. Constituintes; é uma ilusão; a tendência da
humanidade, êsse instinto que se fixa na herança, é, incon
testavelmente, obedecer, antes do que cultivar e defender a
liberdade. Só depois de ter atingido certo estágio moral,
.certo desenvolvimento cultural é que, na verdade, adqui
rimos esta energia. interior, capaz de nos preservar da vio
lência, do arbítrio, c, sobretudo, da tirania.

No comum, nessa massa anÔnima que somos nós ou-
. tros, o que se observa é a natural timidez, o natural re~
peito á fOrca desproporcional da autoridade pública; e por
isso é que, ainda agora, mesmo com êsse Código Eleitoral,
cantado por todos os modos e por todas as maneiras, fui
testemunha dessa lei psicológica que preside á conduta dos
povos. Se, porventura,dentre êles surgem rebeldes, capa
zes de desafiar a ira de Jupiter, todavia constituem ex
úecões; porquê, ainda mesmo sob a proteção legal de um
Código corno o eleitoral, dispõe o govêrno, dispõem as si
tuações governamentais, de meios e modos de coagir a C011
ciência cívica do eleitorado.

Sr. Presidente, não tenho a ingenuidade de supor que,
seja qual fOr O govêrno. possa êle se libertar inteiramente
de suas pr6prias contingências, de sua própria natureza de
órgão social, em relação á vida dos próprios homens a qul'
se destina e 8 que serve. Consequentemente, sejam quais
forem as leis, as medidas que se venham a adotar, no fundo
estará sempre 8 mesma natureza humana, a advertir aos
cautelosos que é sempre perigoso ter testilbas com o ar
bítrio.

E como impedir os erros, como impedir essas pertur
bações, êsse domínio inconlrastável do poder no que se re
fere á vida do cidadão?

Sei que ainda há quem imagina encontrar na soberania
dos Estados o remédio necessário para resistir ao Poder
Executivo Federal.

Como, porém, Srs. Constituintes, slo organizados os Es
tados e como se governam? Porventura nlo ter§.o que plas
mar a sua Constituiçlo no molde. no padrllo do Govêrnl)
Federal?

Ent!o não haverá também Poder Executivo, não terAv
os Estados presidentes? E como proteger o cidadão contra o
arbítrio e a fOrça daqueles que, incontestavelmente, na,

·suas atribuições e nas .suas funções, se revestem da me8tn?
característica ?

Sr. Presidente, sou provinciano, conheço bem a vida :lo
interior do nosso País e sei perfeitamente que muito .mais
temido, muito mais respeitado é o Presidente do Estado.
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com· a sua polícia, com os seus meios de coaolo, do que o
r.emoto e quasi que desconhecido Govêrno Federal.

Se, portanto, não· encontramos, na soberania dos Esta
dos, o remédio necessário e indispensável para impedir o
arbítrio, a absorpção, a hipertrofia do Poder Executiv\).
eomo, então, resolver tão importante problema da nossa
organização política?

Senhores, a mim me qui. parecer que 5Ó e exclusiva
~nte teríamos reElolvidc o caso Se estabelecessemos o go
vêrno sob a forma colegiada, sob a forma ministerial, sob
a forma de gabinete, sob a forma de comissariado. ou por
qualquer outro meio em que a autoridade é o poder efetivo,
que prende, que paga, poder que fosse. realmente, copar
ticipado por alguns homens, para assim corrigir, pela ma
nifestação plenária, os víeios e os erros consequentes da
alma e da essência humana.

Não é nova, Senhores Deputados, a idéia; está consa
grada em todas as Constituições da Europa de após-guerra.
Esta solução está, de fato, realizada, mesmo em relação á
América do Norte-onde, segundo a opinião de Wilson, os Mi
nistros não são mais conselheiros do Presidente, mas, em
bora á revelia da letra escrita da Constituição, participam.
realmente, do poder.

Teríamos, além disso, o· exemplo claro e inequívoco do
Conselho Administrativo Suíço. É verdadeiramente um pa
drão que nos forneceria elementos para que, reconhecendo
os vícios essenciais do presidencialismo, tivessémos adotado
a única. solução capaz de por cobro á celebrada e procla
mada hipertrofia do Poder Executivo.

Senhores, não vejo nenhuma outra solução; por qual
quer modo que busque e rebusque, encontro-me sempre em
face dêste dilema: ou o soberano é o rei, ou o soberano é o
povo. E, neste caso, o único órgão, o único instrumento de
sua autoridade não pode deixar de ser o parlamento, não
pode deixar de ser o Congresso.

Não ignoro que se faz uma dura crítica ao sistema con- •
gressual, ao sistema parlamentar, acusando-o de instabili
dade, dando-lhe esta situação efêmera de gabinetes incom
patíveis com as necessidades administrativas, incompatíveis
com as necessidades do Estado na sua afirmação, na sua
colaboração para a vida econômica e para a vida social.

Bem o sei. lias, Srs. Deputados, porventura Querereis
negar que essao efemeridade, peor, muito peor que a dos ga
binetes, seja aquela efemeridade Quatrienal que caractrizou
a primeira República'

Já o disse, Sr. Presidente, e reitero agora: os presi~
dentes, investidos dessa autoridade desmedida e incontras
tável, tinham, como limite do seu arbítrio, apenas a sua for
mação moral. E, na verdade, ouso dizer-vos que não dis
tingo, essencialmente, entre os presidentes da antiga Repú
blica - para mim, Washington Luis, Artur Bernardes, Epi
tácio PessOa, são absolutamente idênticos, no temperamento
e no exercício do poder, como até foram exatamente con
formes êsse modêlo aquêles que se caracterizaram pela
mansuetude, pela cordura, pela transigência. Não foram di
ferentes 'Vencesláu Braz, Rodrigues Alves, nenhum outro, a
começar pelo próprio Floriano. Todos. absolutamente todos,
tinham deIil.ro de si uma atitude incondicional, resultante.
não da fraqueza e da pusilanimidade, não da deformação
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moral, não da decadência do _espírito cívico bI!asileiro, mas
porquê o gênio, a índole do regime presidencialista, a soma
desproporcional de poder que se deixou nas mãos do Exe
cutivo, lhes dava uma situação de tal ordem, tão eSI:nagadora
que seria, realmente, temeridade desafiar-lhes as iras. .

O SR.. IRENêoJoFFILY - V. Ex. admite que os desman
dos dos Presidentes da República tenham sido determinados
pela Constituição?· .

O SR. FERNANDO DE ABREU - Admito e o afirmo:
é resultante da mentira, da ficção que decorre da teoria de
?lontesquieu. A divisão do poder é um mito; o poder éum
único; o que tem o bastão é o que tem a fOrça, é o que tem
o Tesouro, é o que paga, é o que executa - e não êsse poder
desarmado, êsse poder duvidoso, que é o Poder Judiciário;
e não êsse poder sem iniciativa, sem independência própria,
que foram as legislaturas de todos os tempos na antiga
República, de todos os Estados, de todos os Munic.ípios.

O SR. lRENêo JOFFILY - Ainda um aparte, se o nobre
orador o permite: Quais os diSpositivos da Constituição que
permitiram ao Sr. Washington Luis fazer o que fez na Pa
raíba, impedindo-a de defender-se?

O SR. FERNANDO DE ABREU - Sendo o Sr. Was
hington Luis uma autoridade incontrastável, não havia poder
algum capaz de lhe tomar contas; estava, pois, em condi
ções de deliberar como bem lhe aprouvesse. O que êle pra
ticou com a Paraíba seria capaz de o fazer com qualquer
outro Estado da Federação.

O SR. !RENêo JOFFILY - Não, porém, por~uê a Consti
tuição o permitisse.

O SR. FERNANDO DE ABREU - ~ porquê a Consti
tuição havia sido erigida sObre uma mentira psicológica,
havia. sido erigida. sôbre a possibilidade de dividir aquilo
que é realmente indivisível. ..

~Sse poder a que me refiro não é o poder imaginário, o
poder literário da Carta Constitucional. :!tle era individual,
único e incontrastável na República passada.

Convencido, assim. dessa verdade que resulta dos fatos,
certo de que nunca nos libertaremos dos excessos, do arbí
trio do poder, se não o tornarmos coletivo, foi que tive a
honra de formular e apresentar a esta Assembléia duas
emendas, que me excuso de reproduzir, porquê foram pu
blicadas no Diário da Assembléia Nacional.

O SR. BELMIRo DE MEDEIROS - Poderia V. Ex. fazer a
gentilssa de lê-las?

O SR. FERNANDO DE ABREU - Com muito -prazer:
"O Poder Executivo será exerCido pelo Presidente

da República e Ministros de Estado, no que lhes com
petir ou for atribuido por lei". .

Emenda complementar:
"Ao Presidente da República, solidariamente com

os Ministros de Est.ado, compete exercer a administra
ção federal. Cada Ministro· terá a direção dos ser
viços pertencentes ao seu departamento, mas a dire
ção ger.al da política e a administração' do Governo
ifar-s.e-ão por deliberação coletiva o. Presidente da
República, dos Ministros de Estado,tomad.a por maio
ria absoluta de votos... · .
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o SR. ODILON BRAQA - Não parece que assim estaria di
vidido o poder que V. Ex. não deseja dividido? .

O SR. FERNANDO DE ABREU - Estaria dividido, mas
organizado sob forma colegiada, sujeito, portanto, á deli
beração da maioria. Dou-lhe, assim, a unidade necessária,
porquê nenhum Ministro, nem mesmo o Presidente da Re
pública, poderia resolver, Independentemente da colaboração
geral.

O SR. LUIZ SUCUPIRA - Os Ministros seriam nomeados
pelo Presidente da Republioa'

O SR. FERNANDO DE ABREU - Não entro nesse de
talhe, no momento.

O SR. LUIZ SUCUPlAA - Se forem nomeados pelo Prest
o dente da República, êste continua a deliberar.

O SR. FERNANDO DE ABREU - Devo, porém, dizer a
V. Ex. que sou - já o declarei - pela soberania congres
sual, porqu~ se nllo erigirmos o Congresso como órgão ne
cessário e indispensâvel para pedir contas ao Executivo, êste
continuaria, realmente, fora de toda e qualquer limitação.

O SR. LAURO SANTOS - V. Ex. condena a divisão de
Montesquieu. mas apresenta como remédio a divisão de um
dos órgãos do Poder - o Executivo.

O SR. FERNANDO DE ABREU - Precisamente.
O SR. LAURO SANTOI - V. Ex. não faz o conjunto dos

três poderes •••
O SR. FERNANDO DE ABREU - Fac}o, pois nãol
O SR. LAURo SANTO' - .,. biparte um deles, deixando

(ls demais como estio.
O SR. FERNANDO DE ABREU - Sem dúvida. Se

V. Ex. pedisse minha oplnl10 teórica da idéia tomada em
sentido absoluto, eu J' teria resolvido pela maneira racional,
necessária e convcn!cnteL da Rússia, onde a soberania eon
gressual nlo tem, abloluwmente, limites; delibera, julga, re
solve e executa na plenitude de todos os atributos caracterís-
ticos do poder.. o

O SR. LVII,SUCUPIftA. - rIto teoricamente.
O SR. FERNANDO DE ABREU - S~ndo eu brasileiro e

conhecendo o meJo .00lal em que vivo, não tenho a ingenui
dade de estar tma,Jnando loluoões para os antfpod&s.

O SR. ODILON BIWJA - V. Ex. deve dizer que na pr6
pria Rdssia eSlla lobel'anla é teórica.

O SR. FERNANDO DE ABREU - Mesmo que o fosse.
teríamos apenai, nute ca~considerar o problema sob
um outro aspec ......---
~~~&"lI~'flre 00181&, e muito bem, porquê faz parte da

ria da anU~ldad8, que. 8e realmente o Govêrno se or
ganiza em benefIcio totalitário, todavia êsse govêrno nunoa
foi obra da espontano e direta manUas~ção das massas.
Na Grécia anUga, como em Roma, não ignora V. Ex., as
leis constituiam motivo de cogitacões e de preparo dos tri
bunais, muito embora luJeltas ao plebiscito das multidões.

Efetivamente, ai reside uma dessas verdades psicológicas
que comumente esquecemos para nos deixarmos levar nas
azas da imaginação, afirmando que o govêrno se faz pelo
povo para o povo. .

Isso não ê mais do que uma assereio demagógica, que
não corresponde á situação de fato.
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o SR. LUIZ SUCUPIRA - Estou eom Oliveira Salazar: o

povo, de fato, não quer governar; quer ser bem governado.
O SR. FERNANDO DE ABREU - Exatamente; e por

isso mesmo é que os plebiscitos de Atenas e de Roma eram
evidentemente úteis para a vida organizada dos povos.

O SR. LAURo SANTOS - Mas o plebiscito é manifestaeão
popular por excelência.

O SR. FERNANDO DE ABREU - Se, porventura, qui
zermos ver a extensão dessa lei, podemos perfeitamente ser
vir.:-nos de um exemplo acessível á nossa vida quotidiana.
Se chamarmos qualquer trabalhador braçal e lhe pedirmos a
opinião relativamente á beleza de uma certa máquina ou au
tomóvel, ou quanto a determinado veículo ou animal, êle
saberá, com toda a certeza e segurança qual deva merecer
sua preferência, qual seja, realmente, superior ou tenha as
linhas mais agradaveis.

O SR. ADROALDO COSTA - Em matéria de máquinas e
automoveis, garanto que não se encontra com essa facilidade
um técnico entre os trabalhadores a que alude.

O SR. FERNANDO DE ABREU - Não tive expressão
feliz. Quis referir-me ao desenho, á forma exterior, porqu~
sei bem que em relação aos automoveis, por exemplo, o curio
so fica adistrito áquilo que está superficialmente acessível
ao seu julgamento.

. O SR. LUIZ SucUPIRA - Ao que chamam a linha de ele
gancia.

O SR. FERNANDO DE ABREU - Mas, em relação ás
leis, como faziam os romanos para chegar a êste monumento.
cantado e decantado até hoje ••.

O SR. ADROALDO COSTA - Com toda a justica.
O SR. FERNANDO DE ABREU - ••• da sua jurispru

dência, foram feitas pela sabedoria do instinto. A obra, de
pois de feita, é sempre mais facil de ser julgada, do que, an
tes, delineada, imaginada. O que é custoso e verdadeiramente
difícil é a faculdade interior da ideação, da originalidade,
enfim, da concepção da cousa em si.

Senhores, la me vou deixando levar por esta digressão,
bem fora dos meus propósitos. Na realidade, vinha, de mim
comigo, com a deliberação formal de não me lançar aos
azares de um discurso, porquê eu vos digo com orgulho 
e já tive- ocasião de o afirmar aquí - não participo dêsse
círculo olímpico .dos que iluminam a inteligência nacional
com a sua cultura, com o seu saber. Tenho mesmo' estado
sempre fóra do círculo governamentaL Numa tradição con
tínua de vinte e cinco anos, tenho sido rebelde impenitente
contra o arbítrio, contra a violência, contra os vexames e
contra a forca.

O SR. BELMlRo DE MEDEIROS - A verdade é que V. Ex.
está defendendo os seus pontos de vista muito bem.

O SR•. FERNANDO DE ABREU - Agradeoo o conceito
de V. Ex. .

Sr. Presidente, poderia ainda por algum tempo disser
tar sObre êste magno, sObre êste máximo problema, hoje de.,
pendente da Assembléia Nacional.

Não o farei para poupar os' Srs. Deputados, reservando
me, porém, o direito de incluir no meu discurso vários con
ceitos emitidos por Bryce, por Wilson e outros. que slo.evi-
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dentemente, da mais alta e significativa oportunidade. Po
deria, mesmo, eitar alguns dêles, o que seria, por si só, muito
mais valioso do que esta minha locubracão de de"'lt~tado c&
nhestro( Não apoiado), que não sabe e não pode prender 8.
atenção de tão ilustre auditório.

O SR. ADROALDO COSTA - Nós estamos ouyindo V. Ex.
com a máxima atencão. V. Ex.' não quererá ser injusto para
conosco.

O SR. FERNAJ.~DO DE ABREU - Sr5. Deputados, não
há que fugir desta fatalidade. Se ficamos dentro do regime
presidencialista, se deixamos o poder pessoal tal como exis
tiu, se o Presidente da República fOr o chefe das forças ar
madas, se dispuser da cornucópia das graças, se puder no
mear e demitir, se fOr êle realmente o árbitro da nossa vida
administrativa, então, Srs. Deputados, terá sido vã, terá sido
inútil toda essa luta perene, renovada, de tantos anos de 88
criff((ios, até chegar á jornada de i930. Bem sei que não foi
sómente o arbftrio do poder, o vexame da autoridade, que
tornou possível essa insutlreicão única, virg.em nos Anais da
nossa hl.stória, que ligou, num só mOVImento, numa só ansie
dade, numa só rebeldia, o Amazonas ao Rio Grande do Sul.
Intercorreu, igualmente, a inquietação econômica, o desasso
cego resultante das dificuldades da nossa vida.

Não foi a estrutura física avantajada do Sr. Washington
Luiz, não foi absolutamente nenhuma das suas caracteristi
cas somáticas que determinaram, que produziram a onda, a
avalanche libertadora que agitou pela primeira vez, numa só
vibração, a vida nacional.

Sei - e foi dito por todos nós, cantado por todas as ma
neiras - que o General Café concorreu na maior parte, se
não essencialmente, para determinar a associação de gregos
e troiaoos, de descontentes de toda a ordem, de gente hete
rogenea, de todos os credos, para lanear-se contra o poder
existente.

O SR. LUIZ SUCUPIRA - V. Ex. esqueoe a situacão cria
da pelo assassínio de João Pessoa? Foi um dos grandes fato
res do movimento revolucionário?

O SR.FER~ANDO DE ABREU - 'Sei que êsse incidente.
não deixou de empolgar, de apaixonar vivamente a alma na
cional.

Mas, quando os fatos se deram, já se havia, encontrado a
opinião pública sujeita á ·agitação resultante não só das cam
panhas políticas anteriores, do mal estar econômico a que
aludi há pouco, como também das caravanas e pregações da
Aliança Liberal. E, chegado a êste ponto, não deixarei de
salientar que, simples deputado provinciano, num congresso
diminuto de um pequeno Estado, a mim não havia passado
despercebido o fenômeno fundamental que é hoje não só
mente a causa do desassocêgo e inquietude do País, como o é
também das perturbações de quasi todos os povos da terra no
nosso tempo.

E as razões são, evidentemente, as de ol"dem econômica,
que lhe são peculiares, que não são nossas, mas de que não
nos podemos libertar, porquê, tanto a nós como a outros po
vos da terra, o desenvolvimento e progresso do trabalho me
canico criou um novo 8tand, numa éra social que está exi
gindo não s6 a transformação política, propriamente dita,
como, igualmente, a transformação da ordem econômica.

Srs. Deputados, êste foi também um dos meus objetivos.
Formulei uma emenda que, evidentemente, deve ser o em-
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brião de que há de resultar a nova legislação, legislação esta
de carater eminentemente social, que há de nivelar os ho
mens em relação áquelas garantias, ·áquela segurança indivi
dual e independência, como meio de subsistência.

O SR. LUIZ SUCUPIRA. - Poderá V. Ex. lêr essa emen
da? Seria quasi um milagre.

O 8R. FERNANDO DE ABREU - Digo-a mesmo de me
m6ria, sem recorrer á palavra escrita: "A posse e o domí
nio ficam subordinados ao interesse social".

Vê V. Ex. que é emenda eminentemente revolucionária,
eminent~mente radic.al, de que. passo recibo, com toda a cora
gem, com toda a hombridade, em face da Assembléia Nacional
Constituinte.

O SR.. LAURo SANTOS - No anteprojeto, que foi substi
tuido, havia dispositivo igual, apenas com a supressão de
"posse ao exercício da propriedade".

O SR. FERNAl'."DO DE ABREU - Há de permitir V. Ex.
que eu não conteste que lá, realmente, existia semelhante dis
posição. Sei que o substi~utivo, num de seus artigos, se re
fere á justiça.

O SR. LAURO SANTOS - Não é á justiça; é ao exercício da
propriedade.
. O SR. FERNANDO DE ABREU - Mas não diz @al é,

realmente, a solucão necessária e indispensável á vida de
nossos dias, resultante de uma nova organização do trabalho.

O SR. ADROALDO COSTA - V. Ex. labora em equivoco. O
anteprojeto usava até de expressão mais ampla, porquê di
zia que a propriedade era função eminentemente social.
V. Ex. restx:inge, empl egando "posse e domínio".

O SR. FERNANDO DE ABREU - Não p6de V. Ex. ne
gar que a minha emenda é de natureza muito mais vasta,
porquê não só condiciona a propriedade, como até o domínio
da própria propriedade.

O SR. ADROALDO COSTA - Preste-me V. Ex. um escla
reeimento. V. Ex. usa das expressões "propriedade" e "do
mínio" em que sentido?

o SR. FERNANDO DE ABREU - Eu me servi. não da
e.xpressão "propriedade", mas "domínio e posse".

Suponha V. Ex. uma determinada maquina - um ta..
lhão de agrário: pode pertencer a um e· estar sob o domínio
de outro.

O SR. ADROALDO COSTA - Pode pertencer a 'Cm e estar sob
o domínio de outro?1 Ou pode estar sob o domínio de um e
estar na posse de outro? V. Ex. está jogando com as pala
vras, emprestando-lhes sentido completamente diverso.

O SR. FERNANDO DE ABREU - Leve á conta de mi
nha falta de cultura jurídica. Também não percebo bem a
subtileza das expressões técnicas ~ecessárias para traduzir
meu pensamento.

o SR. LAURO SANTOS - Não se trata de subtilezas, mas
de um abismo. ..

O SR. FERNANDO DE ABREU - Confesso, Senhores,
que sou de todo em todo alheio á cultura jurídica, incapaz
mesmo de distinguir aquilo que é elementar do conheci
mento dos doutos.
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o SR. ADROALDO COSTA - Neste caso, não podia V. Ex.
formular emendas usando de expressões com sentido oposto,
porquê há uma diferença capital, há um abismo profundo
entre posse e domínio.

O SR. FERNANDO DE ABREU - Mas os dois têrmos
não poderão, po:-ventura, se encontrar associados?

O SR. ADROALDO COSTA ..o.- Perfeitamente.
O SR. FERNANDO DE ABREU - Pois a minha emen

da atende perfeitamente ás duas condições, - a da posse e
a do domínio.

E se cheguei até lá, não foi sómente em consequência
de minha convicção, d(l ~eu crédo social. Apesar de ser
inteiramente leigo, inteiramente ignorante em assuntos des
sa natureza (Não apoiado), de não ser familiarizado com
a v~4a propriamente do direito, todavia sei bem que nos
institutos antigos da sabedoria jurídica do povo romano
existiam êsses preceitos, que evidentemente trazem em si o
embrião de princIpios que desejaria ficassem desde já con
signados na nossa Carta Constitucional. É o comisso, é o
usocapião. Quando a coisa possuída era abandonada, quan
do o seu dono, o seu proprietário não lhe dava o fim social
indispensável, essa coisa, no fim de determinado tempo, po
deria então ser objeto de um novo direito adquirido, sob a
forma que a lei processual havia prescrito. Sei bem que
usocapião é uma nova forma dessa finalidade social, neces
sária, agora mais do que nunca, porquê o uso da coisa, em
relacão, repito, á sua finalidade social, atendendo a essa
obrigação precípua, pode vir a constituir novo título de
posse. Assim, não será para escandalizar os nobres Depu
tados que eu me declare partidário irredutível dessa subor
dinação da coisa possuída, da coisa em si, á sua finalidade,
e isso porquê essa finalidade tem hoje amplitude absoluta
mente ignorada em tempos idos. Quando uma simples má
quina de contar, quando uma simples linotipo, quando uma
semeadeira, quando, enfim, essa multiplicidade de meios
mecanicos dispensa a mão de obra, é necessário afirmar-se,
de maneira categórica, que não cabe o proveito dessas aqui
sições, dêsse desenvolvimento, dêsse progresso ao indivíduo
que tem ocasionalmente a posse, o domtnio da máquina, em
seu exclusivo benefício. (Muito bem.)

Isso seria criar-se uma nova forma de escravidão, uma
nova vassalagem, muito pior, muito mais -iníqua do que a
vassalagem do direito feudal. E eu tenho a convicção plena.
certa e arraigada de que nenhuma máquina brotou como
Minerva da cabeça de Jupiter, pois não foi a resultante de
uma só invenção, mas de milhares de descobertas associa
das. Compreendo que a ciência é o produto de somas dlmí
nutas, contínuas, que o progresso provém dêsse trabalho
solidário da humanidade, através de todas as épocas. Nego,
por isso, que a máquina, como elemento primário, como ele
mento necessário á produção, po~sa constituir objeto de
posse, de domínio de quem quer que seja, a não ser condi
cionada a essa finalidade social, que toda a coisa tem rela
tivamente á nossa organização.

O SR. ADROALDO COSTA - V. Ex.. enfAo, extingue a
propriedade individual"

O SR. FERNANDO DE ABREU - Sou pela sua subor
dinação, pela sua regulamentação. 'Y. Ex. não ignora que
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hoje em nossos dias, na época em que a electricidade assom
bra pela multiplicidade de meios com que proporciona o bem
estar o conforto da huma:!'idade, o Presidente Roosevelt, está .
cometendo a mais complet'\, a mais profunda revolução, le
gislando sObre a posse, criando regulamentos nã:> só no
que diz respeiú> ao trabalho dos cidadãos, ás ativida
des industriais, mas até nesse esquivo domínio da
moeda, determinando que a nenhum cidadão america
no é dado possuir nenhuma moeda, nenhum ouro em
baiTa, ·porquê acima de seu direito individual está. incontes
tavelmente, como obrigação indeclinável, a solidariedade na
cional americana.

Veja V. Ex., Sr. Presidente, - é a nação por excelência
industrializada, é a nação da riqueza, é a nação dos trusts,
é a nação dos milionários que se liberta do egoismo, que se
liberta desse círculo estreito dos interesses pessoais para se
lançar nó caminho largo, nessa estrada de Damasco admirá
vel e extraordinária que é a solidariedade integral, feita,
muito embora, dentro dos limites nacionais, mas sem que os
sonhadores, como eu, deixem de desejar o dia em que essa
solidariedade se tornará simplesmente humana e totalitária.
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimen
tado. )

O Sr. Presidente - Estando adiantada a hora, vou le
vantar a sessão designando para amanhã a mesma

ORDEM DO DIA

Continuação da. discussão do Substitutivo da. Commissão
Constitucional, projeto n. :l-A, de 1934. - 98 Sessão.)

Levanta-se a Sessão ás :l7 horas e 50 minutos



102& Sessão, em 23 de Março de 1934:

Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente; Cristóvão
Barcelos, 2° Vice-Presidente; Pacheco de Oliveira, {O
Vice-Presidente, e Fernandes Távora, 2- Secretário

1

Ás 14 horas, comparecem os Srs.:

Antônio Carlos, Cristóvão Barcelos. Tomaz LObo, Fer,
nandes Távora, Clementino LisbOa, Valdemar Mota, Alvaro
Maia, Mário Caiado, Alfredo da Mata, Joaquim Magalhães,
Magalhães de Almeida, Rodrigues Moreira, Costa Fernandes,
Adolfo Soares, Godofredo Viana, Agenor Monte,. Freir~ de
Andrade, José Borba, Pontes Vieira, Martins Véras, Kergi
naldo Cavalcanti, Odon Bezerra, Irenêo Joffily, Barreto Cam
pelo, Agamenonde Magalhães, Souto Filho, Osório Borba, Góis
Monteiro, Valente de Lima, Isidro Vasconcelos, AntÔnio Ma
chado, Le~ndro Maciel, Rodrigues Dória, J. J. Seabra, Marques
dos Reis, Prisco Paraíso, Clemente Mariani, Magalhães Neto,
Átila Amaral, Lauro Passos, Fernando de Abreu, Godofredo
Menezes, Henrique Dod.sworth, Leitão da Cunha, Prado Kel1y,
Raul Fernandes, Acúrcio Tôrres, Fernando Magalhães, José
Eduardo, Fábio Sodré, Cardoso de Mélo, Soares Filho, Buar
que Nazareth, Lemgruber Filho, Bias Fortes. José Braz,
Adélio Maciel, Martins Soares, Pedro Aleixo, Augusto de Lima,
Gabriel Passos, Mata Machado, Delfim Moreira, Odilon Braga,
Vieira Marques, Clemente Medrado, João Beraldo, Policarpo
Viotti, Daniel de Carvalho, Levindo Coelho, Belmiro de Me
deiros, Celso Machado, Campos do Amaral, Carneiro de Re
zende, Jacques Montandon, Alcantara Machado, Teotonio
Monteiro de Barros, Barros Penteado, Almeida Camargo,
Hipólito do Rêgo, José Ulpiano, Cardoso de Mélo Neto, Nero
de Macedo, Generoso Ponce, Alfredo Pacheco, Lacerda Pinto,
Nerêo Ramos, Arão Rebêlo, Carlos Maximiliano, Anes Dias,
João Simplfcio, Demétrio Xavier, Vitor Rtlssoma~o, Fanfa
Ribas, Adroaldo da Costa, Gilbert Gabeira, Vasco de Toledo,
Antonio Rodrigues, Valdemar Reikdal, Francisco Moura, An
tOnio Pennafort, Sebastião de Oliveira, Alberto Surek, Gui
lherme Plaster, Eugênio Monteiro de Barros, Edmar Carva
lhO, Mílton Carvalho, Ricardo Machado, Horácio Lafer, Pa
checo e Silva, Rocha Faria e Teixeira Leite (U2) •

O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa
recimento de H2 Srs. Deputados.

Está aberta a Sessão.

O Sr. Valdemar Mota W Secretário, servindo de 2") pro
c:ed~ á leitura da Ata da Sessão antecedente.
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o Sr. Presidente - Se algum dos Srs. Deputados, tem
retificação a fazer sôbre a Ata que acaba de ser lida, queiram
mandá-la, por escrito, á Mesa, nos termos do Regimento.

Vem á Mesa a seguinte

RETIFICAÇÃO

Retificando, de alguma sorte, o aparte que ofereci, na
Ses.são de ontem, ao' discurso pronunciado pelo distincto
deputado Augusto Viégas, solicito que conste da Ata a sua
completa tradução.
. O aparteande quis, com isso, por em merecido relevo o
.culto ao espírito religioso dos estadistas elevados ao Go
vêrno dos Estados Unidos, como quer, agora, lembrar estas
oportunas palavr.as de George Washington, ao inaugurar êle,
em 30 de Abril de 1789, a sua segunda presidência:

~Meu primeiro ato oficial será dirigir uma prece
fervorosa ao Sêr todo poderoso que rege o Universo e
cujo auxílio providêncial pode suprir todas as fra
quezas humanas.'"

Sala das Sessões, 23 de Março de 1934. - Carneiro de
Rezende.

Em seguida, é aprovada a Ata da Sessão an
tecedente.

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente.

O Sr. Toonaz LObo W Secretário) declara que não há
Expediente a ser lido.

O Sr. Presidente - Acha-se sObre a mesa e vou submeter
a votos, o seguinte

2

REQUERIMENTO

Se vivos fossem, teriam- hoje o seu aniversário natalf
cio o Marechal Dantas Barreto e o Dr. Barbosa Lima. Vi
rios con[n'essistas têm requerido a homenagem desta As
sembléia' á memória dos seus conterraneos ilustres, des:l-
parecidos após a insurreicão de Outubro de 30. .

Afigura-se-me propícia a ocasirio para requerer um
voto de pesar pelo falecimento déstes dois notáveis brasi
leiros. que nasceram no meu Estado. Foram duas grandes
figuras que honraram o seu país pelas virtudes e méritos
que os aureolaram.

Dantas Barreto foi um grande soldado e um grande ci
dadão. Produto de si mesmo. oriundo de um berço humilde.
ascendeu ás mais altas posições na hierarquia militar, po
lítica e illteleetual: general, governador, neademico. A fôrça .
de vontade, o brio e a probidade foram os tra~os mais mar
cantes de sua. personalidade. Como militar, foi uma. das
maiores expressões do Exército, na República. De simples
"voluntário de pátria.", atingiu ao último põsto de sua
classe, sem outro amparo senão' o do seu próprio valor. Al
feres e Coronel, por atos de bravura praticados nos banha-
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dos de Paraguai e nas caatingas de Canudos, as demais pa
tentes lhe foram dadas pelo critério do meredmento.

Ministro da Guerra, no curto tempo de sua gestão, di
rigiu o Exército dentro da rigidez dos regulamentos, melho
rando-o na disciplina e no aparelhamento.

Em 1911, os seus conterraneos pediram a sua colabora
ção no sentido de combater a política dominante em Per
nambuco, há quasi dois lustros. Candidato dos vários gru
pos oposicionistas li sucessão governamental, empenhou-se
em memorável luta eleitoral, que lhe deu o govêrno de
Pernambuco, onde a sua ação administrativa primou pelo
trabalho, economia e probidade; rasgando novos horizontes li
prosperidade de sua terra.

Esta alta investidura fê-lo exercer uma forte atuação
política no cenário nacional, principalmente quando o antigo
P. Republicano Conservador, sob a direção de Pinheiro Ma
chado, quis ditará Nação a candidatura do seu próprio
chefe á sucessão do Marechal Hermes da Fonseca.

Solicitado para colaborar na escolha do Presidente da
República, deu, em nome de Pernambuco, o brado de pro
testo contra a fórmula projetada, que se resumia no simú
lacro de uma convenção restrita áquele partido, com o apOio
ostensivo do Presidente da República.

Essa atitude, .recebida sob os maiores aplausos pela
grande imprensa da metrópole, e secundada, logo depois, pe
los Estados de S. Paulo e Minas, deu-lhe um grande relevo
nessa quadra política, onde se tornou um centro de resis
tência e um alvo das simpatias populares.

Deixando o govêrno do seu Estado, sob as mais intensas
manifestações de aplausos e agradecimentos públicos, re
presentou-o, depois, no Senado Federal e na Camara dos
Deputados.

Dentro de pouco tempo, porém, era renegado pelos cor
religionários, a quem dera mão generosa~ Temperamento
impolítico, franco até á rudez, inacessível ás bastardas
transigências, foi facilmente vencido pela perfídia e am
bição das criaturas revoltadas contra o criador.

Homem de letras, autor de várias obras históricas, in
gressou na. Academia Brasileira, logo após a morte de Joa
quim Nabuco, a quem substituiu. Se, entre os seus con
frades, não era enumerado entre os expoentes de cultura,
era, entretanto, primus intef" pares, no cumprimento dos de
veres e na dignidade das atitudes.

Barbosa Lima foi o maior orador parlamentar da Re
pública. Recordar-lhe o nome é reviver as mais elevadas e
brilhantes pugnas travadas, dentro de 30 anos, nas duas
Camaras do país.

Republicano histórico, com o golpe de Ui de novembro,
fez parte saliente do primeiro govêrno de Ceará, onde era
professor da Escola Militar. Deputado por êste Estado, ,
Constituinte de 9f, revelou-se, logo, a-pesar-dos seus vinte
e oito anos de idade, um orador eloquente, servido por uma
cultura geral e por uma aprimorada inteligência, postas ao
serviço das idéias mais liberais e dos objetivos mais pa
trióticos, deixando- naquela Assembléia não só os traços bri
lhantes do seu talento e da altivez das suas atitudes, como
o atestado da mais intensa e proveitosa colaboração na
Carta Republicana.
VOLUME XII 15
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. Eleito primeiro go:vernador constitucional de Pernam
buco, sua terra natal, leve um govêrno combatido e atri
bulado, pontilhado de conspirações e perturbações da. or
dem pública. Se erros teve no setor político, como êle pró
prio os confessou, levando-os á conta da inexperiência, fez
uma fecunda administração, impulsionando a economia e
melhorando a instrução em todos os seus graus. "Deixou em
Pernambuco uma obra imperecível, que cada dia melhor
avulta, á medida que o tempo revela mais a faculdade quasi
divinatória que inspirou as suas iniciativas. to •

Findo o seu govêrno, ingressou na Camara Federal co
mo representante de Pernambuco, cuja política, então do
minante, não lhe renovou o mandato, privando o Estado de
um representante, que honraria o mais culto parlamento
do mundo. O Rio Grande do Sul. porém, fê-lo voltar, como
seu delegado á Camara e o Distrito Federal o elegeu em
duas legislaturas. Posteriormente, o Amazonas fê-Io sea
embaixador DO Senado da República. .

Aliando() ás suas qualidades de orador um grande cabe
dal científico, enriqueceu os Anais das duas Camaras legis
lativas com as mais belas, sevéras e empolgantes orações
pronunciadas sôbre todos os assuntos, que interessaram e"
agitaram o parlamento brasileiro, onde Barbosa Lima" foi
um espantalho dos maus governos e um defensor intimo
rato dos oprimidos e das liberdades públicas.

Justo não seria que, lembrando ás homenagens da As
sembléia os nomes de dois ex-governadores de Pernam
buco, esquecesse o de um outro, o conselheiro Gonçalves
Ferreira, falecido há pouco mais de um ano. "

Foi um ilustre brasileiro, portador de uma larga fôlha
de serviços ao seu país, onde ocupou as mais destacadas po~

sicões. Ainda no regime imperial, representou sua provín
cia na Camara geral e presidiu aos destinos de Minas Ge
rais. Foi deputado á Constituinte de i89i, foi professor d!1"
Faculdade de Direito do Recife e Ministro do Interior, no
Govêrno de Prudente de Morais.

Governador do seu Estado, administrou-o com modera
Cão" e inteligência, enfrentando a quadra mais crítica da sua
vida econômica-financeira.

Representou," durante vários anos, o seu Estado na· Ca
mara dos Deputados e no Senado Federal. Homem de par
tido, elevou, em toda a sua vida pública, a lealdade á altura
de um ~ande princípio e, por isso mesmo, foi sempre cer
cado pelo respeito e pelo apreço de todos os seus concidadãos.

REQUERIMEN'l'O

Lembrando o dia de hoje o natalício do Marechal Emf
ãio Dantas Barreto e o do General Dr. Alexandre José Bar
bososa Lima, requeiro que seja inserto na ata dos "traba
lhos. constituintes um voto de grande pesar pelo passa
mento dêstes eminentes brasileiros, que tanto dignificaram
a sua pátria, e que esta bomenagem, seja extensiva ao Con
selheiro Antônio Gonçalves Ferreira, também falecido ap6s
a dissolução do poder legislativo e que, como aqueles, gO
"ernou o Estado de Pernambuco."

Sala das Sessões, 23 de março de i934 - Souto Filho.
Aprovado. .
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o Sr. Presidente - Na forma do Regimento, vai-se pas
sar á Ordem do dia. (Pausa.)

Comparecem mais os Srs.:
Pacheco de Oliveira, Cunha Mélo, Luiz Tirelli, Abel Cher

mont, Mário Ghermont, Veiga ·Cabral, Leandro Pinheiro.,
Moura Carvalho, Lino Machado, Carlos Reis, Hugo Napoleão,
Pires Gaioso, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão. Leão Sampaio,
Figueiredo Rodrigues, J·eavá Mota, Xavier de Oliveira, Silva
Leal, Herectiano Zenaide, Pereira Lira, João Alberto, Arruda
Falcão, Luiz Cédr<l, Solano da Cunha, Mário Domingues, Ar
ruda Caroara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, Alde Sam
paio, Simões Barbosa, Humberto Moura, Sampaio Costa, Gue
des Nogueira, Augusto Leite, Deodato Maia, Arlindo Leoni,
Medeiros Neto, Artur Neiva, Edgard Sanches, Alfredo Masca
renhas, Leôncio Galrão, il\1anuel Novais, GUeno Amado,
Aloisio Filho, Francisco Rocha, Paulo Filho, Arnold Silva,
Lauro Santos, Rui Santiago. Amaral Peixoto, Mig.,.uel Couto,
Sampaio Correia, Nilo de Alvarenga, João Guimarães, Mélo
Franco, RibQiro Junqueira, Negrão de Lima, Augusto Viégas,
José Alkmim, Raul Sá, Simão. da Cunha, João Penido, Valdo
miro Magalhães, Licurgo Leite, Bueno Brandão, José Carlos,
Rodrigues Alves. Morais Andrade. Mário Whately, Guaraci
Silveira, Zoroastro Gouveia, Cincinato Braga,Carlota de Quei
roz, Abreu Sodré, Antônio Cavelo, Henrique Bayma, José Ho
norato, João Vilasb.Ôas, Francisco Vilanova, Plinio Tourinho,
Antônio Jorge, Idálio 'Sardemberg, Adolfo Konder, Carlos.
Gomes, Simões Lopes, Frederico Wolfenbutell. Renato Bar
bosa, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Raul Bittencourt,
Gaspar Saldanha, Acir Medeiros, João Vitác-a, Edwald Poss610,
Mário Manhães, Augusto Corsino, João Pinheiro, Pedro Rache,
Euvaldo Lodi, Mário Ramos, Roberto Simonsen. Oliveira
Passos, Davi Meinicke, Pinheiro J,.ima. Morais Paiva e No
gueira Penido (i0S).

Deixam de comparec.er os Srs.:
Ferreira <le Sousa, Alberto Roselli, Veloso Borges, José de

Sã, Homero Pires, Negreiros Falcão, Carlos Lindenberg, Jones
Rocha, Pereira Carneiro. OIegario Mariano, César Tinoco,
Alípio Costa11at, Oscar Weinschenck, Gwyer de Azevedo.
Pandiá Cal6geras, Furtado de Menezes, Cristiano Machado,
Aleixo Paraguassú, Plínio Correia de Oliveira, VergueirG
César, Lacerda Werneck, Domingos Velasco, Maurício Car
doso, Alberto Diniz. Cunha Vasconcelos, Ferreira Neto, Mar
tins e Silva,Armando Laydner, Válter Gosling, Alexandre
Siciliano, Gastão de Brito. Leví Carneiro e Abelardo .Mari
nbo (33). . I . )'. : iMm

3
ORDEM DO DIA

Continuação da dücussllo do projeto n. i-A.
de 1934. (Substitutivo Constitucional - 9& Ses
são.)

O Sr. Presidente- - Entra em discussão o projeto.

Vêm á Mesa, são apoiadas e enviadas á Co
missão 'Constitucional, as emendas de us. 224
a 229.' . "'~
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o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Raul Fernandes,
l'elator geral.

O Sr. Raul Fernandes - Sr. Presidente, a publicacão do
substitutivo ao anteprojeto constitucional, formulado pela
Comissão dos 26, produziu os efeitos que o Regimento des
contava, isto é, atraiu a atenção geral do País e suscitou,

.de todos os quadrantes da opinião, críticas as mais abun
dantes, umas claramente construtivas, outras eivadas, tanto
ou quanto, de parti pris, de preconceitos. Umas e outras, em
meu fraco modo de ver, devem ser bem recebidas: tradu
zem o concurso da opinião geral - não só dos constituintes,
mas da opinião pública - parª, melhorar a obra a que pu-

. semos ombros.
E mesmo quando essas críticas vêm envenenadas de es

pirito demagógico- ou de malquerenças pessoais, ainda as
sim as aplaudo e as agradeço, porquê, no meio das crítieas
injustas, de quando em vez apareee, a-pesar dessa eiva.
alguma coisa útil, algum reparo justificado, do qual fa
remos, para bem de todos, nosso proveito.

Quero começar, Sr. Presidente, dizendo: "A fout Sei
gneur,tout honneur".

Uma das criticas formuladas teve por órgão um dos
pontifices desta Assembléia, um dos seus oradores mâXimos
- meu nobre colega de representação, Professor Fernando
Magalhães. .

Quero começar por aí a defesa do projeto, ou antes, a
explicação do projeto - e o faço até por um motivo de or
dem pessoal: é porquê, em larga parte, a crítica de S. Ex.
visou a minha humilde pessoa.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - A preliminar, perd~
me V. Ex., não é sustentável. Não pretendi. absoluta
mente. visar a pessoa de V. Jj:x.

O SR. RAUL FERNANDES - O nobre Deputado, a-pe
sar-de orador consagrado, de grandes recursos, não quis,
neste assunto, se aventurar aos azares das improvizac;ões
brilhantes de que é capaz e de que tem dado tão frisantes
provas nesta Assembléia; trouxe seu discurso escrito e me
ditado. Leu, desta tribuna, brilhantes pãglnas, que, segura
mente, estão destinadas a figurar nas antologias. E é de
supor que nada passasse por lapso ou equívoco, porquê foi
trabalho meditado, escrito com os olhos na posteridade.

Tanto mais de estranhar, portanto, de minha part.e, que
houvesse a11 alguma coisa, mais que injusta, injuriosa para
seu obscuro colega de representaç§.o.

Disse S. Ex., a pX"opósito da famosa invoeaç§.o do no
me de Deus no preambulo da Constituíc;ão. o seguinte, que
peco licenca para reproduzir, avivando sua própria mem6
ria, agora em deIíquio:

"Como se vê, é muito fraco, no preambulo, o apOio ofe
recido li unidade nacional, á justiça, li liberdade, ao bem es
tar social. Porquê êsse apOio é o regime democrático. QueID:
não duvida da democracia· e quantos iião lhe deram jã o
destino das coisas mortas? Entretanto, o programa, que o
s~stitutivo pretende. acompanha: várias das modernas ideo
llSgias políticas, soci~is p. humanitárias. De certo. deye.ter
assustado tão longo e solene manifesto sêbre o qual lUCldi-
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ram modificações simplificadoras. Mas, o Sr. Mário Ramos,
~3:nte~do a redação inicial, mandou intercalar, após a iden
tifIcaçao de - representantes do povo brasileiro - o pu
ríssimo e patriótico propósito de "pOr a confiança em Deus"
ao se cogitar dos altos interêsses nacionais •

. ~lgu~ senhores da Comissão confessaram disciplina
relIgIosa mquebrantável, mas recusaram a emenda Mário
Ramos. A iniciativa desmente as convicções. Penso que o
escrúpulo técnico ou a displicência dogmática se encobriram
no pretexto de se não intringir a liberdade de conclência....

E mais adiante: .
"Os crentes refazem-se nessa confiança e bradam-na. Só

emudecem os intimidados de dúvida e de dobrez, capazes
de refugar sempre que os galos cantarem, ou de pretender
vestirem-se de insuspeição que lhes encubra um conceito
político ...

Ora, Sr. Presidente, por coincidência que sempre la
mentei, hoje mais do que nunca, além de relator geral do
projeto, e nesta qualidade mero fonógrafo que registrou os
movimentos desta Asembléia, fui também, relator espe
cial elo capítulo preliminar, em colaboração com o nosso dis
tintíssimo colega Sr. Pereira Lira.

Quem explicou á Comissão, na qualidade de relator es
pecial, as razões por que os relatores parciais hesitaram em
dar seu apOio á iniciativa do Deputado Mário Ramos, fui eu,
como órgão comum dos dois relatores, e proferí então as
seguintes palavras, nas quais o meu nobre colega viu do
brez, hipocrisia, medo da responsabilidade ou falta de con
vicção religiosa, apregoada, mas não sentida:

"Várias emendas - dizia eu - propunham se
declarasse que votamos a Constituição "invocando o
nome de Deus", ou "pondo nossa confiança em Deus".
. "Reservamo-nos para modificar; ou não, o ante
projeto, nesta parte, segundo a manifestação da Co
missão. Por minha parte, não teria dllvida em alu
dir á Providência Divina como inspiradora do nosso
voto ou depositária de nossa confiança. Sou católicD,
apostólico, romano, e não faço segredo de minha
crença religiosa. Sei, porém~ que na Assembléia nem
todos são religiosos e tive escrúpulo em aconselhar
uma declaração que não corresponda á unanimidade
de sentimento dos Constituintes. O Preambulo, POi"
sua compreensão, generalidade e solenidade, deve ser
volado sem discrepancia."

O SR. MÁRIO RAMos - V. Ex. dá licença para um
aparte? É com muita satisfação que posso testemunhar os
desejos pessoais de V. Ex. em apoiar a emenda de aCOrdo
com seus sinceros sentimentos crist~os, pois dias após, em
encontro que tivemos e" em ligeira palestra sObre o assunto
V. Ex. declarando-me seus escrúpulos de relator, não es
condeu que, no plenário, votaria a favor da mes~lil, pois se
ria então uma manifestação estritamente pessoal. Perdoe
me V. Ex. tornar pública essa confidência, mas os senti
mentos de V. Ex. e a magnitude do assunto o merecem.

O SR. RAUL FERNANDES - Agradeco o aparte do no
bre Deputado. por vir de quem vem, isto é, não s6 do hü
mem insuspeito, autor da emenda, representante acatado
por sua independência, mas ainda do amigo que me aoom-
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panha os passos há mais de 27 anos de trabalho ~ colabora.
cão, e, portanto, pode testemunhar com pleno conhecimento
de causa a respeito de meus sentimentos.

Não quero crer, porém, fuss" minh& confidênoia a'",
Deputado Mário Ramos, sObre meu modo de votar a emenda,
católico que sou, que tivesse induzido o nobre representante
do Rio de Janeiro, ao pensamento, só agora manifestado,
de excetuar-me daquela crítica, visto como S. Ex. não
estava senhor dessa confidência, S. Ex. falou tendo em
vista s6mente os documentos oficiais. Quem fez a decla
ração de ser católico, apostólico romano e, sem embargo
disso, ter escrúpulo de aconselhar a adoção da emenda, fui
eu e s6mente eu,

Entendo, portanto, que aquela atitude, que desmente
convicções e encobre dobrez, SÓ a mim pode ter sido iD;lPll
tada.

Não devo fechar os olhos á evidência. Tenho o dever
de me explicar e defender. E é o que estou fazendo.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - V. Ex. se coloca in
teiramente fora da minha crítica.

O SR. RAUL FERNANDES - V. Ex. disse que alguns,
fazendo profissão de fé •••

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - V. Ex. não fez profis
são de fé.

O SR. RAUL FERNANDES - ••• encobriam, com sua
atitude contrária á emenda, a fraqueza ou a insinceridade
dessa convicção. Se V. Ex. retira êsse tópico do seu dis
curso, não há mais questão entre n6s; se o não retira, te$o
o dever de continuar, porquê a coisa é comigo e com mais
ninguém.

O SR. FERNANDO MAGALHÃEs - Retiro V. Ex. do tópico
do discurso.

O SR. RAUL FERNANDES - Então não fica mais
ninguém. •• (Riso.) Se eu saio, repito, não fica mais nin
guém, porquê a única manifestação nesses têrmos foi a mi
nha, secundada, mas em forma algo diferente, pelo nosso
distintfssimo colega do Distrito Federal, Sr. Deputado
Sampaio Correia, que se manifestou dizendo - "é justa
mente em nome de Deus e pensando em Deus que voto con
tra a emenda". Não é bem a mesma coisa; não sei, através
de suas palavras, se êle é católico, apostólico, romano. O
único que fez profissão de fé foi o humilde orador.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Mas declarou que não
tinha dúvida em dar o seu voto.

O SR. RAUL FERNANDES - Declarei isso, se a Co
missão quisesse tomar a responsabilidade de aconselhar a
aprovação da emenda.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - V. Ex. criou um caso
de conciência.

O SR. RAUL FERNANDES - Tenho, assim, o dever
de me defender, o que estou fazendo com a moderação que
me impõem as velhas relações de amizade para com o no
bre colega. Não quero que fique nos A~ desta. Casa nada
de que depois se possa tirar argumento contra a minha alti
vez, sobranceria e dignidade.

Não é possível.
O SR.. FERNANDO MAGALHÃES - Permita V. Ex. que

êste aparte, ficando registado nos Anais, possa perfeita-
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mente desfazer toda e qualquer dúvida que, porventura,
haja sôbre sua atitude. V. Ex. não está nas frases do meu
discurso. Se eu tivesse de dizer alguma coisa a respeito de
V. Ex., repetiria. o que disse da bancada, quando tive OpOl'
tunidade de manifestar a V. Ex. não só toda a minha ami
zade como a minha grande admiração.

O SR. RAUL FERNANDES - Então permita que con
tinue, não me defendendo, mas a todos quantos foram alcan
çados pela sua critica.

Sr. Presidente, quando me declarei católico, apost6lico,
romano, falei com a maior sinceridade, proclamando, hu
mildemente, sem alarde, a minha crença religiosa. Sou
religioso; fui educado por meu pai nesse princípio e, na
idade de 56 anos, a que cheguei, não tenho memória de dia
na minha vida em que houvesse adormecido sem fazer
oração, pedindo a Deus perdão dos meus pecados, recomen
dando-lhe os meus mortos, os enfermos e os condenados
pela justiça falível dos homens.

O SR.. FERNANDO MAGALHÃES - Então, não se esqueça
de me perdoar também... (Riso. )

O SR. RAUL FERNANDES - Sou profundamente 1'e..·
ligioso. Mas, em matéria que envolve caso de conciência, em
matéria sôbre a qual as autoridades religiosas competentes
não se pronunciaram, não ditaram nenhuma norma de con
duta aos seus fieis, e, ao contrário, separaram o profano do
religioso, porquê atribuir dobrez ou hipocrisia a quem to
mou aquela atitude, quando era fácil achar uma explicação
honesta e justa para ela, explicação que é muito simples'!

O preambulo da Constituição, pela solenidade de suas
afirmacões, pela generalidade dos propósitos que afirma,
deve ser redigido em têrmos que, sem discrepancia, a As
sembléia, unanime, possa aceitar.

O SR.. ODILON BRAGA - Sobretudo quando a redação
parte de um órgão técnico.

O SR. RAUL FERNANDES - Pouco importa que sÔbre
outros artigos as votações se possam fazer por simples
maioria. São questões de ordem política, a respeito das
quais a unanimidade não é possível e que o regime demo
crático s6 liquida pelo voto da maioria. Mas em matéria de
conciência, é injusto, e pode até ser iníquo impôr, pelo voto
da maioria, qualquer coisa que ofenda as convicções ou os
sentimentos d.a minoria. Assim, no ponto de vista religioso,
quando a Igreja, pelo seu órgão de disciplina competente
não tomou partido, não seria lícito .a um católico p()r de
parte êsse balfu}ço de fôrças meramente numéricas?

O SR.. FERNANDO MAGALHÃES - Mas há declaração em
contrário.

O SR. RAUL FERNANDES - V. Ex. 1'alou apoiado
já na maioria da casa que renovou, subscrevendo-a, a emen
da do Sr. Mário Ramos.

Falou ainda invocando a imensa maioria do país. Eu,
porém, católico, isto é, filiado a uma Igreja. universal, e sa
bendo que ela trabalha sub specie reternitatis porquê so
brevive ás gerações••.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Mas impõe obediência
a que V. Ex. está. fugindo.

O SR. RAUL FERNANDES - Devo obediência em ar
tigo de fé e de disciplina. Aliás" a verdade, mesmo quanto
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á política, é que entre os itens da Liga Católica, aprovados
por Sua Eminência o cardeal L~me, não figurava o de que
se trata. ~le próprio o disse no telegrama, em que; aplau
dindo os esforços dos Deputados filiados a essa Liga, con
firmou que nesta parte não tivera iniciativa nem imnusera
diretivas. -

Como dizia, quando interrompido pelo nobre Deputado,
a Igreja Católica tende á universalidade como o seu próprio
nome diz. Eu, católico, pronunciando-me de mais em ques
tão deixada aberta pelas autoridades religiosas competentes,
tinha o direito, e até o dever de, embora integrado na con
fissão religiosa da imensa maioria dos brasileiros, não pro
ceder sem pensar nos meus correligionários que, em mino
ria em outros países, invocam as suas liberdades, as liber
dades religiosas e sofrem a opressão de crenças rivais ou
concorrentes. (Muito bem.)

Não nos esqueçamos, nós, os católicos brasileiros, a
imensa maioria em nossa pátria, de que não somos maioria
em todo o mundo. Somos maioria e minoria, somos a mi
noria em alguns países civilizados e aí sofremos a concor
rência de seitas ou religiões que primam pela intolerancia.
Com que autoridade moral poderiamos, em matéria de con
ciência, reivindicar a liberdade religiosa nos países de re
ligião protestante, nos países budistas do Oriente, onde a
nossa Igreja penetra lentamente, vencendo preconceitos; fa
zendo mártires, se aquí déssemos o exemplo de intolerancia
em matéria de conciência, e impuséssemos por um voto de
maioria, atitudes que a minoria poderia receber como ofen
siva do que tem de mais respeitável?

Posso estar em êrro. Não digo que esteja certo; mas
afirmo que me moveram motivos respeitáveis. Essa expli
cação honesta e justa devia ser achada pela inteligência
tão penetrante do meu colega. antes de buscar uma razão
deprimente e pejorativa.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Não atribui isto a V. Ex.
O SR. RAUL FERNANDES - O discurso de V. Ex.

vai para as antologias, não há dúvida. Foi feito para isso.
Dependerá do gênero literário do editor. Se êste é moderno
e se acha afeito ao estilo do dia, que é direto e conciso, talvez
não o edite; mas ainda há por aí remanescentes do gongo
rismo, amadores de tropos empolados...

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Aí entraremos eu e
V. Ex., com o discurso de abertura da Assembléia.

O SR. RAUL FERNANDES - O meu discurso não foi
feito para antologias. Foi uma improvização. Não foi um
texto lido.

Recolhido á casa depois do meu dia de trabalho, fiz
um exame de consciência, atormentado por aquela acusa
ção ferina. Dentre os livros de cabeceira tomei um.••

O SR. FERNANDO MAGALHÃES A "Cartilha da Probi-
dade" ..•

O SR. RAUL FERNANDES Não; fui mais alto.
A-pesar-de todo o apreco que tenho pela "Cartilha da Pro
bidade", fui reler o "Sermão da Montanha". '

O SR. MÁRIO RAMos - V. Ex. dá licença para um
aparte?

O SR. RAUL FERNANDES - Com todo o prazer.
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o SR. MÁRIO RAMos - V. Ex. assegurou, ainda agora,
que a emenda podia ser- mal recebida por- aqueles que não
são católicos e se referiu á pessoa de Sua Eminência o Car
deal. Quero deixar, mais uma vez, claro que, não s6 na
emenda, como na justifica(}âo, tudo é simplesmentê de or~
dem espiritual. É a crença no Ser Supremo. Nós, os cató
licos temos um Deus. Outros também o têm. A emenda é
deísta. Apenas o Sr. Cardeal em telegrama que enviou,
deu a sua dupla aprovação, satisfeito, não so com a emenda.
mas per ter sido a iniciativa exclusivamente da Assembleia.

O SR.. RAUL FERNANDES - Já aludi ao telegrama de
.Sua Eminéncia o Cardeal Leme, afim de mostrar qua, em
bora regosijando-se com a emenda e agradecendo o apOio
largo recebido por ela nesta Assembléia, confirmava que não
tivera essa iniciàtiva, que êsse item não estava entre os da.
Liga Católica, recomendados pelas autoridades eclesiásticas.

O SR. MÁRIO RAMOS - Não teve iniciativa, nem inter
venção.

O SR. RAUL FERNANDES - V. Ex. intervem muito
oportunamente... afim de mostrar que a emenda poderia con
graçar maometanos, judeus, protestantes e católicos; s6 deixa
ria maltratados no seu foro intimo os ateus, livres pensadores,
que, embora a. nossos olhos merecedores de lástima, porquê
desprovidos de confOrto espiritual, merecem nosso respeito.
e se podem sofrer nosso prosselitismo, nunca devem ser obje
to de violência em matéria de conciência.

Como disse, reli o "Sermão da Montanha".
"Bem-aventurados os misericordiosos, porquê êles

alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os lim.
pos de coração, porquê êles verão a Deus.

Bem-aventurados os pacificos, porquê êles serão
chamados os filhos de Deus •.•

Guardai-vos de fazer as VOssas boas obras diante dos
homens e para ser por êles considerados; diversamen.
te, não tereis por elas recompensa do vosso Pai que'
está nos céus••• E, quando orais, não haveis de ser
como os que gostam de orar em pé nas sinagogas e
nos cantos das praças para serem vistos dos homens;
em verdade vos digo, que êles já receberam a sua.
recompensa .••

Não vos arvoreis em julgadores, para que não se
jais julgados; pois, com o juízo com que julgardes,
sereis julgados; e com a medida com que medirdes,
vos medirão também a vós... Assim, tudo o que
vós quereis que vos façam os homens, fazei-o tam
bém vós a êles; porquê esta é a lei. ••

Todo aquele, pois, que ouve estas 'minhas pala
\TaS e as pratica, assemelhar-se-á ao homem sábio,
que edificou sua casa s6bre a rocha. E caiu a chuva,
e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e in
vestiram impetuosos contra aquela casa, e não caiu;
porque estava assentada sObre a rocha."

Li, Sr. Presidente, e adormeci em paz, perguntando a
mim mesmo se o nobre colega poderia, naquela noite, ter
um sono tão tranquilo quanto eu... (Riso.)

O Sa. E'ERNANDO MAGALHÃES - Dormi mal, porquê não
o via lendo o Sermão das Beatitudes, mas clamàndo junto ao
Muro das Lamentacões ..•,
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O SR. RAUL FERNANDES - Sr. Presidente. passarei,
agora, a outra ordem de criticos. ~stes. que vém de fora
lIa Assembléia, são os mais virulentos. os mais acerbos, os
mais injustos. Dizem alguns, de um modo geral: o projeto
é reacionário; o projeto não atende aos ideais revolucio
nários.

Ora, Sr. Presidente, como constituinte confesso a V. lU.
o meu grande embaraço em auscultar os ideais revolucioná
rios porquê, em verdade, até h.oje, nenhum órgão qualifi
cado Os definiu, nenhum partido se organizou com o pro
grama põlitico consUbstanciando êsses ideais revolucioná
rios. Os seus leaders desavieram-se em tôrno de ideologias
contraditórias e surgiram idéias fascistas, idéias comunis
tas, idéias unitárias, outros ainda defendendo o feder-adis
mo. Assim, poderia dizer que êles fizeram como o aprendiz
feiticeiro da lenda de Goethe: apanhando-se só na oficina
do bruxo, e sabendo a palavra de encantamento, soltou vas
souras e bacias a rodopiar no ar; as bacias se encheram e
transbordaram, a inundaçã9 crescia; o aprendiz, desorien
tado porquê esquecera a palavra de desencanto, estava pres-

.tes a se afogar, quando o feiticeiro chegou e aplacou aquela
fúria desencadeada. (Risos. )

Também houve aí um aprendiz de feiticeiro que desen
cadeou vários elementos, deixando, porém, a nós outros, o
papel de bruxos, a tarefa difícil de encontrar a palavra de
desencanto para pôr ordem nos elementos desencadeados, e
dêsse cáos de idéias desencontradas, mal definidas e mal for
muladas, extrair alguma coisa de útil, de prático e, sobre
tudo, coerente com o sentimento nacional. que temos, antes
de tudo, o dever de auscultar e exprimir nesta Casa. (M1tito
bem.)

. Ninguém definiu a linha atrás da qua.l está a reacão,
aquém da qual fica a atualidade revolucionária. De modo
que êsses críticos de última hora, que deixaram, aliás, o
anLeprojeto durante mês e meio, sem critica de espécie al
guma e que agora desabam contra a Assembléia, dev~riam

ser, não direi justos, mas caridosos, compreendendo que a
tarefa desta Assembléia é duplamente difícil: é uma tare
fa técnica, da maior complicação, e uma tarefa póUtica da
maior complexidade, porquê não encontramos nada organi
zado em tôrno de nós, como expoente ou tradução de aspi
rações generalizadas no país.

Tivemos de fazer aqui êste trabalho, auscultando 08
representantes das bancadas d<l6 grandes como dos p'equenos
Estados para obter uma média da opinião e v~r onde estava
o sentimento nacional.

Digo mal, Sr. Presidente, quando declaro QUe os revo
lucionários se esqueceram de organizar o seu corpo de dou-.
trinas coerentes, de fazer em tôrno dêle o seu proselitismo,
de organizar mesmo o seu partido, para, através dêla, dar
forma de lei constitucional a essas aspiraCÔes.

Houve um dos mais lfdimos,· dos mais autênticos, o nosso
prezado colega, General Cristóvão Barcelos, que·desta tri
buna deu uma definição a meu ver justa, e politicamente fe
cunda, do ideal revolucionário; foi, posso- dizer, a palavrà
de maior utilidade que já se pronunciou do alto desta tri
buna, porquê estabeleceu a linha de demarcação entre o
passado e o pr.esente e acentuou, com generosidade e patrio
tismo, que r~volucionãrios são todos quantos condenam os
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êrrosdo passado, e sinceramente unem esforços para que
êles não se reproduzam. Venham de onde vierem, êsses
são revolucionários, isto é, renovadores. Reacionários e ini
migos do bem público, só os que se obstinarem no êrro.

Esta, na verdade, a única demarcação admissivel entre
os brasileiros. (Muito bel1~.)

Julga o autor desta definição do ideal revolucionário
que mesmo os vencidos pela Revolução, entre os quais se
contam muitos homens de primeira plana, pela dignidade,
pela cultura e pelo patriotismo, mas vitimas das institui
ções deturpadas sob que viviam, podem hoje, reconhecendo
os erros do passado e aderindo ao desejo geral de renovação,
prestar útil cooperação ao Pais.

É neste terreno que ,os brasileiros se devem encontrar.
S. Ex. proferiu, ·repito, a palavra mais útil, mais generosa
e, politicamente, mais fecunda. que já. se pronunciou nesta
Assembléia. Revolucionários são, pois, quantos querem a
renovação. Que renovação? A que nos preserve dos êrros
do passado, catalogados, arquivados, combatidos longamente
por pUblicistas e políticos. Dos êrros, digo, porquê nem
tudo no pasasdo é condenável e muitas tradições devem, por
seu lustre e nobreza, ser mantidas e continuadas.

Quais foram os erros do passado que motivaram a Re
volução em consequência da qual aqui estamos fazendo a
nava Carta política?

Através da campanha que durou 40 anos, porquê se
iniciou desde o dia seguinte ao da promulgação da Consti
tuição de 1891, através das lutas políticas que sacudiram o
pais de norte a sul em algumas das eleições presidenciais
e, sobretudo, através da propaganda da Aliança Liberal.
passou em julgado que o Brasil padecia politicamente de
três vicios, que tinham trazido, pouco a pouco, as institui
ções ao gráu de extrema decadência e corrupção de que to
dos nós fomos testemunhas. Primeiramente, o Poder Le
gislativo se corrompera desde suas origens; não era um po
der repr~sentativo. As eleicões constituiam uma comédia
e o reconhecimento de poderes uma tragédia.

Os representantes eram designados; o povo não tinha
intervençã.o na sua escolha; e, quando, por acaso, se ven
ciam as barreiras da fraude, intervinha. para alijar os elei
tos o arbitrio afrontoso no reconhecimento de poderes.

A .corrupção do Poder Legislativo nascia, portanto, do
sistema el~itorar. (Muito bem.)

A primeira providência corretiva de~se abuso, nlío
devemos á Assembléia. mas, sim, ao Chefe do Govêrno Pro
visório e a um colega. cujo nome não posso deixar de pro
nunciar. nesta hora. senão com o maior r~speito, veneração
e agradecimento, o Sr. Mauricio Cardoso (muito bem) com
a promulgação do Código Eleitoral. O projeto consagra o
C6digo eleitoral, a justiça eleitoral, em todas as instancias,
inclusive o reconhecimento de poderes, como instituição
constitucional, ao lado do sufrágio universal. com o voto. se
creto e o sistema de representação proporcional.

Primeiro reclamo, portanto, da opinião revolucionária
satisfeito, ou em vias de o ser, pelo saneamento darepre
sentação, pela sua legitimidade, depois da qual - como disse
aquI, com grande e profunda verdade o nosso eminente ex
col~ga, Sr. Assis Brasil, num discurso que foi um magnífico
canto de cisne - depois da qual o Brasil terá os governos
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que merecer; se os eleger mal, lhes sofrerá os erros e, so
frendo os erros, aprenderá a se corrigir.

Esta é a escola da democracia que não pode· ser su
prida por nenhum outro meio, a não ser pelo Estado auto
ritário, do qual o Brasil não quer saber. (Muito bem.)

Segundo: Diz.ia-se, e era verdade, que o Poder Executi
vo estava hipertrofiado; era Poder que, graças á largueza da
Constituição, graças ás corruptelas da sua prática, tinha ex
travasado como um rio amazOnico, na quadra da cheia: in
vadia os outros poderes, dominava os Estados, anulava sua
autonomia, nulificava o Poder Legislátivo, que, nos ultimos
tempos, estava reduzido a uma chancela, onde, sem o ca
rimbo presidencial, através do "leader", nenhuma iniciativa
podia, sequer, ter andamento.

a substitutivo, calcado, em certos pontos, no antepro
jeto, em· outros sempre se inspirando em inúmeras emendas
apresentadas no plenário, criou, em torno do Presidente da
República, uma rêde tão severa para lhe impedir os abusos
que, devo dizer, este cargo, hoje, é quasi indesejável, exi
gindo grande abnegação e patriotismo do cidadão que o
aceitar.

a Chefe do Poder Executivo, aprovado que seja o substi
tutIVO, estará sujeito a processo de responsabilidade, do qual
poderá escapar pelas malhas do julgamento político, imune
de qualquer pena, mas não sairá sem profundos arranhões
na sua dignidade e respeitabilidade, se, de fato, houver in
cidido em culpa; porquê, prevenindo os erros da solidarie
dade política que pode levar o Poder Legislátivo a negar a
acusação do Presidente da República, a lhe encampar os
crimes e negar o processo, o substitutivo estabeleceu um
sistema de apuração prévia da denuncia, confiada a três
altos magistrados que, de plano, devem examiná-la e, se ela
for plausível - não digo procedente, - se não fOr teme
raria, nem caluniosa, ou meramente difamatória, deverá
proceder a todas as sindicancias necessárias. Para isso, êles
devassam todos os arquivos da administração, todos os Mi
Itisté~ios lhes ficam abertos e, com o 'seu relatório, a de
nunCIa será apresentada á Assembléia.

O SR. ODILON BRAGA -,- É uma das inovações mais admi
raveis do substitutivo.

O SR. RAUL FERNANDES - Essa comissão não se pro
nuncia sObre o mérito; não condena; não denuncia. a rela
tório, porém, em que ela refere os resultados de sua sindi
cancia - se a denuncia tiver visos de fundada - deixa o
Presidente da República em situação moral tão insustentá
vel que s6 o receio de uma sindicancia confiada a tão altos
magistrados deve operar como um freio inibRório de todos
os excessos do poder presidêncial.

O projeto institue, além disso, o veto absoluto do Tri
bunal de Contas em dois casos que eram a fonte dos maiores
abusos em matéria de administraeão de dinheiros públicos,
de execução de leis orçamentárias. .

O veto é absoluto sempre que a despeza não possa ser
custeada pela verba respectiva, por deficiência de saldo, ou
estiver classificada mal em verba que não lhe corresponda.

Nesses dois casos, o veto impede a execução do ato pre
sidência!. Quer dizer, é medida que saneia a administração
orçamentaria; contendo-a dentro dos limites da lei de modo
automático, quasl mecânico.

.Ao lado dessas duas providências - quanto á respon-.
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tempo, inéditas e 5atisfactórias.
sabilidade e quanto á gestão financeira - o projeto repro
duziu, regulamentando-os, dois artigos capitais da Consti
t.uição antiga relativos ao :estado de .sitio e á intervenção nos
Estados, institutos de excepção que abriram a porta aos
peiores abusos do Poder Executivo, e cuja s6 ameaça atua
va sôbre a Nação como um poder de inibição da atividade
cívica.

Porquê, mesmo em periodo normal, sob o amparo das
garantias constitucionais, o cidadão precatado ou prudente
pensava sempre no sítio possível ou iJ;ninente, durante o
qual podia sofrer os peiores vexames, verdadeiras penas sem
processo e até sem audiência. Estão regulamentados, com
a maior severidade e com a maior precisão, êsses dois gra
vissimos institutos.

O SR. ODILON BRAGA - São dois textos modelares do
substitutivo.

O SR. RAUL FERNANDES - São duas medidas de
E.xceção sem as quais nenhum governo pode subsistir e que
o substitutivo consagra, mas que se regulamentam com tal
t!everidade que deixam de ser, no futuro, quer uma fonte de
abusos contra os cidadãos, quer uma lonte de vexação con
tra os Estados.

O Poder Judiciário, Sr. Presidente, era outro pilar das
instituições que se dizia corroido, não por culpa de seus
bonradissimos serventuarios, mas por opressão dos gover
nos. Aí, o clamor vinha da periferia para o centro: era fi
opinião pública dos Estados que se queixava de não ter o
Poder Judiciário, de um modo geral, salvo bonrosissimas
tlxceções, o amparo prometido na Constitui~o. desde que
aos magistrados estaduais faltavam as garantias elementa
res: os governos eram livres de pÔ-los em disponibilidade
quando queriam, pela extinçlio de suas comarcas, ou os re
moviam. fraudando fi lei, de uma para outra comarca, me
diante reforma em sua lei judiciária, e, quando, nada disto
bastava, alguns levavam a opressão até o sadismo: privavam
os magistrados de seus vencimentos. Um conjunto de re
gras encartadas no substitutivo, ampliando e melhorando as
que vieram no anteprojeto, asseguram á magistratura esta

'dual garantias completas, maiores, pode~8e dizer, do que
as da magistratura federal, porquê lbe slo iguais em todos
os pontos, menos num, em que as sobree~edem. a saber: 
a da intervenção federal, autorizada quando bouver atrazo
no pagamento, por mais de três mezes, dos vencimentos de
qualquer magistrado. Desta segurança nã.o gozam os juízes
federais. -

Pensou-se, Sr. Presidente, que o melhor sis~.ma, a me
lhor garantia, consistiria em unificar a justica. colocando
todos os magistrados debaixo da mesma lei, submetidos á
mesma organização, dependentes, quanto a provimentos e
promoções, do poder federal unicamente.

Do norte, sobretudo, vinham os apêlos neste sentido;
as manifestações mais prementes, em favor da unidade da
justiça ~ E somos acusados de ter fraudado um dos idéais
da Revolução, não consagrando essa unidade. Mas se o ante
projeto, cujos autores tiveram mais liberdade de ação do que
nós, pois eram .écnicos elaborando calmamente, entre as
quatro paredes de uma sala, segundo a inspiração, só e úni
ca, do patriotismo e competência, também não ousou chegar até teunidade da Justiça, muito menos o poderiamos fa-

. zer nós, que deliberamos aqui ao influxo das correntes fe-
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deraiistas pronunciadas. Não podiamos fazer tábula raza de
manifestações que vinham do Rio Grande do Sul, de Minas,
de São Paulo, do Rio de Janeiro e de outros Estados do Sul
contra a unidade da justiça. (Muito bem.)

Como, pois, resolver o problema? O sul contra o norte?
O norte contra o sul? Nenhuma das duas soluções extremas
seria política.

A única possível era o meio têrmo: deixar aos Estados
a competência para organizar o poder judiciário local, mas
dar aos respectivos magistrados as garantias mais comple
tas. E os Estados que não se contentarem com êsse sistema
de garantias que equilibra norte e sul, ainda têm uma vál
vula de segurança, ainda não vista por muita gente, na fa
culdade que se lhe deu, retirada á última hora na Comissão,
mas restabelecida por emenda, de qualqUer Estado, por
maioria qualificada por seu Poder Legislativo, impressa com
solenidade em duas reuniões sucessivas, passar a território.
Cada um dos Estados terá o meio de se fundir administrati
vamente e judiciariamente neste todo, que é o Brasil, renun
ciando á vida de Estado federado, para se transform,ar em
território regido pelos poderes federais, com autonomia
local como província, com vida municipal protegida, mas
administrado por autoridades federais e dotado de juízes
federais.

Eis at, Sr. Pl'6sidente, três· ordens de idéias, do maior
alcance, em que a Comissão, no substitutivo, procurou cor
responder aos idéais revolucionários definidas aquí pelo
nosso ilustre colega, Sr. general Barcelos, admitido que co
mo tais devemos entender as reformas que não presservem
de reincidir nos êrros do passado. Os êrros eram êsses e os
remédios aí estão.

O mais, são ideo16gias confusas sem representação de
finida nesta Assembléia, porquê não vejo uma bancada com
idéais facistas, comunistas ou unitários, expressos por vo
zes autorizadas. Não poderiamos, portanto, dar satisfação a
anêlos que podem existir no espírito de alguns revolucio
nários, mas não se exprimem na Assembléia senão por va
ze;:; isoladas. Não }..oderiamos fazer tabula rtUa das opiniões
dominantes. Seria umn impossibilidade moral e política.
Moralmente seria defesa. ir contra a corrente dominante
nesta Casa; politicamente, seria infantilidade compOr textos
fadados a inevitável repúdio pelo voto da Assembléia.

Não poderia eu, Sr. Presidente, depois de passar em
revista a crítica feita tlob o angulo da ideologia revolucio
nária, crítica dtl ordem geral, que ataca o projeto como
um todo, deixar de fazer referência a alguns comentários
tópicos, que proviéram de personalidades dignas do maior
respeito desta Assembléia em geral e da minha particular·
consideracão.

Ouvimos outro dia. um· discurso magnífico do Sr. Mi
nistro da Agricultura. Foi a primeira vez que o olIVÍ e tive
a agradável surpreza de deparar em S. Ex. um orador de
raça. A fraze lhe sái sem tropeços, as palavras vêm com
abundancia e propriedade, as proposições se seguem redon
das, perfeitas, podendo ir para a imprensa sem revisão.

Foi um belo discurso do ponto de vista oratório, mas,
quanto ás idéias algumas pecaram por utopicas ou franca
mente inconvenientes; e em vendo advertido de$as taras,
S. Ex., que foi tão severo para com o substitdtivo, verá
que é difícil improvisar soluções que sejam, ao mesmo
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Por exemplo: a eleicão presidêncial. S. Ex. não a quer
direta, a despeito de certas vantagens evidentes de se pro
nunciarem os eleitores sem intermediários.

Particularmente, sou partidário da eleição direta. Acei
tei o sistema de eleição indireta, que está no substitutivo,
como meio de sondagem da Assembléia a êsse respeito. por
quê as preferências do plenário não estavam claramente
manifestadas. Prefiro, porém, o pleito direto, no regime
federativo sob o qual vamos continuar a viver. .

Não vejo outra oportunidade do brasileiro votar como
brasileiro. Nas demais, elegendo camaras municipais, depu
tados ás assembléias legislativas locais, e deputados ou se

.nadores, êle vota como homem de seu município ou do seu
Estado. Para votarmos como brasileiros, inspirados em
programas ou ideologias nacionais, sofrendo o influxo de

. propagandas nacionais, advertidos do laço de união indisso
lúvel que une um Estado aos outros, só na eleição presi
dêncial direta. Não vejo outra oportunidade. Por isto, a
despeito do inconveniente que essa eleição oferece, isto é,
de precisar ser felta com grande antecedência, dada a geo
grafia do país, e de provocar, ás vezes, grande agitação, que
o país receba na eleição direta as correntes renovadoras da
sua atmosfera política, que os Estados saiam da área con
finada em que vivem, segregados uns dos outros, sem se
conhecer~m, sem tratarem de problemas de ordem geral.

O SR. LACERDA PINTO - É preferível essa agitação ás
agitações revolucionárias, posteriores, para corrigir Os erros
possíveis.

O SR. RAUL FERNANDES - De pleno acOrdo.
O SR. ODILON BRAGA - É uma agitação que funde e

acrisola O· sentimento nacional.
O SR. RAUL FERNANDES - Disse em meu parecer,

antecipando opiniões que sabia prevalecer na Assembléia,
que s6 graças á eleição presidêncial direta 'conhecemos os
três únicos movimentos cívicos que renovaram o ambiente
confinado da nossa política. A campanha civilista, com o
imenso Rui Barbosa á frente, sacudindo êste Brasil nos seus
alicerces e agitando todos os problemas nacionais da época.
A campanha empreendida pelo malogrado chefe, o incompa
rável Nilo Peçanha, o qual, sem os dotes oratorios de Rui
Barbosa e sem a autoridade deste em matéria de construção
política, mas com reservas imensas de patriotismo (muito
bem), tocava a alma do povo talvez mais do que Rui. Nilo
viajou de Noz:te a Sul, levantando o espírito cívico brasilei
ro e preparando os dias que vivemos em 30, porquê a alma.
que vibrou em 30, com a Revolução, já vinha formada, pri
meiro, pelo gênio de Rui e, depois, em grande parte, por
Nilo. Finalmente, a campanha da Aliança Liberal que co
moveu e abalou o Brasil inteiro, homens e mulheres, em
polgados pela beleza do movimento cívico em torno dos pro
blemas da hora.

Nada disso teríamos conhecido se vivêssemos no regi
me de uma eleição presidencial onde o povo não fosse inte
ressado. A campanha seria por cartas aos poucos eleitores.
conhecidos; ela seria sussurrada no ouvido se a eleição se
fizesse nesta Assembléia. Mas a campanha cívica, os pro
gramas largos, a apreciação pop:ular sObre os méritos dos
candidatos - anteparo ~ candidaturas indefensáveis .•.

O ~. A.Lc.uiTARA MAcHADO - A um inquérito sObre a
vida pública e particular dos candidatos.
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O SR. RAUL FERNANDES - ••• s6 os encontramos
com a eleição direta .

O SR. ARRUDA FALcÃO - Além da completa e brilhante
defesa que V. Ex. está fazendo, da eleição direta, ocorre re
lembrar que o sufrágio universal constituiu no Império a vi
t6ria de uma grande campanha liberal, a qual foi conquis
tada, neste sentido, com uma reforma da lei eleitoral. .

O SR. RAUL FERNANDES - Agradeço o aparte. 1:1e
ilustra brilhantemente a tése, cuja defesa me vinha saíndo
tõsca e mal arrumada.

O nobre Sr. Ministro da Agricultura impugnou a elei~
ção direta, porquê os eleitores de primeiro grau, em regra,
não têm a cultura necessária para ·escolher um bom Presi
dente; mas também não aceitou a eleição indireta do
substitutivo, em que o eleitor primário escolhe o seu homem
de confiança municipal e lhe dá poderes para escolher, êle
pr6prio, um bom Presidente. Prefere S. Ex. que os conse
lheiros municipais constituam o eleitorado de escol para ele
ger o Presidente da República.

A mesma idéia tinha acudido ao nosso brilhantfssimo
colega Sr. Leví Carneiro. .

Mas com todos os dotes de grande administrador que
vem revelando o Sr. Juarez Távora, e com os dotes de jurista
insigne que distinguem o Sr. Levi Carneiro - um e outro.
talvez porquê não tiveram o tirocínio propriamente político
que a maioria dos Sr5. Constituintes possue, não se aperce
beram de que, na verdade, uma das decantadas realidades
brasileiras - e esta patente, inegável - é que o conselheiro
municipal. que, por definição, é um administrador, não pode
deixar de ser um político estreitamente vinculado ao parti
do dominante, ou, excepcionalmente, a um partido de opo-·
sição.

Em regra, o vereador municipal é governista. Só assim
êle obtem para o !leu município as pontes, as estradas, as es
colas que o Govêrno dá, de preferência. ao seu partido e êste
aos seus correligionários. Ê o do ut des. honesto, se quise
rem, porquê em proveito do povo.

Excepcionalmente, os conselhos municipais são oposicio
nistas e, então, precisam apoiar-se no seu partido. Os
leader. os defendem, lhes acodem contra vexacOes e violên
cias. Isto engendra a disciplina e ao mesmo tempo a reforoa.

Minas Gerais tem mais de 200 municípios e mais de mil
conselheiros municipais; pois asseguro que, em 24 horas, um
telegrama-circular assinado por V. Ex •• 8r. Presidente. pelo
Sr. Arthur Bernardes e pelo 8r. Virgílio de Melo Franco re
unirá. a unanimidade dêssea conselheiros a favor de uma
idéia, OU de um candidato.

Digo-o a título de exemplo, mas o mesmo fenômeno se
produzirá em qualquer outro Estado. Poucos leader., em
cada um, dispõem da totalidade das Camaras Municipais, que
todas se elegem partidariamente e obedecem a uma diBOi
.pUna.

O SIl. PIlESlDENTE - Advirto ao nobre Deputado que fal
tam apenas cinco minutos para terminar o tempo de que
S. Ex. dispõe.

O SR. RAUL FERNANDES - Sr. Presidente, não me
acho sequer no meio das minhas considerações.

O SR. ADI\OALDO COSTA - Para ouvir V. Ex., cedo, da
melhor vontade, a meia hora que me cabe.
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O SR. RAUL FERNANDES - Não viram aqueles dois
brilhantes espíritos que, na mesma hora em que arvorásse-'
mos o vereador em eleitor, iríamos ter, nos Estados, um ver
dadeiro steeple chase na criação de municfpios.

O SR. PRESIDENTE,..... O nobre Deputado, Sr. Adroaldo
Costa, cedeu o tempo de sua inscrição ao orador?

O SR. ADROALDO COSTA - Cedo-o da melhor vontade,
para continuar a ouvir a magnífica preleção do orador.

O SR. RAUL FERNANDES - Agradeço a generosidade
do nobre colega.

O SR. PRESIDENTE - Fica, portanto, o orador dispondo
de mais meia hora.

O SR. RAUL FERNANDES - Teríamos, dizia eu, um
verdadeiro steeple chase na criação de municípios. Quanto
maior o número de municípios, maior o número de Camaras
municipais, e cada vereador sendo um eleitor, far-se-iam
camaras municipais de 50 vereadores e municípios de 300
metros quadrados de território. Corretivo: a Constituição
precisaria prescrever que os Estados não poderiam criar mu
nicípios, siuão com tais e tais requisitos de população e ren
da, e que o número de vereadores de cada Camara não
poderia exceder de tal a qual cifra.

Em última análise, para criar um péssimo eleitor, tería
mos de intervir em matéria puramente estadual, coarctando
o poder local na organização daquilo que é mais sensível ás
peculiaridades próprias de cada região. Não podíamos ter
camaras municipais compostas da mesma maneira, nem mu
nicípios de áreas uniformes em regiões tão diferentes como
Mato Grosso e Espírito Santo (muito bem). A lei federal te
ria de providenciar sÔbre isso, minudentemente.

Eis aí, Sr. Presidente, como uma idéia nova, aparente
mente feliz, passada no crivo da reflexão de quem tem um
pouco de experiência da vida pública no interior do país, se
revela maléfica e mesmo inexequível.

Em matéria de impostos, a mesma coisa. Há um plano
admirável do ponto de vista teórico: o plano Juarez Távora.
para dividir, arrecadar e distribuir as rendas no Brasil. g
perfeito. É a racionalização da matéria tributária em re
ceita e despesa. Completo. Mas êsse plano tem um defeito
grave. Não é possível executá-lo sem acabar com a Federa
Cão. Há um s6 poder arrecadador que distribue as receitas,
conforme as necessidades que êle reconhece a cada unidade
federativa. De modo que, no reconhecimento das necessida
des de Santa Catarina ou de São Paulo, o poder federal seria
árbitro. Não é mais São Paulo que diz: Preciso gastar
200.000 :000$000, ou, então: porquê quero desenvolver os
meus serviços de instrução e higiene, vou gastar réis
300.000 :000$000; tenho recursos para tanto. Não I Virá um
órgão central que dirá: .são Paulo vai precisar de t.anto e o
Rio de Janeiro de tanto. Nesse sentido, distribue as verbas.
O plano é bom.

Mas tem um vício retibit6rio: acaba com a Federaçãl>,
que é uma aspiração nacional impossível de ser contrariada,
pois corresponde ao que há de mais vibrante, de mais certo
e mais indisputável na mentalidade de, pelo menos, 50%
do Brasil. É uma das outras realidades - realidade, palavra
que está em moda e que é preciso usar diariamente - rea
lidade das mais reais do Brasil contemporaneo: a Ftlderacão,
para uma larga parte da opinião pública, é um postulado
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que não admite, siquer, discussão. (Muito bem.) De modo
que aí está um plano bom, mas inexequível.

Meu nobre amigo, um dos revolucionários de enverga
dura moral mais sólida, que a crista da onda de 1930 ofere
ceu á nossa admiração, o Interventor no Estado do Rio de Ja
neiro, SI'. Presidente, homem digno a todos os respeitos,
administrador probo, zelosissimo,de uma integridade sem
jaça, criticou o projeto, dizendo que não atendia aos ideais
da social democracia. Li e fiquei estarrecido. O meu nobre
amigo, com certeza, preocupado com as dificuldades da sua
administração, não leu o projeto. Nem posso explicar de
outro modo uma -apreciação tão descabida como essa.

Na social democracia, há duas cousas que se distinguem
muito bem: primeiro, a organização política que ela pleiteia
dentro da qual precisa, viver, s6 dentro da qual pode viver.
Outra cousa é a sua política socialista, que se faz atravez
dessa organização. Dizem-me que o nobre Sr. Ari Parreiras é
adepto da teoria econômica socialista. Parece que é. Mas,
S. Ex. confunde a organização política com a organização
econÔmica. O que os socialistas, hoje, no mundo, pleiteiam,
o que pedem, a cousa pela qual lutam com o maior denodo,
é a manutenção da democracia liberal, porquê é atravez dela
que, pelo século XIX afóra e em começos do XX, a massa pro
letária se elevou do nada em que vivia até as cuminadas
da política.

A segunda internacional bate-se pelo regime democrâ
tico como último dos refúgios das liberdades conquistadas
em um século de lutas. As proclamações, as mensagens, os
livros, os programas, todos não pedem outra cousa; OS social
democrátas compreenderam, inteligentemente, que a maio
ria sendo de trabalhadores, o sufrágio eleitoral universal é o
único modo de representação política que lhes assegura,
fatalmente, uma larguíssima parte de influência, sinão
mesmo a preponderancia. :É por isso que todos os govêrnos
novos, govêrnos de autoridade, inaugurados recentemente
em países onde a crise política se complicou com as crises
sociais econOmicas da maior gravidade no mundo, investi
ram da maneira mais furiosa, brutal, deshumana, contra a
social democrAcia, em particular, e contra os liberais, de um
modo geral. As suas organizações foram destruidas manu
miUtar,'. Os partidos foram proscritos, as caixas confisca
das, os jornais fechados e os "leaders", quando não expul
sos ou deportados, foram presos ou internados em acampa
mentos de concentração.

Os socialistns refugidos na França, na Bélgica. na Ho
landa, em países ainda livres, fazem propaganda a mais ve
emente para salvar, com o regime d~mocrático liberal, a
única possibilidade de sustentarem em suas pá.trias as rei
vindicações do seu credo político.

Uma cousa é o problema político, resolvido pelos socia
listas com o regime democrático: eleição segura, represen
tação popular, voto secreto, sufrágio universal, representa
ção proporcional. É o regime que o socialismo pede. Os
ideais econÔmicos socialistas são outra caisa.

O programa socialista se realiza mediante o regime de
mocrático. Mas, não é obra das Constituições políticas e
sim da legislação civil e fiscal ordinária.

Ora, o projeto não v€::da, não fécha nenhuma porta. O
projeto dá ao Poder Legislativo .ordinário a competência
mais larga para intervir na econOmia, legislar sObre o tra-
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balho, monopolizar certos ramos da actividade, socializar
indústrias e riquezas. Não prescreveu nenhuma política so
cialista, mas também não proscreveu, - deixou lealmente,
como devia deixar, a razão, sob êsse aspecto. ter o regime
que ela, em sua soberania, entender que deve adotar. De
modo que não compreendo como um adépto da social de
mocrácia condene o projeto como reacionário a êsse res
peito. Não; êle mereceria certamente o apoio de um Vander
velde, de um Scheideman, de um L. Blume ou de um Otto
Bauer. .

Assim, o comandante Ari Parreiras enganou-se. A sua
ideologias tem as portas abertas para prevalecer. Apenas o
que é preciso é partido, propaganda, opinião. Não é,
nem será, culpa nossa se essa propaganda não se fizer,
se o proselitismo não vingar, se uma maioria socialis
ta não se compuzer. Mas o regime organizado o foi debaixo
do critério da lealdade devida á Nação. Não fechamos porta
alguma; todas ficaram escancaradas, para que o povo se dê
a si próprio, em matéria de organização econõmica, o regime
que por sua maioria decretar.

Sr. Presidente, a própria Constituição de 91, tão mal
sinada como individualista, não impediu uma legislação lar
gamente adiantada, e até socialista. As leis operárias que
nos Estados Unidos tiveram de vencer uma resistência for
midável nos tribunais, arguidas de inconstitucionais, e anula
das por êsse motivo, reiteradamente, anos a fio, até que á
forca da opinião pública e as ameaças do "recalln venceram
a obstinação dos juízes, essas leis, no Brasil a Constitui
cão de 91, foram adotadas sem menor dificuldade. E se não
abarcaram campo mais vasto foi porquê não pareceu opor
tuno ou as condicões econômicas do país não as aconselha
ram. 'Não houve, entretanto, do ponto de vista constitu
cional, nenhum impedimento. Foi no govêrno do Sr. Was
hington Luiz se me não engano, que se votou a lei dos ferro
viários, extendida, depois, aos portuários, porta por onde a
legislacão operária no Brasil começou a ser feita com hu
manidade e justiça.

O SR. PEREIRA LIRA - A lei dos acidêntes no trabalho
é mesmo anterior.

O SR.- RAUL FERNANDES - Sim. E isso com a Consti
tuição antiga.

Suponho, portanto, ter liquidado - liquidado. digo mal,
seria pretencioso - mas respondido aos reparos daquêle
revolucionário, cuja autoridade nos meios autorizados da
revolução de 1930 é tão justamente acatado.

Espero que S. Ex.• se tiver ocasião de passar os olhos
sObre o discurso que estou fazendo, reconheça que foi in
justo e possa com aquela hombridade moral que é o apaná
gio de seu belissimo carãter, fazer a amende honorable e nos
conceder a palavra de apoio e justiça que merecemos.

Por fim, Sr. 'Presidente, aproveitando os poucos minutos
de que ainda disponho, não quero deixar esta tribuna sem
fazer alusão ás críticas do ex-Senador e brilhante constitu
cionalista, Sr. João Mangabeira, ainda que elas viessem en
venenadas de muita prevenção. Mesmo enfeiadas por al
gumas alusões pessoais, qu.e não estão á altura da perso
nalidade ilustre de S. Ex., nem eram merecidas pelas pes
soas visadas, entendo não deixar esta tribuna, repito, sem
uma pala"Ta de apreciação sObre as criticas procedentes de
autoridade tão consagrada.
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Suponho que 80 % da eficiência, que deveria ser grande,
de uma colaboração tão esclarecida, ter-se-iam perdido pelos·
exageros -da crítica, pela tendência que revela, pelo parti-'
pris em que incide a cada momento, e pelas falhas até de
ordem material, por assim dizer, de infracões da verdade, co
metidas para causar dano a um chamado Comité de Três,
que nunca existiu se não para dar forma ao projeto, por
quê o Comité, nesta Assembléia, quando não foi de 5, foi de
4. As deliberações se venciam frequentemente por três
votos contra dois, muitas vezes sendo que os três se cons
tituiam por dois relatores e um membro da tal Comissão
dos Três. Inúmeras disposições não são do Comité dos Três,
e foram tomadas contra a maioria dele.

Para dar, entretanto, um exemplo de como o partí-prís
a.tingiu ás raias do inverosímil, quero referir-me ao dispo
sitivo sôbre o trabalho. O anteprojeto dizia: O trabalho será
de oito horas, menos em tal caso em que será de 6, podendo
ser prorrogado até 11 horas três dias por semana". Era
uma regra que não atendia ás realidades consagradas em
todas as leis sObre o assunto e em todos os países do mundo
(muito bem), reconhecidas .na própria Convenção de
Washington, que é a matriz de todas as leis sObre duração
do trabalho. O 81'. João Mangabeira não póde deixar de co
nhecer os precedentes. Tem ilustração bastante neste parti
cular, sobretudo depois que, abjurando as doutrinas liberais
de Rui Barbosa, descambou para o socialismo extremado,
quasi bolchevisante. Conhece S. Ex. a fundo a questão e,
se pareceu ignorá-la, foi para poder acusar com visas de
procedência.

O anteprojeto dizia esta verdade, lealmente, para não
enganar a ninguém: "O dia de trabalho será, sempre que
possível, de oito horas". Sempre que poss'Ível, porquê há ex
ceções consagradas e seria uma mentira dizer na lei - será
de oito horas. Nem sempre pode ser assim. Nas indústrias de
fogo contínuo, por exemplo. Como é possível que um maqui
nista, terminando as suas oito horas de trabalho, entre duas
estacões féche o regulador e deixe a sua máquina'l l1:le terá
de viajar o tempo necessário, pelo menos, para chegar ao de
pósito.

O mesmo sucede nas indústrias ligadas á vida agrícola,
como, por exemplo, na assucareira, em que a cana cortada
tem de ser moída, sob pena de se perder; nas indústrias
chamadas "de estação"; e, com maioria de razão, na agricul
tura, á qual, de um modo geral, o mesmo preceito á esten
sivo.

Lembro-me, ainda, Sr. Presidente, dos tempos de me
nino, de uma coisa chamada "mutirao". Era a reunião de
toda a gente válida, numa fazenda, inclusive as pessoas
do serviço doméstico e as do serviço de terreiro, e ás vezes
com o concurso dos vizinhos, para, num ou dois dias de tra
balho intenso, terminar uma colheita QUe, de outra forma,
se perderia. E nisso havia reciprocidade. Quando o vizinho
tinha a mesma necessidade, os beneficiários da véspera lá.
iam fazer o "mutirão".

Como enquadrar o trabalho agrícola, de um modo 1'1
gido, sem exceção alguma, dentro das oito horas ou dentro
de onze horas, em três dias, por semana'l Seria uma mentira
legislativa, indígna da magnitude de uma Carta Constitucio
nal, inscrever nela texto' destinado a se... desobedecido, por
quê a fôrca das coisas pode mais do que a fôrça das leis.
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Tenho aquí a lei do Govêrno Provisório sObre êsse as
sunto. Ela consagra certas exceções ao dia de oito horas de
trabalho; prevê circunstancias extraordinárias em que 'se
pode trabalhar até 12 horas; e ressalva o caso supremo da
defesa nacional ameaçada ou de perigo público a conjurar.

O Govêrno Provisório é insuspeito. Fez a legislação tra
balhista mais adiantada do mundo; excessiva em. muitos
pontos, no dizer dos técnicos.

Pois é contra o Govêrno Revolucionário que estamos
sendo reacionários?

E o Govêrno Provisório foi mais longe nessa questão do
que '0 govêrno trabalhista inglês, do que os governos socia
listas dos Estados scandinavos, do que o govêrno socialista
alemão de após-guerra; foi mais longe em matéria de regu
lamentação do trabalho, em matéria de férias, em matéria
de estabilidade dos operários nos seus empregos,' e em
outras.

E acredito que só poude ir tão longe, porquê somos um
país de indústria fraca; se dispusessemos de grande indús
tria, obrigados a sofrer concorrência intensa no mercado ex
terno, não seria possível legislação tão adiantada, porquê ela
encarece o produto '; nos tranca' o mercado exterior.

O substitutivo fez o que honestamente não podia deixar
de fazer, consignando o princípio da jornada de oito horas,
como regra, á qual a legislação ordinária abriria as exce
ções usuais, impostas pela naturesa das coisas.

Aliás, a convenção de Washington - que não leio por
quê o tempo é escasso, - dá o quadro das exceções e, note-se,
rege apenas as indústrias, definindo-as, excluídos expressa
mente os trabalhos agrícolas e os transportes marítimos, que
ela deixou para serem regulados em convenções ulteriores,
tal a complexidade e dificuldade da matéria.

Outro ponto: diz o Sr. João Mangabeira que o antepro
jeto, em atenção aos pobres, estabelecia na declaracão de
direitos que o réu preso pudesse se defender, quando a lei
o admitisse, prestando fiança em dinheiro ou em bem, por
quê o pobre pode ter bens e não ter dinheiro. Vem o substi
tutivo reacionário, e adorando o bezerro de ouro" influencia
do pelas classes capitalistas, faz táboa raza dessa liberali
dade, prescrevendo que o réu pode prestar fiança úMnea,
para se livrar solto.

O substitutivo diz "fianea idônea", isto é, qualquer
fiança segura e, portanto, inclue a fianea fideijussória, pu
ramente pessoal. Ou isso é verdade, ou aqueles ver~mistas
do direito constitucional, disciplina amena que permIte ve
raneios á. beiramar, estão sendo imitados por h6spedes do
velho e rebarbativo casarão do direito civil. Fianea idÔnea,
diz mais dJ que dizia o anteprojeto; é. mais liberal, per:mite
ao pobre, que não tem bens, :i1em dinheIro, socorrer da fIanea
puramente pessoal de um amigo solvável.

Eis aí, Sr. Presidente, d<?i~ exemplos. Eu p~der!a mu!
tiplicá-Ios, se a hora o permItIsse e a AssembléIa nao estI
vesse fatigada. (Não apoiado,s gerais), para mostrar que as
críticas que leio com a maior atenção e de que tenho procura
do tira~ proveito, ganhariam muito mais se o ilustre crítico
deixasse o parti-pris manifesto de que as impregnou, para
fazer obra construtiva, de boa fé, reconhecendo que o subs
titutivo trabalhou a peroba revessa de um anteprojeto sem
correspondência com o sentimento nacional, que tivemos de
auscultar para compOr algo viável e não repugnante .á opi
nião pública. Em boa fé, há que reconhecer o merecImento
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da Assembléia. Ela melhorou o anteprojeto; e não poderia
deixar de melhorá-lo, trabalhando sôbre êle, do mesmo modo
que a nossa obra, certamente ainda defeituosa, s6 lucraria
com a revisão a que a submetessem. Assim são os trabalhos
humanos, sobretudo os de natureza técnica. e muito soberbo
será quem presumir tão perfeita a própria obra, que todo
retoque a deforme e desfigure.

A matéria não permite vaidade, nem amor pr6prio, e
todos devemos reconhecer que cada qual pode aperfeiçoar
o que o artífice da véspera, premido pelo tempo ou pelas cir
cunstancias, houver elaborado com as falhas e senões inevi
táveis em monumento tão complexo e difícil como uma
Constituição política.

Eis aí, Sr. Presidente, o que eu queria dizer, não em
defesa propriamente do substitutivo, porquê, disse e repito,
como relator, não tenho a missão de defender coisa alguma.
Fui vencido em várias disposicões. Fiz declaracão de voto
contra o art. H das disposições transitórias, pois não posso
aceitar a forma alí exarada. Sou fonógrafo, registo, explico,
mas espero Ql1e esta expIíca~o - e não me defendo a mim,
mas á Assembléia - há de provar, e convencer aos que estão
de boa fé, que esta Casa trabalhou sem desmerecer da con
fianca que, graças a Deus - debrem-me agora falar em Deus
.-, que é oportuno - nela depositou o povo brasileiro.
(Muito bem; muito bem. Palmas prolongadas. O orador 4
~':;vf1mente cumprimentado).

Durante o discurso do. Sr. Raul Fernandes,
o Sr. Antônio Carlos", Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que ti ocupada pelo Sr. Cristóvão
Barcelos, 2° Vice-Presidente.

5

Vem á Mesa, são apoiadas e enviadas á Co
missão Constitucional, as emendas de ns. 230 a 233.

6

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Belmiro de M~
deiros.

O Sr. Belmiro de Medeiros lê o seguinte discurso: 
Sr. Presidente. Srs. Constituintes: O sistema de. ,:ovêrno
presidencial sempre se nos assemelhou uma transIçao bem
engenhada entre a Monarquia e a República: Tem êle, na.
investidura do Executivo, todas as prerrogatIVa!! do poder
absoluto e tem, na organização das :r:epresentacõ~s popula
res as formas democráticas da RepúblIca. Já se afIrmoU CI!1e
o título de Presidente da República é apenas o rótulo dIS-
farçado de um rei por prazo certo. . .

Concorre também para isso a teoria tão defendIda e
apregoada dos três poderes. harmónico~ e i~depende.ntes e,n
tre si teoria essa que, no SIstema preSIdenCIal, conSIste m.m
dos ~ais primorosos artifícios com que os sonhad~res têm
enlevado e ludibriado· os povos ingênuos. Onde a mdepen
dência dos três poderes, se as condic~es que a facultam s6
existem num dêles? Essas prerrogativas s6 outorgadas ao
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Executivo se tornam ainda agravadas e perigosas por outro
privilégio também s6 concedido ao mesmo poder - a irres
ponsabilidade, pois a isso equivale a responsabilidade de
papel que estatue. ~sse mal é, evidentemente, atributo do
sistema, porquê o meio de corrigi-lo ou atenuá-lo está fora
dêle, isto é, consiste em ter o paIs uma opinião pública or
ganizada e vigilante.

Ora, a organização desta opinião depende de motivos
outros que não os possíveis de ser enquadrados em códigos
políticos. Para ter-se'-uma opinião pública esclarecida s~o
necessários, pelo menos, três requisitos: raça definida, terra
rica e instrução. ~sses fatores criaram nos Estados Unidos
uma opinião pública que, no dizer de autores consagradob,
constitue uma segunda constituição li margem da escrita no
papel, um seguro corretivo para os poderes govern~mentais.

Como aqueles requisitos não são comuns a outros paí
ses, o sistema presidencial clássico sómente nos Estados
Unidos produziu resultados apreciáveis. Fora dali, onde foi
êle copiado, tem sido o que sabemos: um abuso permanente
de poder e um foco de revoluções, duas calamidades fatais
ao desenvolvimento e á felicidade dos pOV09.

Das condições peculiares a cada país é que se devem
originar as cartas políticas e, principalmente, no estado mo
derno, dos fatores econÔmicos. Há duzentos ano., passados,
quando a liberdade individual constituia um anseio uni
versal, esta era a suprema lez do!, códigos políticos. Mas.
depois de conquistada a liberdade, começaram os filósofos
a verificar que a solução do problema - liberdade não U·
nha sido tudo. Foi então que Marx focalizou o problema
econômico, mostrando á sua geração e ás vindouras que éle
era fundamental e decisivo, porquê dêle depende toda a
construção política, inclusive a liberdade.

O tempo s6 tem corroborado essa doutrina, não se per
mitindo mais contestação de Q'ue a questão eeonômlca. hO,ia
mais do que nunca, determina as leis e as constituições. A
nossa história fornece exemplos positivos dessa asserção: a
derrama determinando a Inconfidência Minein, a "lei au
res" fazendo a República e a debacle do café impulsionando
a revolução d~ 1930.

Quando se verifica que os Estados Unidos têm petr6
leo, ferro e trigo, que a Inglaterra tem carvão e linho, ma
térias primas indispensáveis a subsistência humana, e, de
acÔrdo com a teoria vencedora, determinantes das cartas po
líticas dêsses POV9S, e quando se constata que o Brasil não
tem nenhuma dessas matérias; quando se pensa que a In
glatera até hoje tem sido modêlo de institui«;i5es po1íticas.
a-pesar-de ainda se l'eger pela carta magna de Henrique m:
quando se apreende toda a veracidade da afirmacão de que
o único artigo da Constituição inglesa é o povo inglês;
quando se considera II eficiência do Senado nos Estados
Unidos e no Senado - letra morta de todos os outros países
que copiaram o sistema presidencial. - chegar-se-â fatal
mente á conclusão de que a nossa Constituição. como 8 de
outros povos, deverá distanciar-se muit-o das organizações
políticas daquelas nações.

Entretanto, foi delas que tomamos de empréstimo o
nosso parlamentarismo e presidencialismo.

Assim também chega á irrisão pretender-se aplicar,
entre nós. doutrinas avancadas, esquerdistas, quando se de-
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:ironta com os 80 % de analfabetos, com essa população dis
.seminada e isolada, vegetandQ quasi no vosso vasto hinter-
WM. .

A nossa vida de colÔnia decorreu toda ela numa só ca
racteristica - uma incultura apavorante e uma luta tenaz
pelo mandonismo local. E, quando, aos três séculos de ida
de, realizamos a nossa independência, para a qual concor
reu o interêsse da Casa de Bragança. cometemos logo o pa
radoxo de pleitear para o Brasil uma Constituição tão adian
tada como a mais adiantada da época. Dai por diante co
meçou o desacõrdo entre a política e a vida real do pais.
As constituições ou as leis, não enquadrando nos seus sis
temas e textos a realidade que o pais vivia, ou eram pro
vidências estereis ou, quando realizadas, davam resultados
contraproducentes. Adotamos o parlamentarismo que a
nossa ineonciente élite orgulhava-se de cognominar á in
·glesa. Vigorante no segundo reinado, êsse si.stema nos dei
xou talvez uma meia dúzia de medidas políticas de grande
alcance, produto mais de alguns homens verdadeiramente
notáveis do que do próprio regime, pois que êle s6 nos
legou a convicção de que foi coibitivo, entravador da expan
são progressista, em todos os ramos da atividade brasileira.

O sistema parlamentar foI, entre nÓã. um prolongado
torneio de retórica, uma tr&ma constante e sutil em torno
da ascensão ou queda dos gabinetes. A nação, inteiramente
á margem, assistia, como já se disse, á aQão dos seus re
presentantes no parlamento, como a um teatro de gala. A
princípio, batendo palmas ou vaiando, como botocudos es
pantados; mas, depois, achando graça e sorrindo com indi
ferentismo. Assim é que jámais o parlamentarismo teve uma
corrente defensora e, caído o regime, na organização do
novo êle teve apenas unia ou outra palavra isolada de sau
dade. E, ainda agora, a corrente parlamentarista que se
formou nesta Assembléia, é mais provocada pela admira
ção que inspira a grande cultura e o talento do seu cam
peão, o nosso ilustre colega, Sr. Agamenon Magalhães.

Entretanto, sem apego a qualquer sistema clássico de
govêrno, procuro sempre aproximar-me de todos êles, com
o desejo patriótico de colher algum princípio em que se
enquadre a nossa realidade e que possa ser útil ao nosso
país. O sistema parlamentar, mais da que qualquer outro,
necessita de uma opinião pública esclarecida e alerta, opi
nião pública esta que nos falta. O seu sistema de respon
sabilidade, embora meramente política não satisfaz inte
graImente. Por outro lado, o parlamentarismo, na depen
dência iminente das tramas políticas das Camaras, sempre
nos pareceu um govêrno fraco e instável •.

A experiência no Brasil mostra que um administrador
que substitue outro, tenta, invariavelmente, modificar ou
destruir a obra de seu antecessor. Os lJ.omens são os mes
mos. Em vigor o sistema parlamentar, os gabinetes, reve
sando-se constantemente, como aliás é do sistema, teriam
toda a sua tarefa administrativa fatalmente empenhada no
objetivo esteril de destruir. De modo que a responsabilida
de quando apurada, determinaria a substituição do gabinete
e a desordem administrativa.

Outra experiência colhemos do parlamentarismo entre
nós: é que -os gabinetes só caiam ou eram responsabilizados'
quando se enfraqueciam perante o imperador e não quan-
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do perdiam a confiança das camaras. A sanção não lhes vi
nha do poder que determinou a sua escolha e a. quem de
viam contas; vinha do poder Todo Poderoso. Em que pese
aos resultados do sistema parlamentar em outros países

-e á sinceridade dos. seus apologistas nesta Assembléia. a
nossa experiência parlamentar redundou nesse quadro im
patriótico e infrutífero.

O sistema presidencial, embora o Brasil não reúna
aqueles fatores de riqueza e raça dó Pais que lhe deu ori
gem, revelou-se, a-pesar disto, possível entre nós.

Se a Constituição de 91 se tivesse inspirado mais nos
nossos costumes e nas características da nossa raça; se se
.tivesse preocupado mais com o Brasil, com a administração
pública, do que com a t.écnica e a pureza do regime, te
riamos tido governos bons e teríamos vivido melhores dias.
A Constituiçâo de 9f, ao invés de procurar atenuar as nos
sas arestas, as nossas tendências pessoais para o mando·
nismo, fomentou-:-as ainda mais com as regalías excepciv
nais conferidas a(l executivo.

A íripartição dos poderes nessa Constituição se·· fez
por êste modo: o poder judiciário independente, mas quem
lhe nomeia os juízes é o Executivo; quem lhe paga os ven
.cimentos é o Executivo; quem lhe garante as decisões é o
Executivo. Assim é no texto constitucional; mas, se o Exe
·cutivo não cumprir nenhu.ma dessas obrigações, pode ficar
tranquilo: nenhuma sanção o punirá. O Legislativo tam
bém é independente. Entretanto, para que em verdade o
fosse, seria necessário uma lei eleitoral garantidora do di
'reito de voto. Essa lei não havia. O resultado foi que o
legislativo passou a ser eleito e empossado pelos executivos
e a ser dependência do Executivo. O Executivo absorveu P,

anulou o Legislativo... e pôde viver tranquilo, porquê ne
nhuma sanção foi possível aplicar-se-Ihe.

Entretanto, o Executivo que influe constitucionalmente
na organização do Poder Judiciário e na formação do Le
gislativo, origina-se direta e exclusivamente da soberania
popular. O Legislativo deve ser o único depositário da von
tade direta do povo. Só êle deve ser constituído pelo voto
direto, como condição vital da sua independência em face
dos outros poderes.

Da usurpação de atribuições por parte do Execu.tivo,
resultou todo o mal da República que destruimos em f930.
A nossa obrigacão primordial, já que se fez o diagnóstico.
é aplicar a terapêutica eficaz. Insistir no êrro ou protelar o
corretivo é assemelhar-se ao médico que conhece a molés
lésUa, sabe o remédio, mas não cura o doente, porquê•••
prefere explorá-lo. .

O mal, senhores, foi a irresponsabilidade, irresponsabi
lidade prindpalmente do Executivo. É nosso dever de pa

. triotismo situar os três poderes nos seus limitss certos ~

<';nidos, de modo que a transposicão dessas fronteiras.
den ' das quais êles deverão ser fortes e absolutos, os
torne c o:!1pletamente fracos e inúteis. Tracemos-lhes p.rí
meiro a 6 . -ta na qual deverão exercer a sua influência:
tornemO-los, ~ois, independentes, proporcionando-lhes os
meios hábeis par ~ue assim se conservem. Definamos, por
fim, de maneira níti ' o modo por que êstes poderes !levem
agir. Feito o que - e 'mlí está o pivot de todo o SIstema
político que preconizamos -- , criemos um aparelho aferidor
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de responsabilidades de acôrdo com o nosso caráter, a
nossa raça e a experiência que temos colhido através de
toda a nossa Vida política. Nosso passado autoriza a afirmar
que somos, quando chamados a julgar, de uma fraqueza e
transigência ilimitadas que nos levam facilmente ao per
dão e ao esquecimento, acobertando, ás mais aas vezes,
monstruosos crimes comuns e políticos. Esta convicção nos
faz pôr em dúvida a eficiência dos tribunais políticos. Por
isso é que, apresentando uma emenda ao anteprojeto oons
titucional, chamamos a atenção da Comissão dos 26 para
que se excluisse o julgamento dos crimes de responsabilida
de; da alçada das camaras políticas. Em discurso aqui pro
nunciado, apregoamos que, como corolário, se parcelasse a
responsabilidade por todos os que exerçam a administração
pública.

O substitutivo constitucional, criando um tribunal _es
pecial capaz de, pelo menos, iniciar os processos contra o
Executivo, deu um passo avançado no nosso desideratum.
O julgamento final foi, porém, em má hora, conferido á
camara política.

Ao discriminar os casos de responsabilidade, foi com
placente o projeto, resumindo-os ou empregando a termi
nologia vaga, propícia ás interpretações desvirtuadoras e
sofísticas. Uma emenda para a qual chamamos a atenção,
é a de que se deve responsabilizar também o Presidente da
República, quando êle desacatar, desobedecer ou impedir
por qualquer forma a execução de qualquer deliberação dos
outros poderes.

Se a responsabilidade articulada no substitutivo para
o caso de violação de direitos políticos é deficiente, para a
gestão econômica se torna completamente falha. Verdade
seja que os Ministros são responsáveis pelas transgressões
orçamentárias, mas é também verdade que o substitut.ivo
permite a abertura de créditos suptementares ou especiais
e, lamentável é dizer, quasi que arbitrariamente. O exame
da necessidade do crédito pedido é facultativo. A respon
sabilidade efetiva, porém, deve abranger, não 56 as ques
tões políticas, como também as econômicas. O administra
dor que gasta mal o dinheiro pÚblico é tão responsável co
mo o aue viola um direito individual, com a agravante de
Que a desobediência ás leis orçamentárias acarreta pl'ejufzo8
atuais e futuros, quasi sempre irremediáveis, ao pas:::o que
o desrespeito ao direito individual constitue apen'ls perigo
iminente e de menorrepe..rcussão.

Artigos positivos, claros e enérgicos devem estabelecer
penas sevéras para aqueles que executem mal ou transgri
dam as dotações orçamentárias. Impedir-se a repetição dos
deficits insondáveis devia ser ponto de honra dessa Assem
hléia. Seria preferível retardar o progresso do país a con·
tinuar na orgia financeira em que temos vivido. A parda
de mandato para o Deputado que, concientemente. votasse
um orçamento deficitário, atenuaria certamente a. situação
lamentável em que se encontram as nossas finanças.

O anteprojeto havia tomado maiores precauções, pro
curando realmente impedir a transgressão orçamentária. O
substitutivo, alterando' o anteprojeto, preferiu a permanên
cia no regime antigo, isto é, o abuso tão comum que pas
sou a ser legal.

Ora, senhores, concentremos as nossas atenções e 08
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nossos esfOrços, o :nosso pensamento e o nosso patriotismo e
procuremos, com sinceridade, atenuar os erros passados e
pôr um dique ao descalabro !(nanceiro em que vivemos
A solucão é pOr fim aos gastos e 4! aespesas exageradas' á
coibi! _e opor restric~es aos que, postos no poder, se põ~m
a edIfIcar obras púbhc.as, sem oontar com a face econÔmi~a
das mesmas, não porquê eJas sejam neoessárias, ma:> sim
plesmente para satisfazer vaidades rnorbldas, quando não
fins políticos inconfessáveis.

E também certo que as obraa lunluârias prevalecem sõ
bre as obras de real progresso e do utilidade pública. Per
mito-me aquf rememorar um a6 exemplo: as despesas na..
babescas com a construcão da oatrl1da de rodagem Rio-Pe
trópolis. Essa estrada era, porven~ur, UDl& n~e5sidad~

premente e madiável? As eondtQI5C1 tinanceiras do Brasil
permitiam a sua oonstruçllo? Imll,tne-se, agOr8, outr!1 pris
ma da questão: se o drnholro ptlra a reitura. dessa estrada.
foi tomado a juros, por qU& preço ficou ela? Imaginemos,
senhores, os milhare!t de contos que nela foram despendi
dos. empregal!'o& na. eon!!truçllo db estrada de ferro, ou na
manutenção de escolas públicas. Jtste exemplo, infelizmente,
não é único, mas bastava êle para QUe nos pusessemos de
lanca em riste, em atitude agressiva e radical, sempre que
tivessemos de regular a despesa nacional. Todas as medidas
nesse sentido jâmais seria em demasia. Isso é tão notório
Que chega a ser sediéo. Entretanto, quando se pensa em
responsabiliza.r oS culpados de tamanho descalabro. o es
pírito dos nossos legisladores fica como que espantado e
temeroso: desenha-se-Ihes lolto no cérebro aquela alegoria
Que os grandes pintores do 111tlmo século passaram á pos
teridade: uma mulher de barrote trígio com uma expressão
fisionÔmica de deboche e tel'ooldlldc •.• A imaginacão 1'0
mantica faz-lhes ver num Ilto de punlçiio, honesto e patri6
tico, à demagogia triunfanto. Nilo Importa. Faz-se necessâ
rio encal'ar o problema como Cl10 se apresenta hodierna
mente; quem Quer que oomota um abuso de poder. devo
responder por êsse abuso, qual' morl1l, quer economicamente
Nesta convicção, meus senhorel, venho me batendo há muito
por uma responsabilidado atoL/vil e eficaz dentro do pró
prio regime presidencilll. Aoho-Il possível, reputo-a pra..
ticável.

Suponhamos que o Pro.tdonte da República não cum~
prisse uma deoisão do Supramo Tribunal; êste, apenas, S6
reuniria e faria constar em Ata que o Presidente não cum
priu tal de suas decisllc8. A rosponsab~lidade seria aferida
automaticamente. Dessa datn om diante, todos os atos do
Presidente da República PllIIRBt'lam a ser nulos de pleno di
reito. O Ministro que llutorh:lIs"o uma despesa não funda
mentada em lei, ou gastasse mais do que o permitido pelas
verbas ol'camentârias, teria no Tribunal de Contas a recUSa'
de pagamento a estas despesa" e perderia a sua pasta au
tomaticamente. Mas, se o Tribunal de Contas aprovasse o
pagamento e:x:traorcamentârlo. qualquer cidadão do povo po
deria recorrer ao poder judiolárlo e êste decret.arIa, desde
logo, a exoneração de todo8 os membros do TrIbunal, q~a

. tivessem assinado tal ordem. Teríamos sempr~ soluca:o
imediata e efetiva a todos os eaS08 de transgressoes ás lels
votadas. .

Aí estão aS linhas gerais de um s!stema de.r~spon-
sabilidade, dentro do sistema presidenCIal. PoderIa asse-
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gurar aos Srs. Deputados que essa responsabilidade é per
feitamente possível e se me afigura o únioo meio de eoib~
()s nossos homens de govêrno. Quem se der ao trabalho de
raciocinar e descer !1 minúcias e detalhes, enoontrará sem
pre o corretivo imediato para os abusos do poder. .

O SR. ARRUDA FALCÃo - Onde seria êsse corretivo?
O 8a. CARLos REIS - Seria medida própria á morali-

zação do regime. .
O SR. BELMIRO DE MEDEIROS - .Bastaria que o

administrador transgredisse o texto legal para perder o
cargo imediatamente.

Esperamos renovar ao substitutivo a emenda já pro·
posta ao anteprojeto sÔbre a cassacão de mandato, por abu
sos do poder. O meu pensamento, entretanto, é que não se
renove neste País uma Constituição que permita a burla
de todos os seus textos e o ludíbrio constante do se~ povo.
Facamos uma constituicâo_ que seja realmente instrum~nto
de govêrno, capaz de moralizar e de plasmar em novos mol
des a nossa vida pública. Não cometamos a ingenuidade de
votar novamente uma Constituicão sem sancão e sem penas,
como se fosse para a República de Platão. Tenha.mos sam
pre em vista que ela vai regular o futuro, que ela vai reger
um País, onde tudo está por fazer e onde tudo se ~ará, cer
tamente, sÔbre a pedra fundamental dos prinoípios que nela
consagrarmos. (Muito bem; muito bem. PalmD.8. O orador é
vivamente cumprimentádo.)

Durante o discurso do Sr. Belmiro de Ma
deiros o Sr. Cristóvão Barcelos, 2° Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Pacheco de Oliveira, fO Vice
Presidente.

7

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Prado KeI1y.
O Sr. Prado. Kelly lê o seguinte discurso: - "Sr. Presi

dente, o vício principal do anteprojeto é o seu ecletismo. As
Constituições que pretendem viver não dispensam a unidade
-de um sistema: porquê elas mesmas são um complexo de
normas políticas, cuja eficãcia consiste precisamente na sua
·harmonia. A tendência moderna é da equiparacão material
do Direito e do Estado, "de modo que os problemas gerais
do Direito são ao mesmo tempo e necessariamente problemas
do Estado". (Sauer - "Filosofia Jurídica e Social). Em

.outras palavras: "O Estado é a comunidade sedentária, sub
metida a uma ordem com poder supremo de coacão; o Di
reito é a ordenacão dessa comunidade. A lei jurídica funda
mental tem de encontrar, portanto, a sua expressão mais
pura no Estado; e as outras matérias jurídicas tendem, por
natureza, a ser direito político; todas se orientam para
êle. "

A necessidade do sistema decorre da própria definição .
..As leis constitucionais - dizia Sieyés C"Qu'est-ce que le
tiers Etat?) determinam a organização e as funcõ~s do!! di
ferentes corpos ativos". Essa organização é um prmcíplo de
ordem: repele a idéia ·do amalgama ou da contradicão dos
preceitos. O contrário seria aquela hipótese figurada por
Hamilton - "as constituicões políticas de fOrça ou do acaso".
A imagem de um código fundamental, é a de um sistema. de
fôrças: "os mecanismos constitucionais não têm eficácia e
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valor próprios, independentemente das fôrças morais e so
ciais que os sustentam ou põem em movimento; o que não
significa que a excelência dos mecanismos não torne a ação
de tais fôrças mais intensa, mais duradoura e regular".
(Boutmy, Dir. Const.). .

"Quando se diz sistema - adverte CogUolo -, fala-se de
uma ordem l6gica de conceitos homogêneos, por exemplo, ju
rídicos. O fazer um sistema é, nesse sentido, um trabalho de
lógica; os critérios diretivos são dados pela lógica,
e a utilidade é daquela que (e não é pouca), se pode
esperar da aplicação dos canones da lógica. Ordenar em sis
tema quer dizer coordenar entre si os conceitos de uma certa
disciplina, agrupá-los por afinidade intrínseca ou externa,
achar a ligação de descendência e dêsses particulares subir
gradualmente a alguns principios muito gerais e compre
ensivos dos que estão subordinados. Fazer um sistema ê
qualquer coisa mais do que classificar, é agrupar... Nos
conceitos jurídicos há a descendência interna e a correspon
dência recíproca de causa e de efeito, pelo que a classifica
Cão se eleva a organismo, a ordem a sistema".

A idéia geradora do Direito (reporto-me á teoria de
Posada, com apóio em Kelsen) não é mera abstração, é algo
real, dado ou imposto pela evolução mesma da história po
lítica: é como "um sistema de princípios da vida e para a
viaa, verdadeiro ideal dinamico, que se define no processo
das realizações jurídicas de grandes e de pequenos Estados
modernos e que forma a alma - quando a tem - das Cons
tituições escritas ou não, em rigor, sua razão de ser his
tórica" •

Mas a Constituição é obra de técnica "como sistema de
garantias e de recursos contra o poder arbitrário, e como re
gime de normas reguladoras das inztituições de poder. A
técnica constitucional é o campo de ação do político e do ju
rista; sua elaboração e aplicações pedem perícia e espírito
construtivo com o conhecimento e domínio das circunstan
cias; a técnica constitucional é arte política, ao mesmo te~po
que me jurídica, mercê da compenetração do direito e da
política, que se deve realizar no regime constitucional".

Se todas as leis devem obedecer a êsse equilíbrio da.
criação crítica, mais o devem ainda as constituições, que as
contêm a todas, nos princípios gerais que as abrangem, ou
nas regras de competência, em que elas estão in fieri, até
que tomem corpo e expressão a seu tempo. Podem não ser
"o quadro completo das instituições polfticas de cada pais,
as grandes linhas do seu direito público", na frase dos co
dificadores Delpech e Laferriére; mas são, de qualquer
forma, "um compromisso entre as tradições políticas exis
tentes e o direito constitucional geral, cuja definiçãq e re
dação são de compeMncia jurídica. (i) Porém, basta êsse
ideal de um estado de direito para pressupor uma constru
ção racional, que foge do empirismo para as realizações or
denadas do espírito.

2. Ora, no projeto da Comissão dos 26, não existe essa
disciplina de normas, nem as linhas de uma construção sis
temática. O projeto debate-se entre as mais opostas ten
dências, e se propõe a ser uma resultante impossível dêsses
fatores. Que não é todo organico, confessa-o o relator no
parecer que precede o texto, defendendo as suas falhas com

(i) Mirkine-Guétsevich - "Les Consto de L'Europe mo
derne".
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uma finalidade oportunista: "No seu trabalho, pondo de
parte as preferências individuais de seus próprios membrl>S,
a Comissão se orientou pela necessidade de formular um pro
jeto que correspondesse ãs tendências inequívocas da Assem
bléia, afim de facilitar 0.& tramites ulteriores da elabora
çO:o da lei fundamen.tal". Não é um pacto doutrinãrio, é um
campo neutro de acôrdo e conciliação, que sacrificaria, em
favor da rapidez, a unidade de qualquer sistema. E êsse
sacrifíeio, reconheceu-o o relator nos seguintes têrmos:

I&É oeioso assinalar a dificuldade de conciliar essa orien
tação impreterível com a necessidade de imprimir ao pro
jeto a unidade sistemática, requerida nas leis em geral, e
sobretudo na Constituição. É natural que 86 parcialmente
se haja conseguido essa conciliação, forçosamente incom
pleta, sempre que, como é o caso, as considerações de opor
tunidade política devem preponderar s"bre as de doutrina
ou de técnica."

Essa afirmação (autorizadíssima porquê parte do emi
nente Sr. Raul Fernandes) é de alta, inexcedível gravidade.
Ensina ao País que a! leis, sobretudo as Constituiçõe3, não
podem precindir da unidade de sistema; mas denuncia que
essa unidade não foi obtida, que o projeto é o produto oca
sional de uma conciliação dificil, e que o interêsse político
venceu o imperativo da técnica.

Não sei de previsão mais desoladora para o êxito do
futuro Código: pois os vícios de sua feitura hão de real
çar e agravar-se nos atos de sua execução. Que confiança
vai inspirar êsse texto para a futura harmonia dos poderes
políticos, para o funcionamento regular dos govêrnos, para
as relações entre a União e os Estados, para a ordem eco
nOmica e social, para a garantia dos direitos individuais,
para a própria obra comum da legislação ordinária, presa
a êsse modêlo inicial defeituoso, jungiãa a essas normas in
violáveis, falhas de nascença, mutiladas ou deturpadas na
sua origem? Se a Constituição deixa de ser um sistema,
a ordem jurídica perderá a sua harmonia, a condic;;ão pre
cípua da estabilidade. Os vãrios dispositivos passam a não
coexistir facilmente pela ausência dos vínculos indispensã
veis ã sua contextura. A lei se confunde num mosaico ar
bitrário de regras que mal se ajeitam na composição, 
peças que não se entrosam no mecanismo artificial de go
vêrno, que obedecem a inspiraçÕes opostas e que levam a
uma dessas consequências - a invalidade de alguns princi
pias, pela absorc;;ão forçosa dos principios antagônicos pre
dominantes, ou o conflito de tendências, os rumos opostos.
que a Constituição permite em· si mesma, para dilacerar-se
nas primeiras dificuldades prãtieas.

3. Obter a média das aspirações de um povo não é
transigir entre correntes inconciliáveis, nos pressupostos e
preconceitos de suas doutrinas, - mas encontrar os pontos
pacíficos de entendimento natural, que definam um sistema.
Se essa média é impossivel para conduzir a uma solução
organica, .a maioria imporá. as suas preferências, como.é da
natureza das democracias. Mas a unidade da política co.na
trutara é indispensãvel para que essas aspiracÕes se concre
tizem em· fórmulas. compatíveis, umas com as outras, de
modo que a parte fundamental e a adjetiva se eorrespon
dam com a eficiência, e assegurem, sem esfôrc;;o, a existên
cia integral de um regime.
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Ainda, porém, que a Comissão Revisora pretenda a ex
celência de seu método, fOrça é convir que uma concilia
ção legitima está longe de figurar no trabalho ofere
cido ao plenário. ~sse trabalho é a vitória do espírito con
servador, contra as inovações e as reformas do espIrUo re
volucionário. A tarefa não foi a de construção de um regi
me, conforme ao estado atual da opinião coletiva. Foi, ape
nas, a de uma revisão, mais literal que organica, da Consti
tuição de 24 de fevereiro.

Antes de demonstrá-lo, cumpre-nos focalizar essas duas
tendências, em que, de fato, e acima dos partidos, pela for
mação da mentalidade e da cultura, se divide a Assembléia
Nacional.

Duas correntes. Duas doutrinas

4. A primeira corrente - não o desconheçamos - gra
vita em· tôrno da Constituição de 1891, na qual vê, com um
encantamento retrospectivo, o que Tocqueville definia "uma
das mais poderosas combinações em favor da prosperidade e
da liberdade humanas". A sua opinião se resume no se
guinte: o mal não é da lei, mas dos homens, não é das ins
tituições, mas de sua prática. No código da ia República
admiram a obra mais elevada e mais sábia de nossa cultura.
E o lema que se podia inscrever nos fastos desse programa
era o de uma limitada função revisionista, atualizando aque
les dispositivos (é a e~ressão mais comum). sem lhes aI"':
terar a estrutura, e s6 atingindo-os ·na. parte accessória ou
formal, e em um ou outro preceito complementar, que res
salte da experiência de 40 anos.

O que amam, porém, na antiga Constituição, é a es
sência mesma da democracia liberal. São as suas ficções de
govêrno representativo, ao gOsto e inspiração americanas, ou
traduzidas e aprimoradas na lição de outros povos conti
nentais. É o tipo democrático do século XIX, artificioso,
convencional, no l\parato de alguns símbolos de sabedoria
polftica, vivendo da gasta concepção da soberania popular,
que alimenta as primeiras teorias de direito público. ~.

ainda, a resistência ás novas idéias, a herança de uma cul
tura estratificada, que se considera incorporadlt, pela tra
dição, ao nosso patrimônio espiritual. Nese modêlo, pregam,
senão divinizam, o tipo clássico de realização da teoria indi
vidualista do Estado.

5. A segunda corrente - que nasceu das convulsões e
da ansiedade do movimento revolucionário - não esconde,
antes acentúa, os seus objetivos de uma reforma organica.
"No Brasil (escrevia Alberto Tôrres) o grande problema é o
da economia total de uma sociedade, cujas bases instáveis e
desorganizadas, não oferecem seguranca nem ao próprio fu
turo, nem á própria existência de ninguém". ~sse grande
problema não é ° de garantias nem liberdades individuüis,
já outorgadas:. é o da disciplina e organização social, im
prescindíveis á nossa pr6pria subsistência política. A elabo
ração das leis toma, dessarte, um sentido objetivo ou pra
gnático, um caráter eminentemente realista. E, nesse traba
lho, que é bem o da racionalização da democracia, torna-se
presente e ativo, na conciência nacional, o influxo das mo
dernas teorias do Estado, e dos novos tipos de govêrno, que
IIlodificam a estrutura da sociedade européia e americana, no
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limite ou na transjção de duas fases históricas da civilização
oCidental. ,

6. Basta essa divergência para demonstrar as dificul-,
dades que defrontaria a Assembléia se esperasse placidamen
te um acôrdo de princípios tão diferenciados, em que rareiam
os pontos de contato e se faz quasi impossível a coincidência
das aspirações. E, e mconsequência:

O conflito dessas duas correntes se acentúa e precisa
no debate das teses constitucionais.

O conceito do Estado

O projeto, como á antiga Constituição, subordinam á
teoria tradicional do Estado. Lia-se no preambulo da Carta
de 1891: "regime livre e democrático"; e no art. 15: "são
órgãos da soberania nacional o Poder Legislativo, o Executi
vo e o Judiciário, harmônicos e independentes entre si". Lê
se no preambulo do projeto: "regime democrático, que asse
gure a unidade nacional, a liberdade, a justiça e o bem estar
social e econÔmico"; no art. 4°: "Todos os poderes emanam
do povo e em nome dêle são exercidos, de acOrdo com a lei";
e no art. 5°: "São órgãos da soberania nacional, dentro dos
limites constitucionais, os poderes legislativo, executivo e
judiciário, harmOnicos e independentes entre si." Aí está em
essência, sem qualquer modificação (a não ser o .acréscimo
ilusório do preambulo. sObre o "bem-estar social e eco-o
nOlllico"). a .identidade das duas orient.ações, que exprimem
uma s6 doutrina.

Vêde bem: essa doutrina "tem sete séculos. pois já a
enunciaram. teoricamente, os te6logos, e a definiram prati
camente os estados gerais, na Franca. Em i355 afirmou-sc,
nos Estados do rei João, que "o poder polftico deriva do po
vo"; assim também em 1484, durante a minoridade de Car
los vm, a mesma cláusula consta do célebre discurso de Fe
lipe Pot; assim ainda no fim do século XVI. conforme a lição
de Belarmino e Suarez, no "De Legibus". O que estamos ado
tando, o que já adotara a Constituinte de 1890. é integral-o
mente a teoria de Hobbes e de Rousseau. cuja substancia está
nos artigos clássicos da declaração de direitos de 1789: "O
princípio de toda soberania reside essencialmente na NaQão.
Nenhuma corporação, nenhum indivíduo pode exercer auto
ridade que dela não emane expressamente." E no art. 10 do
Tit. m da Consto de 1791: "A soberania é uma, indivisível e
imprescritível. Ela pertence á Nação; e seu exercício 1110 se
pode atribuir nenhuma secção do povo e nenhum indiví
duo".

8. Ora essa teoria não é hoje amparada, seriamente, por
nenhum argumento científico. Não preciso aludir á veemên
cia da critica alemã contra a concepção francesa da "nacão
pessoa, sujeito do poder publico". - concepção a que opõem
a da Herschaft, poder público de que é sUjeito tmico o Es
tado. A "soberania do povo" tS um "arbitrário metafísico",
na. frase da escola positivista, "uma mistificação opressora".
nas palavras de Comte. Como pondera uma das maiores au
t.oridades no assunto, "certos partidos intentaram um ver
dadeiro processo contra o d6gma da soberania; e os ataques.
interompidos durante a guerra, voltam agora a ser mais
violentos do que nunca. A afirmação de que o poder público
é um direito. subjetivo, dá origem a uma série de problemas
insolúveis. ":e pura e simplesmente (adverte Duguit) a ex-
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pressão de um conceito de ordem metafísica sem valor, qual
quer que seja o nome, com que o ornem. Dizer que o poder
público é de criação divina, ou dizer que é de criação popu
lar, são duas afirmações da mesma ordem e valor, isto é.
de valor igual a zero,· porquê são tambem indemonstradas .e
indemonstráveis, uma e outra". Tão generalizada é a con
denação que Ahrens preferia "deixar que essa palavra (so
berania), de múltiplos significados, sucumbisse ao pêso das
culpas cometidas em seu nome, e fossem mais claramente
examinados os direitos que dizem respeito ao poder". Vale
a pena citar a opinião de Villeneuve, em obra também re
cente (Traité Général de l'Etat. v. 20): "Essa concepção co
nheceu um êxito e extensão consideráveis. Em nossos dias,
caiu em um declínio cada vez mais rápido. Só serve para a
literatura de jornal e a eloquência da tribuna eleitoral ou
parlamentar. Quasi todos os espíritos científicos, realis
tas e concienciosos concordam em reconhecer que ela se
fundou nos motivos mais pueris e deve ser definitivamente
abandonada."

9. Eis aqui uma diferença radical, básica, indisfarçá
velo A nossa concepção é realista; a nossa doutrina é po
sitiva. I. O poder potitico é um fato que Matem em si ne
nhum caráter de tegitimidade ou iLegitimidade. 1: .proàuto
de uma evolução. cuja forma e conteúdo cabe á sociolOtlia
determinar e precisar. ll. O Estado moderno tende a nifo lei"
mais uma soberania nacional, que ordena, mas uma federa
ção de serviços públicos que administra. III. Os detentore"
da maior fdrça não tém mais o direito de dirigir, ma.t o de
ver de assegurar o funiconamento ininterrupto e produtivo
dêsses serviços. (Duguit - "Droit Const., v. 10 PUI. 438).

Só dentro dêsses princípios realizará o Estado a sua
função social por excelência, na relatividade das formas de
govêrno, que nascem da inquietação contemporanea.

O SR. BARRETO CAMPELO - Nunca, em País algum do
mundó, em nenhuma época, V. Ex. poderA fazer é88' 110
lamento entre a administração e a política. Â pol(tica leri
sempre o motor da administraçio.

O SR. PRADO KELLY - Depende do conceito de pu
lítica. Estou definindo o Estado debaixo do conceito da
escola democrático liberal, para citá-lo na teoria da escol&
positiva. As palavras mesmo que repito, ·são a síntese tIo
que acabo de lêr, de Duguit.

O SR. CLEMENTE MARIANI - ~Sé!es conceitos de Duguit
que V. Ex. está emitindo de forma dogmática., são contes
táveis.

O SII.. PRADO KELLY - Estou definindo categorica
mente minhas tendências, que me parecem as mais moder
nas em direito público.

Nã.o importam os critérios de justificação do Estado 
o histórico ou o sociológico (Hobbes), jurídico-formal ou
jurídico-sociológico (Rousseau, Kant, Fichte), o de manda
mento divino (Santo Agostinho; Igrejas Católica e Eva.ngé
lica; Stal;ll) , o da necessidade ética (Platão, Aristóteles.
Kant, Fichte, Hegel). A justificação decisiva de uma insti-

. tuicão humana (escreve Sauer) só pode consistir em mos
trar que possui um fim lícito; "para justificar o que quer
que seja, não há que olhar o passado, nem um domínio la
teral, como a Teologia ou a~tica, mas olhar o futuro e o
do~nio científico supra-ordenado" (op. cit., pag. 194).

VOLUME XII 17
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Os poderes

10. Estais a vêr que, se divergimos no fundamento, n&.
noÇão primária e organica da teoria. teremos de divergir no
sistema dos institutos.

11. O projeto repete a Constituição de 1891" em sua
fidelidade á doutrina de Montesquieu, da tripartição dos
poderes. Também é uma doutrina que disputa o mérito da
ancianidade: dois séculos e meio (se remontarmos ao "En
saio do govêrno civil" de Locke), ou qua!li duzentos anos
(se contarmos da publicação do "Espírito das leis"). A sua
base não é a da técnica de govérno, nem a do inter~88e 8U
perior da sociedade. É, como confessa o seu autor, a da
liberdade política, a do interésse individual ea:clusívo. para
evitar as leis ou os atos tiranicos (livro XI, capo VI) .

:12. Ora, é impossível a sujeição crítica a êsse artifí
cio, á inviolabilidade dêsse novo dogma.' Letelier O' chama
de "doutrina caduca"; Wilson considera-o o defeito .radica!
do sistema americano, porquê "fraciona o poder e limita0.

. responsabilidade". "Essa divisão teórica (elucido. Balbol
nunca foi· aplicada, não é aplicavel na prática: são tres po
deres abstrátos, de que não se fizeram nem se poderão fazer
tres poderes reais, tres corpos ou pessoas por assim dizer,
em carne e osso. A teoria daquêles tTes poderes talvez seja
útil nas discussões dos livros ou dos parlamentos... mas
é antes inutil e nocíva, sempre que se fizer a errOneacon
fusão de qualquer daquêles poderes abstrãtos com qualquer
dos poderes ou magistrados reais do Estado".

i3. Argumentará a Comissão, com a clasula vetusta en
cartada no substitutivo, que a independência· nio exolue a
harmonia. Que os poderes são iguaia, a, por sua corralaolo,
livres ou escapos de conflito.

Respondam-lhe os melhores autores.
Blunthschli: "Tem-se considerado essas divisões como

êrro que está em contradição com a. natureza organioa do
Estado. Os membros de qualquer organismo têm oada um
seu valor mas desigual. Um é superior, c outro subordinado
ou coordenado, e a ligação e a úni<àde mantêm-se assim
em tudo. Do mesmo modo, dividir, 08 podere, do R,tado t!J
colocá-los entre si (não sómente na forma e na aparênoia,
como no, Estados) em um pé de iguaZtJtule perfeita., fora.
destruí?' o corpo social. Sepa....ar a cabeoa do corpo, para
tornar iguais uma e outro, é matar o homem".

Summer Maine: "O povo, cujos costumes constitucio
nais sugeriram a Montesquieu êsse famoso axioma sObre a
distinção dos poderes executivo, legislativo e judiciário, fal
seou completamente essa teoria, em menos de um século. O
poder executivo legal tornou-se a verdadeira 'fonte de legisla
Cão, enquanto 'a legislatura legal se imiscúe incessantemente
no govêrno executivo". . .

"Anomalia política" chamava-lhe o mesmo Comte: "fria
irracionalidade das vãs especulações metafisicas que incli
naram oS principais chefes da Assembléia Constituinte a
proporem como àlvo e termo da Revolução francêsa a sim
ples imitação de um regime tão contTadilório com o con
junto de nosso passado, quando radicalmente antipático aos
instintos emanados de nossa verdadeil.·a Situação social"'.
("Filosofia Positiva, v. 6·, pg. 292)". .

Assim Bernal ("Teoria da autoridade. v. to pg. 235):
"~sse sistema .engendra toda sorte de abusos. Enquanto a .
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Constituição pretende estabelecer o equilíbrio e infalibili
dade dos poderes, opondo-os uns aos outros, éles se esfor
çam, logo depois de instituidos, em rompê-los, cada um em
seu proveito .••"

Assim Sismondi:
"É indispensável, não a separação dos poderes, mas

sua cooperacão para um mesmo fim; é indispensável, não
o equilíbrio das forças, porém sua união; é indispensável
enfim, que uma só vontade resulte sempre do choque e da
fusão das contadas diversas; mas de tal sorte que todos os
interêsses tenham sido consultados ..• " ) "Constituições dos
povos livres") •

• •Bonald ("Teoria do Poder") :
..A divisão e c equilíbrio dos poderes, ou o govêrno re

presentativo, acaba necessáriamente na anarquia".
Contrariamente o COro de louvores- á regra constitu

cional do art. 15, Alfredo Varela, poucos anos depois da Re
pública, opunha a êsse equilfbrio político o impossível das
leis físicas: "Imaginar que é possível conseguir ação polí
tica eficiênte, dividindo o poder público em um sistema de
tres forças iguais contrapostas umas ás outras, é, admitindo
o absurdo, dar prova da mais completa incapacidade para
decidir em questões desta ordem. Não é preciso saber meca
nioa; da comeilinha observação dos fatos se conclue que, no
caso figurado, o Onico resultado que se obtem é o equilí
brio, a paralisação, mútua dessas três ferças. Para que pu
dêsse haver ação efetiva e útil, fora necessário que uma
delas tivesse mais energia, e, nessa hipótese, o equilíbrio
preconisado rompe-se, marchando o sistema no sentido
geral da ação da força mais potente". (Direito Consto Bras.,
pago tOG).

1i. Tal é a doutrina do projeto.
Jt bem de ver que a repelimos, porquê contraria o di

reito público moderno.
15. Esta conoepção de um poder soberano, uno em tres

poderes, é uma conoepção metafísica, "analoga" (diz o cita
do Duguit) ao mistério cristão da Trindade, que seduziu os
espíritos quiméricos da Assembléia de i789, mas que é ina
dmissível em uma construção verdadeiramente positiva de
direito público". A essa ficção substituilPoS os seguintes
postulados: ---

i. Quando ha vários órgãos de representação,
êles colaboram forçosamente na atiVidade geral do
Estado; mas o seu modo de participação é natural
mente diverso; regula-se pela. constituição de cada
país.

2. O que se chama impropriamente "separação
de poderes" é a diversidade de participação dos di
ferêntes órgãos na ativid",de geral do Estado.

Dentro dêstes princípios, o nosso esfôrço é o de todas as
constituições modernas plll"a a racionali:ação do fJoder.

Racionoluaçlío do Poder

{5. Racionali:a.r o poder, é, êntre os novos publicistas,
substituir a ordem política por uma ordem jurídica. ~
melhor -considerando - "submeter ao direito todo o con-
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junto da vida coletiva". :e:, finalmente, e por definição, um
esforço de técnica.

Nas recentes constituições européas, essa tem sido a
influência dos te6ricos e dos doutrinários: Preuss na Ale
manha Kelsen na Austria. Á. democracia de {mo· sucede, na
fraze de Guy-Grand, a democracia de direito, que se traduz
pela racionalização jurídica da "vontade geral", justifican
do-se não só porque é 'Vontade da maioria, senão, e princi
palmente, porquê se enquadra em formas de expressão mais
lógica e mais justa dessa "vontade".

De outro lado, essa racionalização dos poderes (senão
de toda a mecânica do Estado) é uma exigência do espírito
positivo e do d~senvolvimento cientifico. Lembro êste con
ceito de Masaryk: "A democracia se apoia sObre as ciências."
E outra passagem do mesmo autor: "A democracia não é,
em nossa época, a bem dizer, o govêrno popular, mas a ad
ministração popular - a administração é sua verdadeira
tarefa. Não o domínio, mas a organização da 'Vida em co
mum, tal é o fim da democracia moderna." ("Os problemas
da democracia", pago 62). .

17. A raciolLalização é acima de tudo um processo de
ordem crítica. Estudando a "evolução do Estado", André
Carteano (como os racionalistas da recente escola alemã)
invoca os princípios cartesianos do metodo: "Conforman
do-me ao metodo de Descartes, tentei fazer abstração de
tudo que conhecia da vida política e social, presente e pas
sada, pelos estudos dos especialistas. A aplicação desse me
todo significava para mim a construção de um sistema de
interpretação dos fatos, sistema tirado da redução dos feno
menos sociais e políticos ã sua mais simples expressA0."

iS. A racionalizaçlio é, ainda, a mais formidãvel reação
dos elementos sociais contra o preconceito político-liberal.

A noção corrente de democracia - como a do atual pro
jeto e a do texto de 189i, é a que fielmente define o ilus
tre autor do Código Eleitoral da Revolução: "o fato de to
mar o povo parte efetiva no estabelecimento das leis e na
designação dos funcionários que têm de executá-las e de
administrar a coisa pública". (Assiz Brasil - "Democracia
Representativa", pago 15). Em resumo: é a identidade da
teoria do regime com a do direito de sufrágio. Essência po
lítica, finalidade exclusivamente política. O ideal do siste-
ma é a universalidade do voto. .

Contra êsse prejulzo da tradição, se insurgem os fa
tores sociais, a tendência dos organismos nacionais para
uma disciplina das funções do poder. li: o que os italianos
consideram o "ordinamento giuridico" do Estado. Isto é, "a
disciplina e o regulamento das atividades e das relações com
o meio do direito". Assim o explica Bortolotto com apoio
em Raneletti: (..O Estado e a Doutrina Corporativa" pa
ginas 101; "O Estado facista e a nação", parte 111): Pois
que o poder de exercitar tal disciplina se deve reservar 86
mente ao Estado, só o Estado cria a ordem jurídica de um
povo. Porém, no estado atual da evoluc;lio polftioo-jurídica,
a função soberana, como reguladora das atividadêS, deve
volver-se aos vários campos em que as mesmas atividades
se compreendem. Teremos assim:

a) disciplina das atividades sociais, como -regime de
tudo que se refere á existência comum, no seu desenvolvi
mento étic'o e cultural;
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b) a disciplina das conexões jurídicas, como regime das
relações e contratos que êntre os cidadãos se verificam sob
a proteção da lei; . .

c) a disciplina das atividades ec~mica8, como regime
das relações que se desenvolvem no domínio do trabalho e
das funções produtivas;

d) a disciplina das atividades políticas, como regime
das funções ft;mdamentais do Estado, pela realização da
existência constit.ucional."

f 9. Racionalizar é, afinal, decompOr os órgãos do po
der e recompor-lhes a autoridade, com um fim realistico.

O projeto pede á Constituição anterior o vasto e o in
consistente da fórmula declaratória: e os poderes, que
várias vezes entraram em conflito, sob a carta de 24 de fe
vereiro, o Legislativo com o Executivo no primeiro qua
trienio presidêncial, e o executivo com o judiciário, repeti
damente, em desrespeito ou falsa execução de sentenças 
continuam harmÔnicos, tão sómente na definição legal.

Contra o projeto, preferimos a instituição de um pode1'
coordenador, um quarto poder, superior aos demais na órbi
ta expressa que lhe é traçada: um poder que, sendo a ex
pressão mesma do sistema federativo, tenha, entre suas
complexas atribuições, a de dirimir ou solucionar quaisquer
conflitos dos poderes federais, ou de algum dêstes com o seu
homologo dos Estados, e estabeleça, na transitoriedade dos
governos a permanência da orientação técnica do Estado.

1:sse poder coordenador, que não é um residuo do regi
me monarquico, e que não se confunde, por isso mesmo, com
o poder moderador da Carta Imperial, já o previa Alberto
TÔrres no esboço de constituição que publicou e desenvolveu..
em volume, em i914. Era a inovação que reputava principal
de seti trabalho. E justificava-a: ..~ instituição nova no di
reito público; não é, porém, um invento de imaginação, como
tantas outras. Se se lhe perscrutar a natureza íntima, che
gar-se-á á conclusão de que é o órgão necessariamente inte
grante, nos países de nossa indole, do regime presidencial
federativo."

20. As vantagens dêsse último poder (que, em nossas
emendas, é exercido pelo Conselho Federal) não estão, ape
nas, na sua conformidade com a. prática do regime político,
ou nos outros resultados que acima enunciamos. Estão,
ainda, em tornar efetiva a responsabilidade funcional,
essa responsabilidade que só existe, em rigor, nos' disposi
tivos declaratórios, e nos preceitos empíricos, e que não foi
praticada nos quatro decênios da República.

Nesta parte, o projeto repudiou o modêlo ~ modificou,
da base, o processo de impeachment; mas modificou-o,
no espírito da construção anterior, isto é, deslocando a com
petência de um dos poderes para distribuí-la êntre as duas
Camaras dêste e o Judiciário, na composição arbitrária de
um Tribunal Especial.

É certo que se afastou o obstaculo pernicioso do vkio
político; ou melhor, se limitou o alcance das injunções par
tidárias de um órgão eletivo, neutralizando-o com a escolha
de magistrados, na composição da Junta, cujo número trás á
lembrança o do CoIÍselho dos Doges. Mas baseou-se o siste
ma, na obra do acaso, nas surpresas e no azar do sorteio:
"Far-se-á a escolha dos juizes do Tribunal Especial, dentro
de cinco dias úteis depois de· decretada a acusação". (Ar
tigo 74 § tO). Só a sorte decidirá do pleito: pois sorteados
serão os três ministros da COrte Suprema, e os seis mem-
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bras da Camara dos Estados e Camara dos Representantes.
É a negação de qualquer critério de seleção de valores, em
favor de um processo que pode conduzir ás soluções mais
imprevistas: ou a relativa incapacidade dos escolhidos 
o que diminuiria a autoridade da decisão, - ou a coincidên
cia de só figurarem partidários do presidente, nos seis lu
gares reservados á representação dos órgãos polfticos.

Atribuições de tal relevancia só se cometem a titulares
efetivos: não só para prestigiar, perante a Nação, o poder,
que encarnam, como ainda para assegurar o permanente e
não ocasional exercício de uma faculdade de especial ma
gnitude, no quadro das funções de govêrno.

21. Outro vício da falha teoria da tripartição dos po
deres reside no problema do "controle da constitucionalida
de das leis",· que é um tema de todas as constituições mo
dernas, sendo· de mencionar, êntre os vários tipos adotados,
o da Tchecoslovaquia, (anulação judiciária e erga-omnes do
dispositivo ou do ato inconstitucional, e por iniciativa da
Camara, do Senado, da Alta Côrte, do Supremo Tribunal
Administrativo e da Dieta) e o da Austria, com a Alta Côrte
Constitucional, cuja competência se regula nos artigos 137·
e seguintes da Constituição de i de outubro de 1920, revista
a 30 de julho de 1925.

N6s, como a Islanda (Const., art. 16) e a Rumania,
(art. 5°) adotamos o sistema americano. Era €sse o regime
da Constituição de 1891. É ~sse o regime do atual projeto.

Pelo sistema~americano, a matéria é expressamente re
gulada nas relações dos poderes. Decorre, implicitamente,
da competência que se atribui ao Judiciário de interpretar
as leis, como vem em Story:

"O poder de interpretar as leis envolve necessariamen
te a função de verificar se elas se conformam á Constitui
ção, declarando-as vãs e insubsistentes, se as ofendem.
Sendo a Constituição a suprema lei do país, em qualquer
conflito êntre ela e as leis, sejam estas dos Estados ou do
Congresso, é dever do poder judiciárip aderir ao preceito,
cuja obrigação for predominante. Esta consequência resul
ta da própria teoria dos governos republicanos".

Mas, quer nos Estados Unidos, quer no Brasil, tal com
petência s6 pode ser exércida na esfera do direito privado:
isto é, quando ocorre um dano individual e se instaura o
litígiç. "Não lhes cabe o poder de iniciativa, diz Wilson, hão
de esperar pela vontade dos litigantes". ~Nunca devem os
juízes, ponderou Madison, pronunciar-se acerca de uma lei
senão quando sôbre ela se demandar perante êles". Era, na
frase de Dicey, a "luta judiciária", que o federalismo sub:'
stituiu á "luta legislativa".

Assim. O! efeitos das· decisões se limitam ás partes da
demanda. A elas, e não a terceiros, por mais fiel que seja
a identidade de relação jurídica. Ou todos os interessados
promovem ação regular, perante juiz competente, para se
subtraírem aos efeitos do ato inconstitucional, ou êsse ato é
ao mesmo tempo, eficaz e ineficaz, válido e nulo, conforme
as pessoas a que se destina, enquanto o não revoga, para
fins gerais e indistintos, o·mesmo poder que infringiu a
Constituição ao decretá-lo. É a lição de .Cooley, de Lieber,
de James Kent, de Bancroft, de Willoughby, de Charles
Kent, de Mulford, de Hitchcock, de Tocqueville, de Curtia,
de Stuart MiIl. de SUmmer Maine, de Lowell, de Noailles, de
Corbier, e bem se resume nestas palavras de Walker: "O
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poder judiciário MO estabelece preceitos senão para caso~

individuais."
Ora, um dos objectivos da racionalização dos poderes é

instituir um órgão de jurisdição constitucional, não só em
atenção aos interêsses individuais violados, mas no interêsse
público da harmonia da legislação e da supremacia dos Có
digos fundamentais.

Essa nova tendência, desconheceu-a ou refugou-a a Co
missão Revisora. Porquê nada lhes ocorreria fora dos três
poderes, o Legislativo, o Executivo, e o Judiciário.

Nós outros aceitamos·a teoria americana para o reconhe
cimento da inconstitucionalidade, quando arguída nos plei
tos ordinãrios perante a Justiça. Mas também consultámos
o interêsse coletivo, dando ao Conselho Federal, que é o poder
coordenador, a atribuição de declarar a nulidade de qualquer
lei ou ato e regulamento emanados do Executivo e que con
trariarem a Constituição: dire.tamente, por fôrça de autori
dade, ou na extensão erga-omnes dos arestos lançados pela
Suprema Côrte, nas espécies sujeitas a seu julgamento.

22. Dessa necessidade de racionalização se aproximou o
projeto, em dois pontos: na representação de classes e na
criação dos Conselhos Técnicos e Nacional.

Mas fê-lo, quanto ao primeiro, contrariando outros prin
cípios de seu antiquado sistema; e, quanto aos segundos, de
maneira insuficiente, que conduziria talvez á inutilidade da
queles órgãos.

Representação Profissional

23. A representação profissional não constava da Cons
tituição de 1891. E similarmente não poderia constar do
substitutivo, tal como o redigiram, se êste fosse um sistema:
porquê entra logo em conflito com a finalidade política da
democracia liberal, com o princípio da soberania popular do
citado art. 5° e com a regra enfática do art. 4°, segundo o
qual todos os poderes, como acima se referiu, "emanam do
povo". Quem o diz (embora em outra oportunidade) é o re
lator geral da Comissão, o eminente Sr. Raul Fernandes,
em conbecido parecer ("Legislação e Jurisprudência Elei
torais", fase. IV)·:

"Os diversos colégios eleitorais não devem ser
senão frações do corpo eleitoral total. Devem, portan
to, ser compostos de eleitores da mesma qualidade,
escolhidos com o mesmo- título, em outros termos
devem ser simplesmente cidadãos. .

Só assim o secionamento pode fracionar a soõe
rania nacional no seu exercício sem a desnaturar. O
princípio da soberania nacional exclue, pois, logica
mente, .no sufrágio poUtico, a chamada representaçllo
de interêsses. (Esmein, Tr. de Dir. Consto p. f79)."

Era êsse mesmo, ao fim de contas, o argumenoo prin
cipal dos apositores, como Lawrence Lowell CuA opinião pú
blica e o govêrno popular"), e Mitwally C"A democracia e a
representação de interêsses"}.

24. Atentemos na contradição. Tão flagrante é ela que
o nobre Deputado Sr. Raul Fernandes, só lhe consagra estas
linhas nó relatório geral:

. U A representação profissional não era admitida
pelo anteprojeto, mas a Comissão, ·embora com o dis-
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sentimento expresso de muitos de seus membros, jul
gou conveniente· adotá-la, por lhe parecer que assim
consultava as inclinações do plenário".

Os que, como n6s, sustentam, sem reservas, a represen
tação corporativa, fazem-no dentro do sistema constitucional,
que defendem, e em que ela se integra necessariamente.

A Comissão, entretanto, é que não pode harmozinar duas
noções opostas, - a da "soberania" do direito clássico, e a
da representação profissional, que é a negação daquela.

Ai do intérprete da futura Constituição, se pretender,
de boa fé, extrair-lhe a doutrina! "Não se presumem anti
nomias (adverte Saredo), no repositório jurídico. E escla
rece o ilustre Deputado Sr. Carlos Maximiliano, a quem,
por seus altos méritos, coube a presidência da Comissão dos
26: "Não se encontra um princípio isolado em ciência al
guma; acha-se cada um em conexão intima com os outros.
O Dire.ito objetivo não é um conglomerado ca6tico de pre-·
ceitos; constitue vasta unidade, organismo regular, sistema,
conjunto harmônico de normas coordenadas, em interde
pendência metódica, embora fixada cada uma no seu lugar
próprio. De princípios jurídicos mais ou menos gerais de
duzem corolários; uns e outros se condicionam e restringem
reciprocamente, embora se desenvolvam de modo que cons
tituam elementos autônomos operando em campos diversos".
("Hermenêutica", pago 134).

Dess'arte, fôrça é convir que a erudita Comissão não
compreendeu, de fato; as inclinações do plenário; ou, melhor,
não lhes previu as consequências. Porquê essas inclinações
(sabe ela e o diz no parecer) são em favor da "representa
ção profissional": logo, as mesmas inclinações, a maioria
da Casa, a quasi totalidade da Assembléia se opõe aos artigos
4° e 5° do substitutivo e ao sistema constitucional, que êle
traslada da outra Carta Republicana.

E é afinal a Comissão, que, porfiando em manter dispo
sitivos antagônicos, convida a maioria a repelir a sua pró
pria obra, o sistema do substitutivo, na parte fundamental
ou organica.

O Sr. Presidente - Peço permissão ao nobre Deputado,
para lembrar-lhe que restam apenas cinco minutos para o
término da hora de que dispunha para ocupar a tribuna.

O SR. PRADO KELLY - O Sr. Deputado Francisco
Moura cedeu-me sua vez. "i?eco, portanto, a V. Ex. permita
seja o meu tempo prorrogado de meia hora.

25. Nós, porém. - que düerencaI - vemos nos artigos
38 e 39 normas indispensáveis ao Estado moderno, de ten":
dências sociais e técnicas, e não de fins exclusivamente po
líticos. Aqueles artigos são complementares da nossa dou
trina, a que se ajustam com invejãvel precisão.

Âinda aqui. racionalisamos o poder. na concepção pra
lIDátiea de sua natureza, de SfaUS fins e de seus órgãos•

..A. Nacão nlo le oonstitue apenas de individuos e par
tidos.

Há outrOI elemento. que formam a infraestrutura re
sistente do edltfoto .oolal: do OI srupo' fundados na co
munhlo de tnt.er&.... e de tnbalbOl, OI I1'\1pOI profissio
nais, empregando 'a ezpreldo DO maS. lal'lo sentido. se
nos' queremOl aproximar do idol QUe teDd. a realinr toda
representação pol1ttca: H prol.eDctllDOI auerurar no paria-
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mento a representação de todos os elementos da vida nacio
nal, é mistér colocar ao lado da assembléia eleita pelos in
divíduos, proporcionalmente ás fOrças numéricas dos diver
sos partidos, uma assembléia eleita pelos grupos profissio
nais." (Duguit, op. cit. v. lI, pg. 596).

Não é preciso desenvolver a tese, cuja vitória está de
ante-mão assegurada nesta Assembléia. Embora de pas
sagem, convém aludir aos precedentes de modernas consti
tuições, que, além da russa e da italiana, anti-democráti
cas, consagram o mesmo princípio: a austríaca (art. 35,
emenda da lei federal de 7 de dezembro de 1929, que modi
ficou a constituição de 1 de outubro de 1920); a húngara
(lei 22, de 1926, arts. 19 a 24) e a de Dantzig (Const.
aprovada a 13 de maio de 1922, pelo Conselho da Sociedade
das Nações, art. 46).

É uma condição imposta pelo sindicalismo triunfante e
pelos novos rumos da evolução social, evolução que os mes
mos sindicalistas opõem á teoria do progresso dos ideólo
gos do século XVIII (Gonzalez - Blanco - "O sindicalismo
exposto por Sorel").

Du.alidade de Camaras

27. O substitutivo quasi que se limita a repetir a forma
congressual, adotada na Constituição de 24 de fevereiro.

Mantém a dualidade; e apenas varia no nome das duas
Casas, como se, com mudança de rótulos, se resolvesse uma
questão de princípios.

Onde era "Camara dos Deputados" passa a figurar "Ca
mara dos Representantes"; onde se lia "Senado" deverá ler
se "Camara dos Estados". E o antigo "Congresso Nacional"
continua a existir, mas com outra denominação: a de "As
sembléia Nacional".

Também se altera o período do mandato: estende-se o
da antiga Camara, reduz-se o do antigo Senado. O que a um
se acresce, subtrai-se ao outro: quatro anos para a Camara
Baixa,oito para a Camara Alta.

Que mais ainda? Diminue-se o número dos antigos se
nll.dores. Eram tres por Estado. Faz-se esta importante mo
dificação: passam a ser dois por bancada.

Afinal, é o processo legislativo que se mantém .du.plo na
maioria dos casos, em quasi todas as leis, até nas orçamentá
rias, que produziam, na 1a República, o escandalo das transa
ções, ao apagar das luzes, nos últimos dias do ano. E quanto
aos tramites dos projetos de lei em uma e outra Casa, 
apenas se simplifica o turno dos debates.

Dos Conselhos Técnicos e do Conselho Nacional

26. SObre os Conselhos Técnicos, subscrevi, também a
emenda que, com certas alterações, foi acolhida no substi
tutivo. É uma conquista pleiteada pelo programa revolu
cionário de fevereiro de 1932, no capitulo referente á Or
ganização da República (fase. das emendas á Const., parte
geral, pg. 199).

Onde, porém, consignamos uma natural divergência é
na parte relativa ao Conselho Nacional, e que pretendemos
seja supressa, cometendo-se algumas das atribuições dêsse
órgão, consultivo e quasi inútil (como vem no projeto) ao
Conselho Federal, cuja criação proporemos em emenda, e
que exercerá funções deliberativas, como antes deixei
exposto.
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Ora, essa dualidade, na órbita legislativa, é uma excres
cência. Também a matéria se conforma na imperiosa neces
sidade de racionalização do poder; pois é fato incontroverso
a tendência para reduzir as funções das CamarasAltas ou
extingui-las. "Geralmente nestes Estados (observa um co
mentador) o Senado é privado da possibilidade de se opor
totalmente a um projeto de lei votado pela Camara Baixa".
Na Constituição polaca, o projeto votado segunda vez pela
Dieta se torna lei contra a vontade do Senado (art. 35). Na
da Polônia (arts. 39 e 41), Tchecoslováquia (art. 38), Gré
cia (art. 65) se lhe retiram os privilégioo honorificos. Ou
tras Constituições foram mais radicais, e o suprimiram: as
sim as da Al:emanha, da Austria, da Estônia, da Lituania, da
Letônia, da Turquia, da Finlandia e da Iugoslávia. ,

Mantendo uma instituição condenada, conservou a Co
missão os defeitos do bi-cameralismo, o êrro de uma tradi
ção incompatível com o sentimento contemporaneo - o res
quício de um patriciado, impossível em regime democrático,
e, sobretudo, numa época de profunda renovação social.

·29. Em nossas emendas, conferimos o poder legislativo
á Assembléia Nacional; e instituímos o poder coordenador,
eletivo, para assegurar primacialmente os interêsses da Fe
deração e da ordem econÔmica e completar, em última ins
tancia, o processo das leis que pertinem á sua relevante e
especial competência.

Racionalização do Federalismo

30. A federação americana, que serviu de modelo á
nossa, não procede, como a quasi totalidade das constitui
cões, de um ato da vontade da Nação: mas é, conforme re
conhecem seus comentadores, um como tratado, entre an
tigas e poderosas corporações - as trêse colOnias.

Eis - aí a principal distincão, a diferença fundamen
tal de origem, entre a nossa república e a América do
Norte: de modo que se torna impossível, á luz de uma crí
tica imparcial, aceitarmos, com um pensamento servil, a
construcão hist6rica de Filadelfia, na sua estrutura e em
todas as suas consequências.

A despeito da retificação de algumas vozes autorizadas
nêste recinto, é indiscutível a filiação do nosso texto (como
o do texto argentino) ao padrão continental em que se tor
nou o direito público americano.

E, nêsse ponto, mais que em qualquer outro, a Consti
tuição de 1891 é "uma transplantação, um tentame ada
ptativo" (Rui Barbo&a), "versão mais ou menos livre da
"Constituição Americana" (Soriano de Sousa), "roupagem
de empréstimo, vestindo instituições prematuras" . (A.·
TOrres). .

3i. Nos últimos decênios, entretanto, preocupa e do
mina o espírito dos publieiataa, - DO maIs o problema do
Estado unitdrio ou do Estado ftdeJ'Gl (eomo no outro S8
culo), mas o problema, realmente moderno, da racionaUla
çao do fedtf"olúmo.

É uma evolueão operada, praticamente, nos Estad<*
Unidos, com a revolução branca de Roosevelt, e na letra
dos oodigos europeus, que foram redigidos depois da
guerra. . .

Sirvam de exemplo as constituições alemã e austríaca.
Na primeira, se corrigem os abusos e e:xcessCts da federa~,
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o código de '\\reimar -é "obra do povo alemão, e não dos Es- '
tados", a unidade democrática sucede ao particularismo das
tradições dinásticas, "a vontade das POpullições interêssa
das", se subordina, no art. 18, ao fim principal e supremo
do "desenvolvimento econômico e social do povo", as ques
tões de fronteira perdem os últimos vestígios da antiga
"origem contratual", e dilata-se a ação do Reich.· com o
primado de suas leis sÔbre as das províncias.

Na segunda, torna-se federal um estado unitário, mas
o regime deixa de ser político para ser também abrangido
pelo dií'e~to, gannando em plasticidade, com a harmonia
lógica da "longa autonomia e sábia descentralização". A
constituição não iria proteger interêsses polfticos ou na
cionais, mas introduzir, sob a influência de Kelsen, "um
elementc objetive d~ defesa jurídica áo interêsse local e do
interêsse central.·

32. Enquanto, aí fóra, se processam as modificacões
racionais do federalismo, a Comissão dos 26 se mostra mais
ou menos insensível a essas tendências e contrária até, em
várias disposições, os rumos renovadores do anteprojeto.
A êsse rumos chaml\ o parecer de "simples descentraliza
Cão administrativa" e de 11ma "capitis-diminutio dos Esta
dos". E, na mesma ordem de idéia, reproduz, quasi literal
tituição de 1891:

1) na definição dos poderes estaduais;
2) na concessão aos Estados dos poderes implícitos;
3) na discriminação de comptência tributária;
4) na regulamentação dos casos de intervenção federal;
5) na restauração do Senado.
33 - Subsistem, porém, os mesmos têmas que desa

fiam, desde o começo do regime, uma solução positiva e
energica.

Tãis são em resumo:
1) o da unidade do direito e da Justiça;
2) o da racionalização do sistema tributário;
3) o da centralização técnica e descentralização admi-

nistrativa dos serviços relacionados com:
a) a economia e o trabalho;
b) a educacão;
c) a saúde pública.
'34 - Da unidade do direito.
Ha vinte e quatro anos se pleiteia, com a autoridade

da campanha civilista, a unificação do dil'eito adjetivo. "O
princípio da unidade que a constituicão impõe ao Código
Civil, Criminal e Mercantil do país, colide com o da multi
plicidade, que estabeleceu para as leis de processo e a orga
nização da justiça. ApliCadOS a cada qual por vinte e um
corpos distintos de magistrados, o código comercial, o código
penal, a legislação civil padecem, ás mãos de outras tantas
interpretações independentes e diversas, o mesmo ndmero
de adaptações e transmutações, divergentes e opostas. A Ju
risprudência degenera num aglomerado caótico de antago
nismos irredutiveis, por falta de uma autoridade comum
que os elimine" (Rui Barbosa - "Plataforma de i9iO").

A unidade do direito substantivo e a unidade do direi
to formâ} exigiam, ainda, a unidade da magistratura:

"Entregue ao arbítrio dos poderes locais, a magistratu
ra baiXou, moral e profissionalmente, de nível. Profissio-
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nalmente, porquê os magistrados estaduais não têm hori
zonte. As suas funções mal retribuidas, a sua carreira con
finada, a sua estabilidade precária excluem, em geral, do seu
quadro as melhores capacidades. Moralmente; porquê, aban
donada aos interêsses de província, ás suas resoluções, ás
itltolerancias dos seus partidos, a magistratura local tem de
acabar resisgnada ao papel de instrumento político e vege
tar nessa condição desmoralizadora". (op. cit.)

Não vou aquí discutir a tese. Limito-me a estas cita
ções para demonstrar que o movimento de crítica, ali, ini
ciado, e seguido por institutos e faculdades de ensino, vi
sava suprimir a dualidade de processo e de or~nização

judiciária, em favor da União. e em detrimento dos Estados.
Mas é o contrário, é exatamente o contrário, que realiza

o substitutivo:
f) Suprime a justiça da União, em ia. instancia; e
2) Submete as ações contra a Fazenda Nacional a 22

justicas locais.
Em vez de unir e coordenar, agrava a separação e o di

vórcio das leis adjetivas e de organização judiciária de
competOncia dos Estados, com as leis ·substantivas. de com
petência da União.

Esta pode, é certo, decretar "normas fundamentais de
. processo civil e criminal". Mas ainda assim não é grande a
concessão; pois as partes essenciais - direito de ação e pro
vas - são matéria que, há muito, se considera 8ubstanti'Vá,
e, portanto, federal; e, sObre. os recursos, já os disciplina o
regula o texto da Constituição.

O SR. lRENto JOFELLY - A isso Se chama unificação
moderada. .

O SR. PRADO KELLY - A novidade não é, pois, parI!
coordenar ou sistematizar o ministério dos Juízes, mas
para dispersar cada vez mais, separar progressivamente, a
parte formal e a substancial do direito, - difer~ciá.-Zo e
não unificá-lo, dando talvez origem a conflitos constantes
êntre as regras nacionais de processo e a obra anárquica
das legislaturas provinciais.

35. Da racionalização do sistema tributário.
. O principio, que defendemos. tem apoio ria moderna

ciência econômica. "A utilização simuItanea de diversas
classes de impostos (escreve von der Borght) não deve dar
lugar a um agrupamento arbitrário, ma<; sim a uma organi
zação bem meditada e sistematica daquelas formas tributá
rias. que, segundo as lições da história, são adequados. por
seu carater mutuamente complementar para efetuar a dis
tribuição mais equitativa dos encargos tributários, segundo
a aptidão das distintas fontes de impostos.

Esta é a finalidade que se propõe - embora de ma;..·
ncira diversa - a ciência tributária dos Estados civilizados,
chefiando-se a eliminar a falta de riatema que, em geral, se
observava nas estruturas tributárias de épocas anteriores".

Disciplina teórica e racional só haveria (como propu
umas), fundando a diSCriminação de competência êntre a
UniAo. os Estados e 08 Municipios, - não arbitrariamente
na partilha de impostos já classificados, - mas nas fomes
mesmas dos tributos, isto 6, atividade e bens patrimoniais,
subdividindo-se êstes em m6veia e imó'Vei8.

O substitutivo- é, ainda a êssa respeito. uma ne8'&OAo de
qualquer siste~a, como já acontecera com a Constltuiolo de
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1890. Reporto-me ao discurso que pronunciei, nesta Casa,
a 19 de dezembro; e talvez ainda tenha oportunidade de jus
tificar e~ plenário a renovação das emendas, oferecidas na
quela data.

Nota-se que, emergindo de nossa anarquia iinanceira. e
embora sem diretrizes seguras, o anteprojeto teve a intui
ção da gravidade do problema, dispondo que o Conselho Su-

. premo elaborasse, de cinco em cinco anos, um projeto de
lei para harmonizar "os interesses econômicos e tributários
federais e estaduais, coordenando-os e evitando, de qualquer
modo, mesmo sob denominações diversas, a dupla tribu
tação" •

A Comissão dos 26 opõe-se a êste princípio - o único
naquele texto, que conduzia á racionalização -, e o fez com
acentuada revolta contra a "intromissão da Assembléia Le
gislativa Federal nessa esfera do poder dos Estados": con
sideração: como as demais, de ordem estritamente polftica.

36. Da centralização técnica e de8centralizaçáo admi
nistrativa.

A Constituição de 1891 estabelecia sObre todos os pro
blemas nacionais de organização uma competência concor
rente entre a União e os Estados: tanto vale dizer, consa
grava as mais diversas e contraditórias orientações.

37. SObre a economia e o trabalho havia apenas a atri
buição genérica do art. 3~ n. 23 - legislar sObre o direito
civil e comercial da República, modificado posteriormente
na Revisão de 926.

Nesta parte, o projeto avançou. embora timidamente, e
previu a legislação especial da União sObre o trabalho, a
producão e o consumo. Não, porém, para instituir um plano
organico, pois êste s6 o admite para a viação e transporte:
"plano nacional de viação férrea e de rodagem" (art. 70 nú
mero 10); mas para assegurar a liberdade da produção e do
comércio, só aceitando restrições com ca7'dter e:tcepcional,
e preventivo: "prevenir graves prejuízos á coletividade,
a ação particular ou a livre concorrência se tornem nocivas
ao bem público ou insuficientes".

38. S6bre a educação, a Carta de 24 de Fevereiro dis
criminava da seguinte forma a competência: ensino supe
rior e secundário para a União, norma expressa do art. 34
n. 3; e, implicitamente, o ensino primário para os Estados.

O substitutivo vai um pouco adiante, e, ainda assim, de
modo insuficiente:

Mantém a competência da União para instituir estabe
lecimentos de ensino superior e de alta cultura geral ou es
pecializada (art. 70 § 5°), e fiscalizar o ensino secundário
(art. 70 n. 7);

Mantém a competência dos Estados para o ensino pri
mário e o profissional.

Só inova, a rigôr, neste ponto: . estabelece um plano
geral de educação em todos os graus e ramos.

Agora, em resumo, o vício principal: realiza a unidade
da solução técnica, mas não concede a descentralização
administrativa e a correspondente autonomia, que o pro
blema da educação exige por seus profissionais e técnicos
de mais autoridade: os sistemas públicos educacionais dos
Estados~ nos seus diferentes graus, ..;... sem a secessão que é
imposta pela divisão arbitrária da competência adminis
trativa.



- 270-·

Por isso, argumentaram, com razões de muito alca.nce.
os diretores da Associação Brasileira de Educação:

"Ainda quando se legisla sem nenhuma teoria sObre a
finalidade e objetivos das medidas que Se determinam.
ainda nêsse caso a finalidade e objetivos se insinuam na
redação da lei. É o que sucede com o substitutivo. Os
seus orgaUlzadlll"e::; não revelam possuir uma worla ·d""l.l
roda sÔbre a educação, e sobretudo, sObre a educação como
fundação pública. Por isso mesmo aceitaram contribuições
vindas de fontes diversa~, f; algtf cbl1t1'adioorl&s. Mas, uma
análise mais detida revela que a filosofia educacional pre
dominant~ em seus espíritos não é a de considerar e edu
cação pública um serviço regular e sistemático de preparo
e adaptação dos indivíduos á vida civilizada moderna. e sim
uma distribuição fragmentária de instituições de benevo
lência e assistência. Assim. diz-se em um lugar que a t0
dos· facilitará o Estado a educação necessária"; em outro.
que entre os objetivos da assistência social está o de incen.
tivar a educação. Evita-se incluir. claramente. entre os de
veres do Estado, o de ministrar a educaoão escolar, cOn.ii
derado. evidentemente. uma função supletiva".

39 - SObre os problemas de higiêne e saúde públic~

bá no substitutivo apenas estas duas regras:
Compete privativamente á União:
i a. prover aos serviços de defesa sanitária geral .(ar

tigo 7°, n. 3);
2a

• fiscalizar o eomércio de substaDcias tóxicas (art. '.,
n. 5).

iO - Passemos, ainda a uma falta grave de técnica.
No confuso enunciado do art.. 7°. na sua longa e fatigante
enumeração. mais própria d_e um texto regulamentar, por
quê cbega, na oopiosidade. a exeluir a ordem e a disposiçã<J
sistemática (prineipalmente no inciso D. iO). se estabe
lece como privativa a competência da União para vários as
suntos de competência concorrente" pela própria natureza
da IDatéria e dos servioos respeotivos.

Assim os Estados, a-pesar-de sua! diretoriaa de Ba6
de. estão impedidos de prover á defesa sanitária; porquê
é atribuicão privativa as União (art. 7°, n. 3).

Aos Estados. embora disponham de órgãos de preven
ção, instrucão e repressào criminais, e de bigiêne é proi
bido fiscalizar o eomércio das substancias tóxieas; porquê
só a União poderá fazê-lo por seus agentes (art. r. n 5},
nas mais próximas ou nas mais remotas ou afastadas lo
calidades de nossa vasta extensão territorial.

Aos Estados, mau grado competência cumulativa para
promover "o progresso das letras. artes e oiências·, é defeso
legislar sObre a proteção dos monumentos natura~8. artís
ticos e históricos de seu território'" porquê essa atribuiolo a
União a possui de forma indelegável (art. 7·, 11. tO).

Aos Estados. a despeito de seus órgãos técmicos e a~
ministrativos de suas Secretarias de Viaçlo e de Obras Pú-r
blicas, é vedado realizar qualquer traçado de viaolo férrea
ou de rodagem, - estradas ainda que pequenas, dentro das
áreas dos municípios ou dos distritos - porquê essa maté
ria estará compreendida num plano geral e· á pri\1ativa
a competência. da Uni!o para (ressalvada a impropriedade)'
"legislar SÔbre o plano nacional de vIsçlo e de rodagem
{art. 7-, n. iOJ.
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Individualismo e Socialismo

41. Qu~ Estado afinal será o da nova Constituição?
Individualista? Socialista? Intervencionista?

O legado do outro Código, o de 1891, era o do indivi
dualismo típico, o do liberalismo manchesteriano, o do abs
tencionismo do Estado em toda a esfera social e econômica.

No Brasil, como nos Estados Unidos, várias leis de po
lítica social' foram inquinadas de inconstitucionalidade. Em
algumas de nossas decisões, como nas dos tribunais ameri
canos, "o direito de contratar era não só um direito de liber
dade, mas um direito de propriedade". E o maior dos teó
ricos daquela Constituição mais de uma vez a ct'iticou nesta
insuficiência, nesta feição reacionária, referindo o exemplo
dos arestos judiciais da grande República do Norte, que de
cretaram a nulidade de 150 leis e regulamentos, por inter
virem nos contratos de trabalho, no regime dos operários,
na situação das mulheres e das crianças, na importancia e
pagamento dos salários, nas horas de trabalho, e protegeram
com outras medidas, assim os trabalhadores, como suas as
sociações.

42. O anteprojeto reagiu contra êsse individualismo
retrógrado, e foi muito mais sensível ás aspirações humani
táriasde nosso tempo. Mas o substitutivo opôs embargo a
muitos de seus preceitos. Quando, por exemplo, o art. 114,
§ 1°, do anteprojeto continha a cláusula moderna de que "a
propriedade tem, antes de tudo, uma função social e não
poderá ser exercida contra o interêsse coletivo", o substi
tutivo suprime êsse princípio, que seria fundamento de toda
uma legislação, e só admite "restrições ao e:eercício do di
reito de propriedade, impostos por lei no interêsse coletico".
Assim por diante. A contramarcha torna-se evidente para
manter o Estado liberal, individualista, abstencionista, amor
fo, a não ser em certos dispositivos que ressaltam do oon
junto como exceção quasi agressiva ao espírita do texto, e
entre os quais devo mencionar o atual art. 159, que se ori
ginou de uma emenda da maioria da Comissão, contra o

.pensamento do Comité Revisor e que êst3 não atina como
justificar no parecer geral, ladeando a questão com esta
evasiva:

"A legislação do trabalho cada vez mais tem de ser in
temaciO'l'ioJ" e isto expli~a, no domínio da legislação inter
na, a prudência dos govêrnos socialistas na Inglaterra, na.
Alemanha, na Austria e nos países 'escandinavos."

Ninguém desconhece a. influência d31 nova teoría. de
'Ll!riidade dQ direito :Qúblico, que pretende o primado do di
reito internacional sôbre as legislações internas, e contraria
as doutrinas do paralelismo e do nacionalismo constitucio
nal. Mas êsse primado, pelas condições excepciQnais e muito
limitadas em que se exerce, não poderia. importar na. inca
pacidade das legislaturas nacionais para disporem sôbre o
regime do tl'abalho e solução dos conflitos e incompatibili
dades soeiais, como se a noção de nossa soberania externa.
cedesse lugar a. essa extravagante tutela, por s~u caráter
absoluto, das convenções, tratados, acOrdos ou ajustes cole
tivos, no interêsse quasi sempre parcial das grandes potên.,.
cias.

E ainda são enormes as contradições! Fala-se, no arti
go 81, § 2°, de "organização econômica. eorganiza.;ão social",
cometidas, embora. com fins consultivos, aos Conselhos Téc-



- 2c72-

nicas. Mas, no art. 7°, .J:!m seus incísos e parágrafos, nega-se
competência á União para deeretar planos organicos de eco
nomia: mantém-se no capo II do Tit. VI a supremacia dos
direitos individuais. De modo que, já por definição consti
tucional, os Conselhos estariam reduzidos á impo~ência, â
inutilidade de sua função decorativa, - mais uma impos
sibilidade de conciliar dispositivos irredutíveis de um só
sistéma. ...

- Nós outros, que não temos dúvidas sôbre a verdade
da frase· de Ortega y Gasset - de que o fato mais impor
tante da atual vida pública é o advento das massas ao pleno
poderio social; que §1abemos, com as palavras de Jaurés, "só
aI} socialismo ser possível dar á declaração dos direitos do
homem todo o seu sentido para realizar o direito humano";
que não cavilamos sObre a tendência irresistível, da teoria
e da prática, para socializar os meios de produção e riqueza,
- não podemos esperar do projeto, submetido a plenário,
a satisfação da conciência e- de doutrina. de harmonia e in
tegração no espírito de nossa época, fase transitória para (}
novo estágio de civilização social. Essa obra, se a não revir
o plenário, será,' forçosamente, de curta duração, porque só
atende a interêsses politicos, repele o imp~rativo da 01'(JQ,
nização econômica, não oferece a 'I'esisténcia e a disciplina
de um sistema, é um compromisso da Constituinte com o
Passado e uma traição do País ás geracões do futuro. (Muito
bem; muit-o bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)

Vêm á Mesa, são apoiadas e enviJl,das á Co
missão Constitucional, as emendas de ns. 23.\ a 388.

8

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Gaspar sal
danha.

O Sr. Gaspar Saldanha - Sr. Presidente, Srs. Constituin
tes: Não pensava tão cedo ocupar a atenção da Assembléia.
Motivos, porém, de imperiosa ordem revolucionária, que
ontem surgiram nesta Casa, no tablado da discussão, me ar
rastam á tribuna para, com a energia de sempre. de todas
as lutas que travei, no tumulto dos comícios populares, no
alto das colunas da imprensa, e também da tribuna parla
mentar, pOr bem claramente os necessários pontos na tor
rente dos debates que ontem deflagraram neste recinto.

Notei, já há dias, que, em certos setores revolucioná
rios, de maneira crescente, se vem dando uma perigosa in
filtração reacionária.

Ao ouvir o discurso de um companheiro de jornada de
1930, cheio de tristeza e de entusiasmo revolucionário, que
em mim ainda não arrefeceu e espero tão cedo não arrefe
cerá, tive a honra de, cumprindo um dever de batalhador do
movimento outubrista, da bandeira de SO, proferir alguns
apartes que se me afiguraram necessários. Hei observado
que alguns dos companheiros de lutas cívicas, que deser
taram as nossas bandeiras, fazem praça, na imprensa e nesta
tribuna, do· fato de nos terem acompanhado, para crivarem
dos mais fortes ataques a obra revolucionária.

Ainda ontem,'o nobre Deputado a quem tive a honra
di! apartear, lançou mão do mesmo truque, para lIlais va
lorizar os seus ataques.
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UM SR. DEPUTADO - Não apoiado. Truque pode ser
'Visto também de outra forma.

O SR. GASPAR SALDANHA - Apoiado, ou não apoia
do, pouco importa. Estou habituado aos debates parlamen
tares, á tribuna judiciária e eu mesmo sei conduzir a ca
ravana dos meus debates. (Muito bem.)

Um Deputado, o Sr. Aloísio Filho, da bancada da Baía,
julgou que, aos meus apartes estritamente políticos, devia
opor outros de caráter estritamente pessoal.

O tumulto dos debates, nesse momento, e o pe~eno
volume de voz do Deputado a que me refiro, não permitiram
que eu ouvisse o aparte, pois, do contrãrio, o teria revidado
incontinente.

O SR. ALOíSIO FILHO - É o que vai fazer agora. Está
ainda em tempo. São decorridas, apenas, vinte e quatro bo
raso V. Ex. leu o aparte. Sabe como êle é e vai revidar.

O SR. GASPAR SALDANHA - É o que estou fazendo.
O SR. ALOíSIO FILHO - Aliás, devo dizer que V. Ex. vai

revidar contra o Regimento, que não permite debate senã()
constitucional. E foi V. Ex. quem trouxe, ontem, para a
discussão, questões políticas.

O SR. DEMÉTRIO XAVIER - V. Ex. é que, num aparte,
veiu com questões políticas.

O SR. ALOíSIO FILHO - O Deputado Lycurgo Leite es
tava se referindo ás demissões, em massa, dos funcionários,
e eu, então esclareci •..

O SR.. DEMÉTRIO XAVIER - V. Ex. atacou a Revolução.
O SR.. ALOíSIO FILHO - Não ataquei. Porventura, V. Ex.

negará o caso dos Cartórios?
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Acho que foi um bem para a

Revolução êsse caso dos Cartórios.
(Trocam-se 'numerosos apartes.)
O SR. PRESIDENTE (fazendo som' os tímpanos) - Aten

ção! Advirto aos nobres Deputados que não são permitidos
os apartes em dialogo. Está com a palavra o Sr. Deputado
Gaspar Saldanha.

O SR. GASPAR SALDANHA - :e contraditório o nobre
colega: ao passo que me incita a responder ao seu aparte de
ontem, usa de artimanhas, para que me seja cassada a
palavra.

O SR. ALoíSIO FILHO - Felizmente, V. Ex. não disse
"truc", mas "artimanha".

O SR. GASPAR SALDANHA - Vem dar no mesmo.
O SR. ALoíSIO FILHO - "Artimanha" é ml:ris suave.
O SR. GASPAR SALDANHA - Se agrada a V. Ex., dei

xo "artimanha" nos "Anais".
O SR. ALOíSIO FILHO - Agrada mais do que "truc".
O SR. GASPAR SALDANHA - Essa tão malsinada

questão dos cartórios, já tão debatida na imprensa, e eom
a qual procurou pessoalmente me ferir o Deputado peta
Baía .••

O SR. ALOíSIO FILHO - Não procurei feri-lo; V. Ex.
está enganado. Fiz reparos de ordem geral. Agora, se acer
tei, bendigo minha sorte.

O SR•. GASPAR SALDANHA. - ••• não tem a impor
tancia que se lhe quer atribuir. A Revolução não foi cora
josa, nessa direção. Dos dois poderes inermes; o Legisla-

VOLUME XlI i8
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tivo e o Judiciário, o que merecia mais profunda reforma
era o Judiciário, que não garantia os direitos, que não ga
rantia as liberdades. E o afirmo com convicção, porquê fui,
no interior, durante 17 anos, advogado militante dos au
ditórios.

O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Dos mais brilhantes.
UM SR. DEPUTADO - O mal era dos homens.
O SR. GASPAR SALDANHA - Houve falta de intre

pidez e, até, de coragem cívica. Se foi dissolvido o Con
gresso, também deveria ter sido dissolvido o Judiciário,
para refundi-lo numa judicatura de emergência, com ele
mentos aproveitáveis, poder capaz de julgar em processos
rápidos e baratos, conforme 03 povos civilizados estão ado
tando; porquê, no Brasil, infelizmente, não temos justiça
acessível ás massas populares. E porquê meia dúzia de juí
zes e de cartorários foram demitidos, toma-se a oposição de
zelos, querendo ver nisso um êrro substancial á vida da Re
volucão.

O SR. ALOíSIO FILHO - V. Ex. está outra vez. enga
.nado. Não há zelos da oposição~ Estamos aqui para exami
nar os atos do Govêrno Provisório - êste e outros atos.
V. Ex., agora, vai defender o assalto aos cartórios.

O SR. GASPAR SALDANHA - Srs. Deputados, a opo
sição está neste recinto para julgar. Mais liberais, mais
magnanimos, mais generosos fomos nós outros, os revolU
cionários, que nos abstivemos de julgar a quem? Aos cri
minosos, aos expoliadores do Tesouro Nacional; áqueles que
sonegaram todas 9,S liberdades, durante 40 anos de Repú
blica! Os réus, Senhores, querem ser juízes! Os indiciados
dos mais feios atentados ã liberdade e a todo! os direitos
querem, agora, julgar a nós outros que, amparados pela
opinião pública, protestamos, com armas nas mãos, contra
essa ignomínia de quarenta anos. (Trocam-8e apartes.)

O SR. ALOíSIO FILHO - O orador vai apresentar algu
ma emenda ao substitutivo'?

O SR. GASPAR SALDANHA - V. Ex. é o Presidente
da Assembléia?

O SR. ALOíSIO FILHO- ,Apsolutamente.
O SR. GASPAR SALDANHA - Pensei que o fosse, por

quê o nobre Presidente ainda não me fez observacão a êste
respeito, e V. Ex., que provocou o debate, levando-o para
êsse terreno resvaladiço e irritante, dá mostras contínuas de
querer fugir do mesmo.

Não o conseguirá, porém, porquê hei de encerrá-lo num
círculo de ferro.

Poderia, se quizesse me ocupar da própria polftica da
Baía, citar fatos concretos, os mais dolorosos atent.ados á
liberdade e á Constituição, em defes':. da qual VV. EE., da
oposição, se apresentam neste recinto oomo vestais .••

O SR. ALOíSIO FILHO - V. Ex. citaria fatos antigos;
não os de hoje, n~turalmente.

O SR. GASPAR SALDANHA - Tenho, porém, assunto
mais alto, mais patriótico para dêle me ocupar, neste re
cinto. Direi, apenas, que não me julgo diminuído, por ter
aceito um dos ofícios de justiça desta Capital. Tenho pro-
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!lidade profissional e a cultura média admissível nos meios
forenses brasileiros, que me permitem ocupar o cargo que
conquistei com sacrifícios e com dignidade.

O SR. DEMÉTRIO XAVIER. - V. Ex. s6 honra a Revolu
ção, e o cargo que ocupa.

O SR. GASPAR SALDANHA - Não prejudiquei a quem
quer que seja. Ocupava ilegalmente o cargo um engenheiro
da Central do Brasil, sobrinho do Vice-Presidente da Re
pública.••

O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Eram as belezas do regime!
O SR. GASPAR SALDANHA - ..• que durante quatro

anos e meio vivia em licença continua, deixando de tra
balh~r como funcionário do quadro que era da Central do
Brasil para se ocupar do ofício de justiça•

. Não era.bacharel ~m direito, quando êste é um dos pri
meIros reqUIsitos legaiS para o exercício dêsse ofício.

Não tinha, como não tenho, concurso algum prestado
perante qualquer banca. Portanto, sinto-me perfeita
mente bem como me hei sentido durante todo o longo
e aspero curso da minha vida pública e particular.

O SR. PEDRO VERGARA. - Essa explicação honra a V. Ex.
e ao Gov~rno da República.

O 8R • GASPAR SALDANHA - Quando me inscrevi co
mo batalhador da Aliança Liberal, que era o nome que ti
nha então essa corrente revolucionária que se inurgia con
tra os crimes nefastos da velha República, duas teses sedu
ziram e empolgaram o meu espírito de estudioso de ques
tões econOmicas e sociais e, sObre elas, quero ter a honra de
submeter a esta Casa, por intermério de V. Ex., Sr. Presi
dente, duas emendas.

Quer o anteprojeto, quer o substitutivo, neste particu
lar, fOrço é dizer, porquê sempre se deve ter coragem ~e
afirmar aquilo que o nosso juízo critico apura com 8ere01
dade e patriotismo - não corresponde ao nível da cultura
dominante nos países mais adiantados do mundo. E ainda
assim, é· êste um dos melhores capítulos do anteprojeto.

Quem percorre o interior do Brasil, os seus sertões, há
,de notar o desconforto, a vida miserável e de penuria, que
coloca os nossos irmãos, que lutam no trato áspero da terra,
numa situação meramente vegetativa de quasi animais.

O SR. ACIR MEDEIROS - Completamente abandonados.
O SR. GASPAR SALDANHA - Inteiramente abandona

.dos de assistência social, sem profilaxia "rural, sem habita
;cões higiênicas e sem nenhuma segurança de subsistência
.regular, conforme assim hoje o entende a ciência moderna.

Povos pobres, pequenos e que ainda hoje sofrem as do
lorosas consequências da grande guerra, como a Hungria., a.
'Tchecoslováquia, a própria Alemanha 'Vencida, estabe1ac-e
raro, em proposições limpidas e cristalinas, preceitos de as
sistência social muito elevados, de alcance muito maior, de
eficiência muito mais prática e real. É assim que a Consti
tuição alemã estabeleceu que todos os seus cidadãos' têm
direito ao teto e á subsistência quando trabalharem, isto é,
~ando estiverem ..;... segundo os comentadores do te~o ale
mão - em condições de trabalhar, porque, se nao estiverem
nessas condicões. têm as instituições hospitalares necessárias
'Para o caso.
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O SR. VfTOR RUSSOMANO - É Oreconhecimento dos pró
prios direi~os do homem.

O SR. GASPAR SALDANHA - Eu- proponho, comO'
emenda:

"Onde convier, no capítulo IlI, sÔbre Ordem Eco
nômica e Social:

"Será assegurada a tedo cidadão brasileiro sub
sistência e habitação, dignas do homem."

O Brasil, país de produção agrícola e produção extrativa...
pesada e volumosa, o Brasil precisa, urgentemente, curar do
seu sistema circulatório, curar do problema do transporte.

E a outra tese, a. que me referi há pouco, tese que me
seduzia, com um clarão de esperanças pela melhoria eco
nômica e pelo progresso de nossa civilização, foi exatamente
aquela que estabelece se deveria tornar navegáveis os rios,
estabelecer, quanto antes, uma rêde fluvial navegável, dra
gando, fazendo as barragens, aproveitando os volumosos e
magníficos cursos dágua que enfeitam e regam por toda B'
parte o nosso va~to país.

Cada vez mais, os caminhos de ferro se tornam imprati.
cáveis em pa1ses que não têm siderurgia, em países que não
produzem as matérias -primas fundamentais, para a fartura
de material rodante e fixo destinado á viação férrea.

Assim, o Brasil, que se orgulha, segundo ouvimos sem
pre dizer desde os bancos primá.rios, de possuir os rios mais
formidáveis do mundo, de possuir as maiores massas dágua.
êste país ainda não fez ooisa alguma para conquistar uma
rêde fluvial, cuio leito é gratuito e n1\o exige, portanto, os
gastos considerá.veis das estradas de ferro. relativamente ao
mnterial fixo. Dêsses assuntos ainda não têm cogitado os
"modelares" governos, que ainda encontram defesa na im
prensa e mesmo nesta tribuna. De fato, até hoje, as admi
nistrações nlio se dedicaram inteiramente a problemas dessa'
magnitude, de tal gravidade para a respiração e para a cir
culação do colosso brasileiro.

Comprazemo-nos em proclamar, por toda parte, que so
mos o país mais rico do mundo, que possuímos as minas
mais fabulosas e cintilantes, que temos os maiores recursos·
econômicos, latentes no seio ohscuro da terra.

No entanto, Sr. Presidente, problemas práticos como
êsses que, pela primeira vez, surgiram no tapete da discussão'
com o manifesto da "Aliança Liberal", ainda não têm, sequer,
ao de leve, chamado a atenção dos notáveis estadistas que
enchem os capítulos da bist6ria nacional. .

Dous assuntos constitucionais preocupam desde bâ mui
to, nas minhas jornadas cívicas, o meu espírito: o grave errO'
praticado pelos Constituintes de 9f, abolindo o precioso ca
pital de experiência, que foi a entrosagem parlamentar, tão
bem lineada por aquela pleiade de estadistas do segundo im
pério, adotando, por imitação, o exotico regime norte-ame
ricano, próprio para aquele país, no seio de cuja terra o la
vrador da Virgínia fôra desinterrá-Io, mas impróprio. sem
consonancia com a índole latina e vi"brátiI do povo brasileirO".
(Muito bem.)

O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES' - A prova temo-la nar
experiência de 40 anos.

O SR. GASPAR SALDANHA - Devemos, pouco a pouco,
:pari passu, :voltar nossa direção. Mesmo- porquê, senho~es; (»
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"'I'egime da hipertrofia do Executivo foi a precisa causa de
terminante da Revolução de 30, comparável á do povo fran
cês, em 89, e ás revoluções de que se orgulham todos os
'8l'andes povos que têm passado, têm história e sabem prezar
·a uns e a outros.

Quero a eleição do Presidente da República pelo Con
.gresso Nacional.

O SR. DEMÉTRIO XAVIER - ~sse é um imperativo na
cional.

O SR. GASPAR SALDANHA - Uma eleição direta equi
-vale, em cada fim de quadrienio, a uma subversão da ordem
social.

O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Muito bem.
O SR. GASPAR SALDANHA - É um ano de campanha,

de irritações, de perda de trabalho, de lutas fratricidas, ás
vezes, sempre e cada vez mais prejudiciais á marcha de um
país como êste, que a.inda não conquistou o rítmo de uma
verdadeira civilização.

O SR. ODILON BRAGA - Se, por ocasião da Aliança Libe·
ral, o Presidente pudesse ter sido eleito pelo Congresso, evi
dentemente não teria havido nem Aliança, nem Revolução.

() SR. GASPAR SALDANHA - Não me preocupo com os
E'f~mE'ros efeitos partidários; atiro o meu olhar muito mais
para cima e muito mais para longe.

O SR. ODILON BRAGA - V. Ex. n~o deve olhar para tão
Jouge, a ponto de esquecer exemplo de ontem••.

O SR. GASPAR SALDANHA - Não sou méro fazedor de
leis. Bacharel, embora contra os imperativos de meu próprio
temperamento, não tenho essa preocupação legiferante de fi
car preso dentro do circulo ele ferro da simples legislaçAo
constitucional.

Quem atentar - é questão de mera observação - para o
que ocorreu.há pouco tempo na Alemanha, quando da última
eleição do Presidente Hindemburg, se recordará de Que houve
a êsse tempo, aU, uma verdadeira e profunda agitação social,
quasi uma revolucão, que em tanto importaram os seus ver
dadeiros efeitos. Da mesma forma, quem voltar as vistas para
os acontecimentos desenrolados na França, quando do aten
tado contra o seu Presidente, há de lõe lembrar de que, três
dias depois, os principais chefes das nações européias assis
tiam á posse do nOVQ presidente.

Quem, portanto, reparar na vida do pais, nOs tempos tre
pidantes de hoje, em que não se pode perder, sequer, um mi
nuto para chegar ás. linhas de vanguarda da civilização, há de
verificar que três dias apenas não podem ser postos em con
fronto, em paralelo com um ano de lutas estéreis, de agitações
irritantes, de perturbações econômicas e prejuízos sociais.

O SR. PEDRO ALEIXO - Não apoiado; as lutas cívicas fo
ram sempre fecundas no Brasil.

O SR. ALOíSIO FILHO - O orador está condenando o mo
vimento da Aliança Liberal.

O SR. GASPAR SALDANHA - Não sou maometano 
e V. Ex. tome bem nota disso, daqui por diante; não vivo
preocupado com a frieza dos textos de qualquer código ou de
.qualquer programa político. Se assim fosse, não estaria fa-
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lando desta maneira. Não sou levita do Alcorão, não tragcp
hoje o programa da Aliança Liberal na sua integridade, por
quê foi apenas, um programa partidário, feito como todos os
outros, no Brasil e nos países do mesmo nível cultural, sob a
pressão das ocorrências políticas, programas que não podem
oferecer dilatada frente ao adversário, não podem compendiar
os problemas fundamentais da administração pública.

O SR. ALOíSIO FILHO - V. Ex. continua condenando o.
programa da Aliança Liberal•••

O SR. GASPAR SALDANHA - V. Ex. fala como méro
legiferante...

(Trocam-se numerosos e veementes apartes. O Sr. Pre
sidente faz soar insistentemente os tímpanos, reclamando
atenção.)

O SR. GASPAR SALDANHA - Sr. Presidente, outra
questão relevante para a vida· institucional do pais, é, sem
dúvida alguma, - e o anteprojeto o consignou, em boa hora.
- o comparecimento dos Min).stros ao Congresso. A Cons
tituição do Segundo Império não estabelecia de maneira ta
xativa, não criava a entrosagem parlamentar, e o desenvol
vimento natural do regime, com o comparecimBnto cada
vez mais amiudado da bancada ministerial ás sessões do
Parlamento brasileiro, provocou êsse jOgO muito semelhante
ao que se operava com a entrosagem constitucional dos r(\ooo
gimes europeus de então, determinando 50 anos de vida
feliz, sem os ásperos embates do sistema adotado na Carta
Magna de fevereiro de 91.

Não venho pregar aqui - e hoje seria impossível - 8
adoção integral do parlamentarismo clássico. Não. Venho
pregar um regime mixto, observado na maioria dos países
cultos, nas Constituições promulgadas após a grande con
flagração européia.

Tomo como características fundamentais, como esteios
do mecanismo que preconizo, o comparecimento dos Minis
tros ao Congresso e a eleição de Presidente da República.

Agora, como essência mesma do regime que sempre
foi e não podia deixar de ser, considero a interdependên
cia entre os poderes legislativo e executivo, tornando-se ne
cessária como elemento de frenação e de contra-pêso a.
questão de confiança.

O que vêmos no regime presidencial, Sr. Presidente, é
a opinião e a imprensa malsinarem, durante todo um qua
triênio, a figura de um Ministro e êste, sob os pretensos
imperativos da continuidade administrativa, permanecer
impassível em sua pasta.

Não seria mais possível, hoje, adotar nem o parlamen
tarismo inglês, nem a variante francesa, mas é preciso ado
tar êste regime eclético da interdependência' do Poder Exe
cutivo e do Poder Legislativo. Caso contrário, êles tende
riam. si, independentes, como na Constituicão de 91, á luta:
faltaI ao Poder Legislativo.

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre Deputado que fal
tam poucos minutos para terminar o prazo de que dispõe.

O SR. GAiSPAR SALDANHA - Vou terminar, Sr. Pre
sidente.
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Um dêsses poderes, inerme; o outro, dotado de sanções
coercitivas. E seria o Poder Legislativo esmagado, como su
cedeu no Brasil durante 40 anos e em todos os países de
Constituição do tipo a!llericano.

Senhores, noto aiIiga muita saudade do passado... De
vemos, porém, beber inspirações no livro da vida; devemos
meditar sôbre aquela legenda bíblica que nos apresenta uma
figura que, ao voltar-se para um passado de ignomínias, se
transformou numa impassível estátua de sall

Não devemos e não podemos voltar ao passado. As leis
sociológicas não o permitem. A lei const2_~te da evolução
nega semelhante direção.

Não voltaremos ao passado, porque a RevQlução em
bebe, inteira, toda a alma do povo brasileiro. (Muito Õem.)
E n6s, revolucionários, devemos serenar êsses dissídios
ingratos, por meras questões de interêsse partidário. e, em
tôrno do Chefe da Nação, levar por diante a obra grandiosa
da Revolução de Outubro. (Muito bem; muito bem. Palmas.
O orador é cumprimentado.)

Durante o discurso do ,Sr. Gaspar Saldanha
o Sr. Pactieco de Oliveira, 1° Vice-Presidente,
deixa. a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Fernandes Távora, 2° Secretário.

9

Vêm á Mesa as emendas de ns. 389 a 393.

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Barreto Cam
pelo.

O SR. BARRETO CAMPELO - Pondero a V. Ex., se
nhor Presidente, que não tenho tempo suficiente para ex
planar a matéria de que pretendia tratar, pois, dispondo eu
de meia bora, faltam apenas 15 minutos para o término da
sessão.

o Sr. Presidente - Dado o adiantado da hora e em vista
do que pondera o nobre Deputado, vou levantar a sessão.

Em atenção ao Sr. Barreto Campelo e devido ao adian
tado da hora, vou levantar a sessão, designando para amanbã,
a mesma

10

ORDE..'14 DO DIA.

Continuação da discussão do projeto n. i-A. de 1934.
(Substitutivo Constitucional - 10' Sessão.)

Levanta-se a Sessão ás 17 horas e 45 mi
nutos.





103a 8essão, em 24 de Março de 1934

:~s1dência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente; Cristóvão
Barcelos, 2° Vice-Presidente, e Pacheco de Oliveira, to
Vice-Presidente

1

A's :l.4 horas, comparecem os Srs. :

An~nio Carlos, Tomaz LObo, Fernandes Távora, Cle
.mentino Lisboa, Valdemar Mota, Alfredo da Mata, Abel
Chermont, Mário Chermont, Moura Carvalho, Magalhães de
Almeida, Rodrigues Moreira, Costa Fernandes, Godofredo
Viana, Luiz Sucupira, Valdemar Fàlcão, José Borba, Pontes
Vieira, Xavier de Oliveira, Martins Veras, Odon Bezerra,
Irenêo Joffily, Barreto Campelo, Agamenon Magalhães, Ar
.ruda Falcãl>, Simões Barbosa, Humberto Moura, Góis Mon
teiro, Izidro Vasconcellos, Antonio Machado, Rodrigues Dó
ria, J. J. Seabra, Marques dos Reis, Prisco Paraíso, Medei
ros Neto, Artur Neiva, LeOncio Galrão, Francisco Rocha, Lau
ro Passos, Fernando de Abreu, Godofredo Menezes, Lauro
,Santos, Henrique Dodsworth, Sampaio Corrêa, Pereira Car
neiro, Leitão da Cunha, Raul Fernandes, Acúrcio TOrres, Fer
nando Magalhães, Soares Filho, Buarque Nazareth, Lemgru
bel' Filho, Adélio Maciel, Martins Soares, Augusto de Lima,
Augusto Viégas, Mata Machado, Delfim Moreira, Vieira Mar
.;(lues, Clemente Medrado, Raul Sá, Simão da Cunha, João Be
raldo Daniel de Carvalho, Campos do. Amaral, Car
neiro de Rezende, Alcantara Machado, TeotOnio Mon
teiro de Barros, José Carlos, Guaracy Silveira, José
Ulpiano, Lacerda Werneck, AntOnio Covello, Nero de Mace
.do, Geenroso Ponce, Nereu Ramos, Arão Rebêlo, Carlos Go
mes, Simões Lopes, Anes Dias, Frederico Wolfenbutell, João
Simplicio, Renato Barbosa, Ascanio Tubino, Fanfa Ribas, AI
,berto Diniz, Cunha Vasconcelos, Gilbert Gabeira, Vasco de
'Toledo, Antônio Rodrigues, Valdemar Reikdal, Martins e
.Silva, Francisco Moura, Antonio Pennafort, Sebastião de Oli
veira, Alberto Surek, Guilherme PIaster, Eugênio Monteiro
.de Barros, Edmal' Carvalho, Mílton Carvalho, Ricardo Ma
chado, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Rocha Faria, Teixeira
Leite, Pinheiro Lima, Abelardo Marinho (106.)

O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa
:recimento de 106 Srs. Deputados.

Está aberta a Sessão.

O Sr. Fernandes Távora (2° Secretário) procede á lei
1ura da Ata dn Sessão antecedente.
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o Sr. Presidente - Se algum dos Srs. Deputados tem:
retificação a fazer sôbre a Ata, que acaba de ser lida, queira.
mandã-la, por escrito, á Mesa, nos têrmos do Regtment<h

Vem á Mesa a seguinte

RETIFICAÇÃO

Reclamação sôbre a Ata.
O Diário da Assembléia Nacional reproduz, á página'

1.816 do núm'ero de hoje, na Ata da Sessão de 23 do cor
rente, a emenda que apresentei, e tomou o n. 232, mas, pre:.
tendendo corrigir o autor da emenda, imprimiu, na .justifi
cação dela:

"A expressão, usada na emenda, - "para o pro
cesso eficiente e harmônico da administração pú
blica" - define claramente a natureza dos acôrdos;
permitidos e proscreve aqueles, EVITA....DO-SE QUE o
ART. 9 DO PROJETO PROCURE DETERMINAR pela expres
são "sem caráter politico", EMPREBTANDO, assim, vi
ciosamente, ao adjetivo "político" o sentido vulgar e
deprimente que êle não deve ter em um texto de lei."

Ora, o que escrevi, em dita justificação, foi:

"A expressão, usada na emenda, - "para o pro
cesso eficiente e harmônico da administração pú:
blica" - define claramente a natureza dos acÔrdos·
permitidos e proscreve aqueles, VITANDO, QUE o AR
TIGO 9- DO PROJETO PROCURA determinar pela expres
são "~em caráter politico", emprestando, assim, vi
ciosamente, ao adjetivo "político" o sentido vulgar e'
deprimente que êle não deve ter em um texto de lei."

Escrevi, portanto, o adjetivo "vitando", que qualifica.
aquilo que deve ser evitado, e não o particípio presente do
verbo evitar.

Sala das Sessões, 24 de Março de 1934. - Sampaio,
Correa.

Em seguida, é aprovada a Ata da Sessão an
tecendente.

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do expediente.
O Sr. Tomaz Lôho (tO Secretário) procede á leitura do'

seguinte

EXPEDIENTE

2

Ofício:
Do Club dos Advogados, de 21 do corrente, enviando có

pia da conferência realizada, na sede dessa Associação, pelO'
Dr. Astolfo Vieira de Rezende, fazendo apreciações sObre o
projeto de Constituição.

- l~ 'Comissão Constitucional.



-'283 -

o Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente~

3

.O Sr. Ribeiro Junqueira (Pela ordem) - Sr. Presidente,.
enVIO á Mesa, afim de que sejam remetidos á Comissão'
Constitucional os seguintes telegramas:

"Leopoldina - Deputado Ribeiro Junqueira - Rio:
Funcionários públicos Leopoldina rogam seu apóio, e

valimento .Deputados mineiros, empreguem maior esfôrço'
para que fiquem integrados nova Constituicão postulados
religiosos, nítida expressão sentimentos católicos morais'
povo mineiro. Ats. Sds. - Lauro Guimarães, tabelião. _
Constancio Oliveira, tabelião. - João Xavier Lopes, coletor-;
estadual. - Francisco Barreto Freire, escrivão. - AveZin.-"
José Almeida, coletor federal. - Julio Damasceno, escri
vão. - Milton Ramos Pinto, oficial do Registro Civil. 
Levino Werneck, escrivão do Crime. - Francisco Gama'
Oliveira, secretário Prefeitura. - João Carlos, procurador
Prefeitura.

De Leopoldina - Deputado Ribeiro Junqueira - Rio:
Pedimos levar ao conhecimento constituintes mineiros

seguinte: Traduzindo pensa,mento nossos comunícipes, pe-·
dimos aos Deputados mineiros que se esforcem, afim de que
entrem, na Constituicão da República, postulados católicos,.
que exprimem sentimentos nossos patrícios e os princípios-o
morais pelos quais se conduzem. Abracos afetuosos. - Iná
cio Lacerda Werneck.-Dr. Custodio Junqueira. - Dr. Or-
meu Junqueira Botelho. - DI'. Sebastião de Souza. - DI'.
Jacir Carvalho Fonseca. - DI'. Pompílio Guimarães. - DI';
A(lostinho de Oliveira. - Antenor Soares. - DI'. Joaquim'
Honório Fa;ardo. - Antonio Ribeiro dos Reis. - Dr. Pe
dro Ribeiro Arantes. - Carlindo Alvarenaa Masinck. - DI';
Lindolfo Ferreira de Oliveira. - José Ribeiro dos Reis. -
DI'. Francisco Ribeiro Junqueira. - Antenor Machado. 
Dr. Dominaos Justino Ribeiro. - Ribeiro Junqueira Irmão.'
- Botelho Banqueiros. - Antonio de Andrade Ribeiro. 
Francisco Gama Oliveira.

O Sr. Presidente - Acha-se sObre a mesa, e vou subme-·
ter a votos o seguinte

4

REQUERIMENTO

Comemorando, amanhã, o Estado do Ceará o 500 ani,;.·
versário da libertacão dos escravos existentes na então pr~·
víncia, que nisso, teve a prioridade em todo o país, solici
tamos da Assembléia um voto de congratulações com a cole-
tividade cearense pela decorrência de uma das mais belas
páginas da sua história.

A aboliCão da escravatura ainda era um problema dos"
mais difíceis para todo o Império, quando no Ceará, por ini
ciativa exclusiva e intimorata dos seus filhos, desaparecia
o elemento servil.

De tal maneira repercutiu aquele fato na conciência
do País, Que, daí por diante, passou o Estado a ser conhe--
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.eido pelo nome de Terra da Luz, tíLulo que lhe deu José do
Patrocínio, num dos seus arroubos de eloquência na campa.
nha abolicionista, de que se tornára um dos mais infatigá
-veis leaders.

O gesto da Assembléia, aprovando o voto que ora soli
·citamos, concorrerá para maior brilhantismo das festas que
..naquele Estado se estã·o realizando, sendo igualmente uma
demonstração a mais do espírito de brasilidade e de frater
:nidade nacional, aqui tão dignamente representado.

Requeremos igualmente que, dessa deliberação, seja
cientificado, por telegrama, o Sr. Interventor Federal no
Ceará.

Sala das Sessões, 24 de Março de 1934. - Luiz Su
cupira. - Waldemar Falcão. - Fernandes Tavora. 
Pontes Vieira. - Leão Sampaio. - Figueiredo Rodrigue8.
- Xavier de Oliveira. - José de Borba. - Silva Leal. 
.Jeovah Motta. - Milton Carvalho. - Abelardo Marinho.
- Attila Amaral.

Aprovado.

O Sr. Presidente - Na forma do Regimento, vai se passar
:á Ordem do dia. (Pausa. ) . .

Comparecem mais os Srs.:
Pacheco de Oliveira, Christ6vão Barcelos, Alvaro Maia,

Mário Caiado, Cunha Melo, Luiz Tirelli, Leandro Pinheiro,
..Joaquim Magalhães, Lino Machado, Carlos Reis, Agenor Mon
te, Hugo Napoleão, Pires Gayoso, Freire de Andrade, Leão
Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Silva Leal, Kerginaldo Ca
valcanti, Ferreira de Sousa, Alberto Roselli, Herectiano Ze
naide, Pereira Lima, João Alberto, Souto Filho, Solano da
:Cunha, Mário Domingues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos,
Augusto Cavalcanti, Alde Sampaio, Osório Borba, Valente de
Lima, Sampaio Costa, Guedes Nogueira, Leandro Maciel, Au
gusto Leite, Deodato Maia, Clemente Mariani, Magalhães Ne
to, Arlindo Leoni, Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas,
Atila Amaral, Manuel Novais, Gileno Amado, Aloysio Filho,
Paulo Filho, Arnold Silva, Carlos Lindenberg, Lauro Santos,
.Jones Rocha, Ruy Santiago, Amaral Peixoto, Miguel Ccmto,
Nilo de Alvarenga, João Guimarães, Prado Kelly, César Ti
noco, Alfpio Costallat, Fábio Sodré, Cardoso de Melo, Ri
beiro Junqueira, JoS'é Braz, Pedro Aleixo, Negrão de Lima,
-Gabriel Passos, José Alkmim, Odilon Braga, João Penido,
Polycarpo Viotti, Waldomiro Magalhães, Belmiro de M'edei
ros, Celso Machado, Bueno Brandão, Jacques Montandon, Ro
drigues Alves, Barros Penteado, Morais Andrade, Almeida
Camargo, Mário Whately, Hip6lyto do Rêgo, Zoroastro Gou
·veia, Cincinato Braga, Carlota Queiroz, Cardoso de Melo Ne
to, Henrique Bayma, José Nonorato, Domingos Velasco, João
"Vilasboas, Plínio Tourinho, -Lacerda Pinto, Idáljo Sardem
l:lerg, Mauricio Cardoso, Demétrio- .Xavier, Pedro Vergara,
Raul Bittencourt, Adroaldo da Costa, Gaspar Saldanha, Acyr
Medeiros, João Vitáca;, Edwaldo P.ossolo, Mlário Manhães,

..João Pinheiro, Horácio Lafer, Pedro Rache, Euvaldo Lodi,
Robert Simonsen, Oliveira Passos, Davíd Meinick, Levf Car
neiro, Morais Paiva, Nogueira Penido (111.)

Deixam de comparecer os Srs. :
Veiga Cabral, Adolpho Soares, Jeováh Mota, Veioso Borges,

..José Sá, lIomero Pires, Negreiros Falcão, Olegário Mariano.
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Oscar Weinschenck, José Eduardo, Gwyer de Azevedo, Bias'
Fortes, l\IelIo' Franco, Pandiá ·Calógeras, Furtado de Menezes,
Christiano Machado, Levindo Coelho, Aleixo Paraguassú,.
Lycurgo Leite, Plínio Correia de Oliveira, Vergueiro César,
Abreu Sodré, Morais Leme, Alfredo Pacheco, Francisco Vila
nova, Antônio Jorge, Adolpho Konder, Carlos Maximiliano,.
Víctor RUSC5omano, Ferreira Neto, Armando Laydner, Waltel'
Gosling, Augusto Corsino, AlE\xandre Siciliano, Gastão de
Brito. (35.)

ORDEM DO DIA

5

Continuação da discussão do projeto n. 1-A
de 1934. (Substitutivo Constitucional 10&
Sessão.)

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projeto.

Vêm á mesa, são apoiadas e enviadas á Co
missão Constitucional as emendas de ns. 394
a 408, incluida a de n. 217.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Nero de Ma
cedo.

O Sr. Nero de Macedo - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados. Baseado no anteprojeto da douta comissão desig
nada pelo Govêrno Provisório, nas 1.239 emendas apre
sentadas em plenário e na colaboração dos membros da
Comissão Constitucional o substitutivo, ora em discusslio,
constitue, não há dúvida, um trabalho que reune consider'
vel soma de energia, de patriotismo e, ainda mais, de verda
deiro esfôrço de todos os colaboradores conciêmes dos seul·
deveres e no firme propósito de produzir uma obra. capaz de
"organizar o regime democrdtico, assegurar a unidade na
cional, a liberdade, a justiça e o bem estar social e econ~mico.
a que nos propuzemos. As tendências das diferentes cor
rentes que legitimamente representam os partidos políticos e·
a opinião pública nacional estão demonstradas na primeira
etapa dos trabalhos desta Assembléia e estou certo que, coor
denadas as manifestações que vão aparecer nesta segunda
fase, com um espírito de fraternal cordialidade que deve
reinar em seu seio, chegaremos a bom têrmo, concluindo
com êxito, a função precípua para que fomos eleitos. Nin
guem de boa fé poderá negar o que venho de afirmar, nem,
mesmo os difamadores sistemáticos, poIs, pela mais ligeira
leitura do substitutivo chega-se ã imediata conclusão de que
prevaleceu o interêsse geral na realização da lei magna po
lítico-social, guiadora dos destinos da República. l!: falsa a,.
acusação da demora na confecção daquela lei, comparando-o
se com o tempo dispendido em 1891,..1892. A evolução ver
tiginosamente progressiva dos últimos tempos, especial
mente depois do grande flagelo mundial de 1914 a 1918, não'
comportaria mais uma constituição de aspecto meramente po
lítico porque as necessidade~ sociais cresceram na mesma
proporção e os seus reclamos, imperativos ou serão atendidos
dentro da ordem ou extravasarão em caudal de impetuosi-'
dade capaz de abalar todos OS alicerces até agora trabalhados-
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. ''Pelos mais peritos e patrioticos obreiros da nossa organiza
•cão nacional. A adaptação das novas idéias dominantes 'sObre
-o assunto demanda mais tempo e maiores reflexões e cui-
dados para evitar a proxima necessidade de uma revisão,

reomo consequência da imperfeição a que chegariamos, se em
:menor tempo pretendessemos coordenar as medidas trazidas
\pelos mencionados colaboradores.

Farei, SI' . Presidente, as minhas apreciações sObre o
substitutivo justificando, desde logo, algumas emendas que

:pretendo oferecer, trazendo, assim, mais essa colaboração que,
se não tiver maior merecimento pela forma, traz a certeza do
·meu desejo sincero de concorrer, por todos os meios, com os
-.elementos encontrados em meus estudos, no conhecimento
de nossa vida quer nas cidades litoraneas, quer nos núcleos
.de habitações dos mais remotos reconditos do maravilhoso
Brasil Central, onde a ação do Govêrno Federal é ainda quasi
,desconhecida e, sobretudo, na experiência haurida nos 25
,canos de vida pública, dedicada aos interesses da coletividade.

Ao Título 1- Da organização federal:
Nesse título, que constitue um único capítulo, julgo in:'

.dispensável alterações no art. 7°, n. 10, letra q, art. 12, § 5°,
·e art. 18, n. 2.

O primeiro dêsses dispositivos refere-se ás polícias es
taduais e não satisfaz aos interêsses dos Estados e nem dos

. elementos que nelas vêm s~rvindo com zelo, dedicação e pa
triotismo, sempre demonstrados nos, momentos exigidos em

-bem da segurança pública. '
Garantindo a ordem interna nos Estados jamais deixa

:.ram de concorrer como poderosas auxiliares das fOrças ar
madas da União, em todas as emergências, desde suas for

"mações.
As justificações' apresentadas com as emendas ns. 475,

533, ,829, 1.071 e L 073 dispensam maiores esclarecimentos
sObre a missão das fôrças estaduais, mesmo como &.uriliar de

::primeira ordem no caso da defesa nacional.
Recebendo a mesma instrução e usando as mesmas ar

, mas. nada impede que sejam expedidas as cadernetas de re
servistas aos brasileiros que servirem naquelas fôrcas por

,'dois anos ou mais. .
Para evitar que o legislador ordinário possa usar de um

'arbítrio que não corresponda ás necessidades acima lembra-
·-das, .apresento o substitutivo assim redigido:

,".Art. '7°, ;R. :10, letra <l - Condições gerais das fôrças
.policiais. estaàuais, em caso de mobilização ou de guerra,
'estabelecendo ainda a instrução a ser ministrada, o arma-

·mento a ser usado, as garantias das promoções nos seus qua
dros, as reformas e pensões nos casos de invalidez ou morte.
durante o período em que estiver em operações de guerra e a
concessão da caderneta de reservista aos que nelas servirem

· por 'dois anos ou mais ...
'IS50constitue a aspit'allãl> mínima e a justiça manda a

-Assembléia ampará-la. '
Quanto ao art. 12, § 5°:
A primeira parte dêsse \dispositivo estabelece que a

'Côrte Suprema requisitará a intervenção e na segunda manda
que o Trillunal faça a nomeação do Interventor. Ora, quem
requisita não executa. Além dessa divergência, que não po

, der.á· permanecer, essa mesma segunda parte vem ferir o que
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.~receitua o disposto na letra a do § 5", do artigO ora em es
tudo, ./ilUe é concebido nos seguintes têrmos: "executar a in
tervenção decretada pelo Poder Legislativo, ou requisitada
pelo Judiciário". É uma competência de outro poder, con
ferida pela própria Constituição.

A intervenção é sempre uma medida odiosa por consti
t.uir diminuição de autonomia e, assim sendo, é mais acertada
a sua realizacão por meio dos dois poderes - o que decreta
ou requisita e o que executa. A emenda é no sentido de ser
suprimida a segunda parte do § 5", art. 12.

Art. 18, n. 2:
Em nota á imprensa carioca tive oportunidade de me re

.ferir a êsse dispositivo e lembrava que até agora os mUni
cípios não emitiam sêlos - matéria dividida entre os pode
,res da União e dos Estados. Não convém alterar e menos
ainda ampliar a faculdade de emissão de valores de qualquer
:natureza. Parece-nos que houve omissão das palavras: "por
-verba" depois da palavra - "sêlos" inicial do disposto que
ora apreciamos.

Com o simples acrescimo, a que me refiro, a emenda
'vai corrigir os males que poderiam advir de emissão de sêlos
nos 1.365 municípios do País. Antes de encerrar a apra
..ciacão sôbre o título I, permito-me solicitar a atenção dos
.,ilustrados relatores da parte - Divisão de Rendas - porquê
s6 agora, depois de elaborado todo o substitutivo, poderão os
mesmos relatores medir, com precisão, a extensão das obri
:;,gações dos Estados e destarte proporciop.ar-lhes a quota na
partilha, que melhor corresponda aos encargos impostos. O ar
tigo 158, incluido no Capítulo III - Da ordem econOmica a
social - abriu profunda brecha na taxa concedida aos Es

,tados pelas disposições contidas no art. 15, 1°, letra a, e ar
tigo 16, parágrafo único e essa diferênça não foi calculada
;·nos quadros que ilustram o parecer sôbre a matéria

:êsse dispositivo enquadra-se melhor como tiro parágrafo
.-do art. i5 citado.

Convém consignar, para esclarecer, que os Estados vão
sofrer as restricões dos impostos de consumo que passa a ser
privativo da União, em face da exigência do art. i6 e da via
ção e o de transporte porquê essa taxação virá infringir o

·determinado no § 4° do art. i3. .

Sr. Presidente:
Passarei, agora, ao estudo do Título lI·~ Capitulo liI

.- Da Camara dos Estados -.
Sou pela supressão do disposto no art. 43, letra "b",

.-que estabelece a faculdade de autorizar empréstimos ex
ternos aos Estados e Municípios.

As medidas acauteladoras fixadas nos arts. 65 e 124
.08 suas alíneas não bastarão para cura do mal existente e o
momento é mais que oportuno para se proceder á profila
xia reclamada pela vontade nacional, exteriorizada por todos
.os meios ao alcance do povo. Já emiti opinião sÔbre o as-

.sunto e a publicação foi feita pelo Diário da Noite, de i2 de
.corrente, onde assim me ex:premí: "Depois de que toda a
Nação tomou conhecimento exato do descalabro que cons
:tituiu o regime de empréstimos externos, não se justifica a
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inclusão no art. 43 da. faculdade dos Estados e M:unicípios~
.contraírem mais dívidas dessa natureml. O Sr.' Osvaldo Ara-
nha teve oportunidade de esclarecer minuciosamente o es-
tado dêsse mal. nacional que, como cancro, precisa ser ex
tirpado, por completo, para. evitar o seu reaparecimento.'"

O SR. VIEIRA MARQUES - Permita-me V. Ex. um
aparte. Minas deve grande parte do desenvolvimento de·
seus municípios a um empréstimo externo, feito pelo Pre-
sidente Bueno Brandão, em beneficio das municipalidades.
Depois dêsse empréstimo é que os municípios puderam aten
der aos serviços de iluminação elétrica, de esgõto, de água,
para só falar dos principais.

O SR. NERO DE MACEDO - E V. Ex. acha que, mesmo
com tais beneficios. tudo isto pode superar a vergonha por
que passamos, neste momento, perante os povos civiliza-·
dos, por não cumprimos nossas obrigações de bons pagado
res, como sempre fomos considerados?

O SR. VIEIRA MARQUES - Um só município mineiro não·'
faltou ao cumprimento de seus deveres.

O SR. NERO DE MACEDO - Trata-se de um conjunto,.
que não pode ser julgado apenas pelo que se passa em Minas·
Gerais.

O SR. VIEIRA MARQUES - Outros municípios têm hon
rado seus compromissos como Minas.

O SR. NERO DE MACEDO -' Se todos os tivessem hon--·
rado, a União não estaria na situação em que se encontra.

oSa. VIEIRA MARQUES - As exceções não podem cons-
tituir a regra.

O Sr.. ABELARDo :MARINHO - O número dos que não hon
raram é muito maior.

O SR. NERO DE MACEDO - O nobre Deputado terá.
oportunidade de ouvir o que o Dr. Osvaldo Aranha disse e
~e que talvez não se tenha recordadú.

Prossigo: "O país passou a dever ao Ministro coorda
nador da obra notâvel e considerada uma das melhores rea
lizações do govêrno revolucionário mais êsse serviço de'
importancia excepcional e precisa ser devidamente aprecia-·
do. Só o poder excepcional da Constituinte poder~ cercear
o direito até agora outorgado aos governos estaduaIS e mu
nicipais que não souberam usar dessa prerrogativa que, exa-
minada em todas as suas consequências, não poderá ser
enquadrada apenas na autonomia de uma divisão adminis
trativa, pois envolve a soberania nacional. Permanecer nl}·
êrro, depois das lições de consequências tão amargas e que·
êsse amargor acompanhará mais de uma geração, é fazer
obra na certeza de sua próxima demolição. Como justifi
cação da emenda, mandando substituir o pernicioso disposi
tivo pelo que veda a faculdade de produzir o mal, basta o
que com inexcedível proficiência expÔs sObre o assunto o·
responsável pela direção do Ministério da Fazenda. A lição
deve e precisa ser aproveitada, tanto mais que foi clara e
documentadamente demonstrada."

b Secretário da Comissão de Estudos Econômicos e
Financeiros dos Estados apresentou no ano passado, em·



-289 -

New-York, expondo as condições de nossas dívidas exter
nas, uma demonstração que termina com os totais dos dé
bitos no perfodo de ,1889 a 31 de dezembro de 1931, a saber:

1889

1921

Tot.al • . • ~ fi •• " 4 .

Estad:os .. . ••••••.•••••••.•..•••••••••••
Mu~icfpios • •...........••...•...•.•..•
Umao . . "............•......

Estados . . .
Mu~cfpios • • ••...•..•••• ~ ..•..•.•...•
Unlao • . ".•..••...••...•....•........•

~ 1.571.620
f 662.500
f 30.389.500

f 32.623.620

~ 5.079.680
f 578.570
f 42.060.701

f 48.718.951

f 40.594.752
f 8.458.226
f 96.281.570

2 1.45.334.548

~ 35.499.522
~ 20.627.795
f 120.306.303

t 176.433.620

~ 69.815.772
~ 24.643.951
~ 135.319.406

~ 229.779.129

.•.........•...............•.

...........................•

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

Total •

Total .

. Total •

1911

Estados • •....•....•......•...•..••..•.•
M~icfpios . ••.....•....••.......•...•
Urnao • . ..•.......•...•.•.......••.••••

1889

Estados . . .......................•.....
Mu?;icfpios • . .•.•....•.•...........•
Urnao • . ...•...•........•...........•.

Total •

1931

Estados • ••••.••..•..••..•....•..•.....
Mu}!icfpios • . .......•.•..••.•.••..••.•
Urnao • •...............•.......•..•....•

Nesse total da dfvida externa atual os Estados e M.unicí
pios se apresentam com a responsabilidade de ~ 94.459.723,
ou seja. em contos de réis, a estonteante pa.rcela de
6.612.180.610'000, calculada a libra a 70'000: ~ pr.eciso
notar que êsse encargo pesa sómente sObre 15 Estados e 17
municipalidades. Pelos elementos fornecidos pela comis
são acima aludida, em seu relatório. a receita total de todos
os Estados brasileiros atingiu em 1932, a soma de 1.187.246
contos de réis, sendo que os 15 devedores têm as suas re
ceitas limitadas a i :iU$240 contos de réis. Citei êsses aI..;
garismos apenas para chamar a atenção da Assembléia para
o descalabro financeiro em que se encontram aquêles que,
abusando do crédito, não mediram a extensão do êrro que
cometiam, êrro que o povo qualifica de crime. tal a insensa
tez dos que confiaram em demasia no futuro. Malditos os
benefícios trazidos a alguns com o sacrificio de todos, em
longo perfodo de restrições e até mesmo de penuria para os
mesmos. abastados. Defensor sincero, da autonomia dos Es-

VOLUME XII . i9
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tados, dentro dos limites traçados pelo Constituição de 1891,
sinto-me a vontade em propor a medida que vem pÔr· um
dique a essa fonte indesejável e de males não prevista pelos
patriotas que organizaram o Brasil republicano. É mistér,
é mesmo indispensável que toda a Assembléia rec6rde, com
a'tenção que merece assunto dessa natureza, a exposição do
Sr. Ministro Osvaldo Aranha, na sessão de 16 de fevereiro
proximo findl"\. Ressoam ainda dolorosamente, como dobres
de sinos a finados, o debulhar das parcelas de nossas dívi
das federais, estaduais e municipais, de uma maneira ener
vante pela extensão das cifras que caracterizam em traços
f6rtes os descalábros· dos governos imprevidentes e incapa
zes de enfrentar a impopularidade para restringir as des
pesas até ao nível de nossas possibilidades reais. Salmo
da agonia do crédito de uma nação que a natureza prodiga
mente concedeu todos os privilégios e que, caprichosamente
esqueceu-se de dotar aos homens que, infelizmente, se tor
naram guias descuidados de seus destinos, do juizo suficien
te para evitar a asfixia dêsse povo que confiante e bon
dO$amente serviu-lhes de degráu de ascenção ao poder. Pará.
melhor firmar os conceitos que venho de emitir transcre
vo os seguintes t6picos da bem elaborada exposição do Senhor
Ministro da Fazenda, enumerando-as na ordem ali encontra
das: 1°. "Usamos e abusamos do crédito exterior, sem re
colher, em verdade, sinão onus e sacrifícios"; 2°. - "Os qua
triênios presidênciais realizaram os empréstimos que vou
enumerar - e eu faco questão de me deter em pormeno
res, porquê acredito que todos êles possam ser uteis aos
nobres Constituintes, os quais, na nova Carta da República,
hão de, por certo, estabelecer regras para que não se imole
e sacrifique o Brasil em desperdicios e gastarias com os fa
vores, com as tolerancias, mas' com prejuizo do crédito ex":
terior". - "3°. Declarei á Casa que o capítulo das dívidas
estatuais, dos empréstimos mesmo' da vida financeira e
econômica dos Estados, não deveria ser assunto para debate
nêste ambiente de tão larga publicidade, por envolver para
todos n6s, o dever de inquirir, até os últimos detalhes, as
razões da situação creada ás unidades federativas não só
por n6s como por aquêles que nos vieram oferecer o seu
dinheiro, comprometendo a nossa vida". Basta, nada mais
é preciso para descrever' o tenebroso abismo a que chegá
mos. Iniciamos agora, graças aos esforços empregados pelos
dirigentes apoiados na vontade forte e confiante da nação,
a saída da voragem apoiada nas raizes de nosso patriotis
mo, nas anfratuosidades de nossa resignação e nos troncos
com cernes de nossa confiança nas possibilidades desta
terra abençoada. Fechemos, nesta oportunidade única, ã
porta ao mal e com trancas tão fortes que possam resis
tir os .ariotes dos impatriotas que pertendem empestar o
ambiente nacional com mais empréstimos externos.

O SR. VmIRA MARQUES ...:..- Muito bem. Estudaremos, en
tão,- uma f6rmula conciliat6ria.

O SR. NERO DE MACEDO - Sr. Presidente, chegando-se
ao titulo lI, do projeto, capitulo lI, vê-se, desde logo, a ne
cessidade de ser alterada a redação do art. 27, na parte em
que considera elegiveis para o Poder Legislativo, "os alista
veis como eleitores".

Si êsse artigo assim diz, mais adiante, vamos encontrar
o art. 60, tornando obrigat6rios o alistamento eleitoral e.
o voto, salvo para os· maiores de 60 anos.
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() SR. MÁRIO CAIADO - Isenção já" concedida pelo Codigo
Eleitóral, e para as mulheres em qualquer idade.

O SR. NERO DE MACEDO - Exatamente. O ilustre
Deputado Sr. Levf Carneiro, por ocasião de assinar o pare
recer fez as seguintes restrições ao citado art. 27:
" "Exige a qualidade de eleitor alistado e não apenas a
possibilidade de ser alistado. Tendemos a realizar o voto"
obrigatório. Não se compreende que possam caber as mais
altas funções públicas a quem é apenas alistavel como elei
tor, não estando efetivamente alistado. Também prefiro
fazer claramente esta exigência, em vez de outra suscetivel
de dúvida, come 8star no gozO de direitos polfticos".

O SR. MÁRIo CAIADo - O anteprojeto elaborado pela
sub-comissão no Itamaratf, referia-se "estar no exercício de
direitos políticos".

O SR. NERO DE MACEDO - Como bem acentúa o meu
digno e íntegro companheiro de bancada, Sr. Mário Caiado, o
anteprojeto elaborado pela Sub-Comissão e para aqui enca
minhado, dizia, no art. 22, § 40

- "São condições para elei
ção de deputado: ser brasileiro nato; estar no ezercf.cio de
direitos políticos; ter mais de 25an08". E, em aditamento ás
justas considerações do Sr. Levi Carneiro, devo acrescentar
mais o seguinte. O projeto de Constituição, considera o alis
tamento e o voto obrigatórios. Dispensa a exigência de es
tar o cidadão na posse de seu titulo, para ser elegivel (ar
tigo 27). Atualmente? O alistamento e o voto não são obri
gatórios, mas uma das condições essenciais de elegibilidade
é ser eleitor. Basta ver o n. 10 do art. 59 do Codigo Elei
toral, que não oferece margem para qualquer sofisma.
Houve, na verdade, um decreto posterior (n. 22.672, de 26
de abril de 1933), alterando oart. 59, mas como providência
:excepcional e de aplicação exclusiva ás eleições da Assem
bléia Nacional Constituinte.

O SR. JosÉ HONORATO - Mesmo assim, ninguem pouda
se inscrever como candidato, sem, pelo menos, provar estar
qualificado como eleitor.

O SR.NERO DE MACEDO - De perfeito acôrdo. A modi
ficação do art. 27 é, portanto, uma medida que se impõe.

O SR. MÁRIO CAIADO - Não podemos retrogadar. Man
tenha-se o que diz o art. 59 do Codigo e deve ser obrigató
ria a exigência da exibição do titulo de eleitor, por ocasis!o
do candidato requerer o seu registo no Tribunal Eleitoral
da respetiva região.

O SR. NERO DE MACEDO - Passarei, agora, a tratar de
um outro ponto que considero de grande relevancia: - a
fixação do número de representantes. O art. 37, determina:
"O número de representantes será fixado por lei e os do
povo, em proporção que não excederá de um por 1.50.000
habitantes, até o maximo de 20, e, deste para cima, de um
por 250.000 habitantes".

. O parágrafo único, declara que não serã reduzido o
numero de representantes de cada Estado, admitidos na As
sembléia Nacional Constituinte e não excederá de 300 o total
desses representantes.

Sou favoravel a fixação dos representantes, segundo !l
número de eleitores inscritos. E a não prevalecer esse cri
tério, mantido o que está consubstanciado no art. 37, acho
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1.
2.
3'
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
lL.
18.
19.
20.
21.
22.

Amazonas.•••.••••••• '. , , .
Pará.•••.•••••••••••••••.
Maranhüo.•••.•••.••••.•.
Piaui •••.•••.••••••.••••.
Ceará.••..•••.••..••••••.
Rio Grande do Norte......
Paraiba.•••.•••.•••.••...
Pernambuco .
Alagoas .
Sergipe .•••.•••.•••.••••.
Baia •••.•••.•...••..•••.
Espiritr Santo.••..•••••••
Distrito Federal •••.•••••.
Rio de Janeiro ..
Minas Geraes ••..••••••..
Silo Paulo •••••••••••••••
Goiaz.••..••..•••.•••••..
Mato Grosso ••..••••••...
Paranà •••.•••.••..•••••.
Santa Catarina..•.•.••.••
Rio Grande do Sul........
Território do Acre.••••••.

13- 8·1932
19- 7·1932
23·11-1932
19- 8-1932
2- 8·1932
5- 8-1932

21- 7-1932
2- 8-1932
4- 7-1832

30- 7-1932
30- 7-1932
16- 6-1932
21- 5-1932
19- 5-1932
30- 6-1924
26- 5-1932
20- 8-1932
11-11-1932
9- 6-1932

13· 6-1932
-15- 7-1932

3- 5-1932

1101932
3- 9-1932

12- 11932
1-10-1932
1-11-1932
17-9-1932

22-10-1923
10- 91932
6- 8-1932
3- 9·1932

24- 9·1932
27- 8-1932
4- 8-1932

16- 7-1932
1-11-1932

2910-H32
810-1932

16·121932
23- 7-1932
13· 81932
17- 9·1932
13'12-1932

16 16 I 12 28\
24 24 15 39
23 23 31 54
20 20 26 46
26 26 56 82
20 20 22 42
18 18 17 35
47 47 36 83
15 15 18 33
12 12 29 41
51 51 77 128
20 20 10 30

9 3 - 3
45 45 8 53

125 125 49 174
136 136 129 265
23 23 33 56
19 19 6 25
31 31 20 51
24 24 12 36
44 44 41 85
5 5 6 11

753T7471653"174001

4.389
28.990
12.432
10.462
80.4'j8
18.959
29.684
69.818
28.742
28.460
91.118
29.781
84.892
69.622

811.3'j4
299.0i4

16.114
8.788

84.844
86.187

281.196
1.968

1.466.100

I 16 16\
165 155
49 49
51 51

125 119
70 68

111 111
261 260

81 81
78 78

333 325
133 133
231' 229
266 260

1.214 1.213
995 988

63 61
37 36

131 131
139 139
855 855

7 7

5.411\5.365

3497
23.264
10.208
9.626

24.659
16.90'2
24.978
6õ.630
18.060
20.208
6f).712
2U~76

71).242
li6.oo6

26li.14'2
261.6i8
12.123
li. 698

26.838
26.296

194.888
1.869

1.222.624

3 10
4 19
4 33
4 17
8 41
2 8
4 12
7 91
3 23
3 13
4 67
2 9

16 183
11 186
5 142
7 101
2 9
3 9
3 14
3 13
3 36
3 4

-'-104 11.040

79,676°/0
80,213 r/o
82,070 '/0
91,053 %

80,907 <>Jo
89,176 %

84,186 "/0
80,103 <>Jo
76,025 %
86,116 '/0
76,507 %
71,898 "/o
88,632 "/0
81,925 '/0
85,153 %
87,496%
75.232 <>to
64838 ~/.

72,718 %
72,662 %
84,071 c/o
94,969 %

83,358%

2.733
18.908
8.122
9.300

24.187
16.637
23.046
63.938
14.821
18.606
68.49.
20.716
78.73S
M.l00

24õ.S44
25;).106
11.972

li.6Slí
24.001
24.997

185.706
1.8M

1.157.761

4
7
7
4

10
4
5

17
6
4

22
4

10
17
37
22

4
4
4
4

16
2

214

68S
2.700
1.160
2.32;)
2.418
4.1õ9
4.609
8.172
2.386
4.61)1
2.896
6.179
1.378
8.185
6.680

·11.623
2.993
1.408
6.162
6.249

11.606
932

NOTAS

Os .dados ac:ima referentes aos Estados do Espirito Santo, Mato Grosso e Santa Càta.:ina são.corresl'0ndentes ás eleições renovadas. E~ 3 de Maio de 1933, naquela região, "Vota
ram os seguJ}ltes ~eltO!es: 24.668 (ES), 6.359 (MG) e 26.533 (SC) no total de 57.560 ou seJam mB.1s 4.187 votos do que o resultado das eleIções renovadas.. Conclue-se, assim, que dos
1.466.700 eleitores mscntos votaram .1.266.811, na eleição de 3 de Maio de 1933, em todo o pais.

. O serviço eleitoral no Distrito Federal é realizado por meio de três cartórios privativos, criados pelo decreto n. 21.160, de 20 de Julho de 1932, tendo funcionadO postos elei- _
torais, a. partir de 26 de Janeiro de 1933, a.té o encerramento do alistamento. .

. Secretaria do Tlibllnal ~uperior de Justi"a Eleitoral, Em 15 de Março de 1934,-Eàmll1ldo BDlrelo Pint<, oficial. De accôrdo.-.Allgll6I0 O. Gomes de Castro diretor. Visto.-
Hermenegildo de Barros, presidénte dó TnôlJIlal Superior. .

"VOL. Xli - 292-A
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indispensavel, a inclusão de mais um parágrafo, assim re
digido: "Qualquer que seia o número de habitantes do Es
tado ou Território o aumento de representante só se veri
ficará depois que o número de eleitores atingir ao mínimo
de dezesseis mil".

É uma restrição indispensável para evitar mais injusti
ças como na fixação do minimo de representação de Esta
dos com populacão e eleitorado em número tão divergentes.

Por outro lado, constitue verdadeiro estimulo para o
serviço eleitoral e concorrerá para atingirmos em breve
prazo ao alistamento total dos que legalmente podem exer
cer o direito de votar.

O número de votantes não póde deixar de ser tomado
em consideração, pois são êles que representam a vontade
popular escolhendo os seus mandatários para os corpos le
gislativos -em todas as esféras.

Vou lêr os excelentes mapas oficiais organizados, pelos
competentes funcionários do Tribunal Superior de Justiça
Eleitoral Drs. Edmundo Barreto Pinto e Gomes de Castro,
quadros êsses que vêm provar, de modo positivo a desigual
dade em que vão ficar, quanto ao número de seus represen
tantes, diversos Estados e o Distrito Federal. (Le)
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MAPAS PARCIAIS

I - Instalação dos Tribunais Eleitorais

(por ordem cronológica)

Regiõe~' .' 1932
,

f. Territ6rio do Acre (~) •••• ;;. ~.. •• 3 de .maio.
2. Rio de Janeiro • .;. ~ ~. ~ ~ ••••••.•• ; ~19 de maio.
3. Distrito Federal .••••...••••• • •.•• 21 de maio .
.i.. ,são Paulo ~ .;. 26 de maio.
5. Paraná .•.•.•..•..•..•• '. • • • •• . • • . • • 9 de junho.
6. Santa Catarina •. , ~ • . • . • . . • . • . . . •• 13 de junho.
7. E!?píritosanto 16 de junho.
8. Minas Gerais ." '•."•••••••.••'. 20 'de junho.
9. :Al.~as ,....... . •••• • ••.•.•• ..... •• • • 4 de julho.

10. õRio Grande do Sul ;. ó •• .; •••••••'. • .15 de julho.
ii. Pará ..••..•.••..•••••••.•.••••••• 19 de julho.
i2. .Paraíba .. , . • . • . . . . • • • • • . . • • . . • •• 21 de julho.
i3. Sergipe .•..••.•.•••••.•••••••.••• ~O de julho.
i4. Baía •.••...••.....•.•• •••••••• 30 dE.' julho.
15. Ceará ..•.•••.•.••••••••••••••••• 2 de agosto.
16. Pernambuco ....•..•..•.•..••..•• 2 de agosto.
17. Rio Grande do Norte ...•.••..••• 5 da agosto.
18. Amazonas •••.••.••••.•••••••••••• 13 de agosto.
19. Piauí •.:: ..••••. ~~.~ •..•••••.••• ~ 19'de agosto.
20. Goiáz •••.•..•••.•••...•••••••••••••••. 20 de agosto.
2f. 'Mato Grosso ••.•••• ~ .•• ~ ••• ~ •• • •• fi de novembro.
22. Maranhão ..••••...•••.••••••••••• '23 de nove~o.

II - Divisão e~eitora1 (*)

eOd. Eleit., art. 24; decr.. n. 21.669, d.e 25-7-1932

(pela .ol'l1e1a ile c1atall' eJIÍa qü foftlJll a»r0va4o. o. »lano. pele

Regiões

1'. Rio de Janeiro •....•••.•••••..•••
2. Paraná •.••..•...•••••••••••••••••
3. Distrito Federal ••...•••.••••..•••
oi. AlagOas ••.•.•••..•'.•• '•••••• .(.•••

1932

16 de Julho.
23 de julho.

4 de agosto.
S de lW:osto•.

(.) o T. R. do Acre tem uma. forma.çl.o especia.l (decreto
n. 21.321, de 26 de AbrU de 1932), visto que as a.tuais condiçõ~8

de vida polftlca e administrativa. do TerrltOrio, agravada. pela.
ausencla de vãrias persona.lidades de destaque nllo permitem a
fiel observancia do disposto no Código Eleitoral.,

Secretaria. do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, ~m 10
de :Março de 1934. - &ia_do Barreto PbLto. - De a.ccOrdo,
G-. de CaatreJ. diretor.

(.) Atendendo a. que, para. o in1clo do a.l1stamento nllo foi
possivel fixar uma data. 11nJca. para. todo o pais, em razl.o de,' por
sua complexidade, nllo Ile haver orga.n1sa.do o 1ndillPeDl!lâvel al)&
relhamento preparatOrio de modo simultaneo. em todas as regll~e.
eleitorais, mas sucessivamente; ·em ta.ce do cUapoato no parAgrafo
10 do art. 37. do C6digo e d1a.nte de uma. representaçlo do '1'. S ••
. em 25 de Julho d" 1932, o Govêrno ba.aou o decreto n11mero 11.661'.
declarando lniclar-se o au.tamento no dia imediato &O da pubU.
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:;. Santa .catarina .•.••.•..•.•••.•.• 13 de agosto.
6. Espírito S,anto . . .• 27 de agosto.
7. Sergipe .••..•...••.•.• '. • • • • • • • • • 3 de setembro.
8. iPará ., . • . . . . • . . . . . • . . . . • . . • . • • . . 3, de setembro.
9. Pernambuco .•..• • . • • • •• • • • • . • • .• 10 de setembro.

fO. Rio Grande do Sul 17 de setembro.
:1.1. Rio Grande do Norte ••.•••••••••• 17 de setembro.
12. Baia .•.. ~ . . • • . . . . . . . . . . • • • • • • • •. 24 de setembro.
13 Amazonas •• . . • • . • . . . . . . . • • • • . • • . • f de outubro.
14. Piauí ~.:........•• ••••••• f de outubro.
1'5. Goiáz . . . . . • . . • . • . . . • • . • • • . • . • • .• 8 de outubro.
16. Paraíba .•.••.••••..•...•••••.•••• 22 de outubro.
i 7. 'São Paulo ...•............•...••• 29 de outubro.
i8. Minas Gerais f de novembro.
i9. Ceará .••..•.••.••.•••.••••..••.• f de novembro.
20. Maranhão •....•.••.••••••••••.••• 12 de novembro.
21.. Território do Ácre .•.•..•••••••.• i3 de dezezX".bro.
22. Mato Grosso ' 16 de dezembro.

. {

lI! - Eleitores inscritos até o encenamento do alistamento,
para as eleições da Assembléia,Nacional Constituinte

,(na ordeIQ d~crescente)

Regiões

1. Minas Gerais ••..•......••••..•.....•.•
2. São Paulo .••.•.••...•..••.•...•.••....
3. Rio Grande do Sul •••....••........•••.•
4. Baía ...•.••......•.•.•.•••.••..•....•••
5. Distrito Federal .
6. :RIo de Janeiro ••.••......••.•••...•.••••
7. Pernambuco ...•.....•..•••...•.•..•••.•
8. Santa 'Catarina •....•...•.•.••....•.••••
9. Paraná .......•...•..••..•••......•...••

10. Ceará ......••••.••.•..••••..•.••.•.••••
1i. Espírito S,anto ••.••.•••.•••....•...•.•.•
12. Paraíba •...•..••••.•.••.••••....•..••.•
13. Pará •••.•..•••.•.•••..••....••..•••.•.
14. AlagOas ••..•.•••••••.•••••••.••••.•••••
15. Sergipe .••....•.•..•.•.••••.......••••.
i6. Rio Grande do Norte .
17. Goi:áz .
18. ~8ranhão •.••.•••••.•.•.••..•..•...••• ',',
19. ·Piauí .....•..••.••••.•.•••.•..•...•.••.
2(}. Mato Grosso .••..••...•...••••..•.••...•
21. Amazonas ......•...•.•.•••..•....••..••
22. Território do Acre .

Eleitores

31.1..374
299.074
231.194

91.:1.18
84.892
69.522
69.318
36.187
34.844
30.478
29.731.
29.664
28.990
23.742
23.460
18.959
~6.U4

12.432
10.462

8.788
4.389
i.968

1..466.700
'cacão, em cada. regULo, da. aprova.ç§.o, pelo T. S., da. dlv1B!l.o de
'sonas eleitorais.

Pelos decrs. ns. 21.808, de 12 de Setembro de 1932 e 22.2~4.
de 12 de Dezembro de 1~32, - atendendo aos embaraços e graves
perturbações que trazem as remodelações na. divisã.o adminis
trativa. dos Estados, - na fáse do allsta.mento, para as elelçõea
ã Constituinte, ficou suspensa. a execucão do disposto no n. vm
do art. 13 do coa. dos Interventores, que' permite creaclLo ou
supressão de munlclplos.
. Secreta.r1a do ","bunal sUperior de Justiça. Eleitoral, em 10
de Março de 1934. - Ecla1lD40 u.rreto PInto. - De acOrdo, Go
__ de C-uo. diretor.
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NOTA - O alistamento foi realizado na conformidade daiS
disposições do Código Eleitoral.'~RegiJDento Geral dos Juizos. Se
cretarias e cartórios Eleitorais e decretos ns. 22.168. de 5 de
Dezembro de 1932. 22.397. de 26 de Janeiro de 1933. 2:'..428. de 1 de
Fevereiro de 1933, 22.532. de 10 de Março de 1933• .l!2.536, de 13 de
Março de 1933. 22.560. de 20 de Março de 1933. 22.573. de 24 de
Abril de 1933. Q.ue estabeleceram medidas de emergência para.
facilitar o alistamento dos eleitores da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

- O alistamento no Distrito Federal encerrou-se em 15 de
Abril de 1933. e nos Estados em 10 do mesmo mês e ano.

- Os dados· constantes do presente quadro. foram obtidos
segundo os despachos telegráficos Q.ue se acham arQ.uivados nesta
Secretaria.. visto que, pela premência do tempo, - em Q.ue o alis
tamento, encerrou-se nas vésperas do pleito, ."... nll.o poude ser or
ganizada a lista a que se refere o art. 126 do C6digo .

.Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 10
de Abril de 1934. - EdJa.lIJIdo Barreto PInto. - De acOrdo. Go-
_ea de Castro, diretor.... .

Eleitores

IV - Eleitores que compareceram ãs urnas para as eleições
da Assembléia Nacional Constituinte, incluidas as vo
tações feitas em secções que vieram a ser anuladas pelo
Tribunal Superior e pelo Tribunal Regional

(na ordem decr~scente)

Regiões

1. Minas Gerais .
2. São Paulo ..........••....•.......•...•.
3. Rio Grande do Sul . ~ ~ ..
4. Districto Fed{'ral ....••..•....••....•••
;>. ~afa ....••~ ......•...........•...••••...
6. Rio de Janeiro ............•.•...•••....
7. Per~aDibuco •.•..•••.•.••••••••.•••.••••
8. Santa Catarina (*) .
9. Paraná •............•.......•..•••..•••

10. Paraíba .......•............•.••..••..••
i 1. Ceará ..•.....•......••....•.•••.••••.••
12. Pará ••.........•...•..•..•.•.•.••....•
13. ·Espírito Santo (*) •..•••.••••..•.•••..••
14. Sergipe ....................•.....•.....
1'5. Alagôas ............•..•......•••.••..••.
16. Rio Grande do Norte .•......•.••........
17. Goiáz ..........•..•..•.•..•••••.••••.••
18. -Maranhão ........•••.................••
19. Piauí .................•.....•....•.•.•
20. Mato Grosso (*) ..••.••••••••••••••.••••
21. Amazo~as .....................•.....•••
22. Território do Acre •.•........••.......••

265.147
261.678
194.147
75.242
69.712
56.956
55.530
26.295
25.338
24.973
24.659
23.254
21.376
20.203
18.050
16.907
12.123
10.203
9.5.26
5.698
3.497
1.869

i,222.62j

(.) As eleições dos Estados do EspfrIto Sa.nto. Santa ca~
tarIna e Mato Grosso, realIzadas em 3 de·Ma.io de 1933, foram anu
ladas. Os nl1meros acima citados já. sito os das eleições renovadaa,
relpecUvamente. em 8 de Outubro, 3 de Dezembro e 17 de Setem
bro de 1933.

No pleito de a dê Jlú.lo de 1933. compareceram os seguintes
eleltorel:

24.888
%6.633
'6.369

57.660

lll.plrito Ballto •••••••••••••••••••••••••••••••••• : •.•••
IJanta CAtarina •.•.••••..•..•.. •.••.••••..•.••.•.....•..
Mato Grolllo 11 •••••••••••••••••••• 1" . -----;,.-
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,ou sejam mais 4.191 votos do que onllmero de eleitores que vo
taram nas elelcões renovadas.
.. Conclue-se, assim, que dos 1.466.700 eleitores. inscritos, com-
'Pareceram 1.226.815, ás urnas, no dia 3 de maio de 1933.

_ As eleicões foram realizadas e apuradas até o julgamento
final- de acOrdo com as disposições do Código Eleitoral, Regi
mento Interno do T. S. e dos T. R., decretos us. 22.1.94, de S
de Dezembro de 1932, 22.364, de 17 de Janeiro de 1933, 22.641, de
13 de Abril de 1933, 22:621, 22.627, 22.671 e 22.672, de 5, 7 e .26
de Abril de 1933, respectivamente, e n •. 22 •.695, de 10 de :Maio de
.U33.

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça. Eleitoral, em 10
de XarCo de 1934. - ~_do Barreto PiDto. - D.e acOrdo. Go
meti de Cutro. diretor.

v - Quociente eleitoral

(na ordexn decrescente)

Regiões

. I

Votos apu-\
rados Depuf.ados

Quociente
eleitoral

1. São Paulo •••••••• 255.700 22 1i.~23
2. Rio G. do Sul •••• i85.700 f6 ii. 606
3. Distrito Federal •• 73.733 10 7.373
4. Minas Gerais. .••••• .245.344 37 6.630
5. Santa Catarina •••• 24.997 4 6.249
6. Paraná ••••••••••• 24.648 4 6.162

. 7. iE$pírito Santo ••• 20.716 4 5 •179
8. Sergipe •••••• ••• • 18 ..606 4 4.651
9. Paraiba •••..•••••• 23.406 5 4.609

10. Rio G. do Norte. 16.637 4 4.159
.H. oRi.o de Janeiro..... 5534'.913508 ~~ 3.185
12. Pernambuco ••••••• iH 3. 172
1:3. Goiáz ..••.•..•••• I. 11.972 4 2 . 993
i4. B,aía ...•••••••••• 63.497 22. 2.896
·i5. iPará ......••••••• 18.903 J 7. 2.700
i6. 'Ceará ..••....•. JJ. 24.i87 10 2.418
17. AlagOas •• • . . • • • • • U. 321 6 2.386
i8.Piauí .•••.•••.•.. 9.300 4 2.325
19. Mato Grosso •••••• 5.635 4 1.408
20. Maranhão ....•... 8.122 7 i.iSO
21. Território do Acre. f. 864 2 932
22. Amazonas ••.••••••• 1_----:2~.7:,::3:..:;:3~..1 --...:::4~1.--:.-.....::.6.::.;83::....

1.1·57.761 214

..

. NOTA - Pelo T. S. já ficaram concluldos os julgamentos de
todos os recursos de contestacll.o contra. a expedfcll.o ou reconhe
cimento de candidatos.

. Em face do que dispõe o art. 95 do Código, que permite ao
diplomado pelo T. R. exercer o mandato em toda a plenitude
até o julgamen1;o do T. 5., a Assembléia Nac10nal Constituinte.
instalou-se D& data. prefixada, prestando o compromisso rec1men
tal. na v€apera. da. dJLta. da lnsta.l&cll.o .olene representantes ln
.cluidos de aasoclagõe. profissionais.

- Os câlculos do quociente dos Estado. do Esptrlto Sa.nto.
santa. Catarina e Jl[ato Grosso. já. foram feitos na conformidade
40s resultados das elelçlles renovadas.

Secre~1& 'do TribUnal Superior de Justiça. Eleitoral, em 10
de Marco de 1934. - EclIa1llll10 Barreto PlDto. - De .acOrde, Go_etI ile "astro. diretor.
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.VI - Percentagem de comparecimento de eleitores ás urnas,
tendo em vista o número de inscritos

Regiões

1 Território do Acre •
2. 'Piauí .........•.••
3. Rio G. do Norte ••
4. -Distrito Federal ••
5. São Paulo •.••.•••
6. ,sergipe •..•..•.•••
7. IMinas Gerais •....•
S. ·Paraíba •......•..•
9. RiO G.do Sul ••••

10. Maranhão ••....••.
11. Rio de Janeiro ••.•
12. Ceará .........••.
13. Pará •....•..•••••.
f4. Pern.ambuco ••..•••
15. ÂXnazonas .....•..•
16. Baía : ..•..•••.••••
17. Alagõas .....•.••••
IS. Paraná ....••.••••
19. Santa Catarina ••••
20. Goiáz .....•..••.•
21. Espírito Santo .•••
22. Mato Grosso .•..••

Inscritos Ivotaram I Percen-. tagem

I I
1.9681 1.869 91,969 %

10.462 9.526 91,053 %
18.959 16.907 89,176 %
&.'~.892 75.242 88,632 %

299.074 261.678 87,496 % .
23.460 20.203 86,1f6 %

311 .374 265.147 85,153 %
29.664 24.973 84,186 %

231.1941 194.3881 84.071 %
12.4321 10.2031 S2,07Ü' %
69.522 56.956 81,925 %
30.478 24.659 80,907 %
28.990 23.254 80,213 %
69.318 55.,530 80,109 %

4.389 3.497 79,676 %
91.118 69.,712 76,507 %
23.742[ 18.050 76,025.%
34.844 25.338 72,718 %
36.187 26.295 72.662 %
16.114 12.12'3 75,232 %
29.731 21.376 71,898 %

S.788 5.698 64,838 %
1.466.'1001 1.222.624\

I I
NOTA - As percentagens dos Estados do Esplrlto Santo, Santa

Catarina e Mato Grosso, já foram feitas, tendo em vista. as elei
ções renovadas.

Secreta.rla do Tribunal Superior de Justiça. Eleitoral, em 10
de Ma.rço de 1934. - Eda1llldo Bll:'reto PlJato. - De acOrdo, Go
__ ele C&atro. diretor.
i;~,.;·

O SR. NERO DE MACEDO - Sr. Presidente. Os mapas
que acabo de lêr e de caráter oficial, pois foram publicados
pelo Tribunal Superior e organizados por ord~m'do inte
gerrimo Ministro Hermenegildo de Barros•••

O SR. JOSE DE MACEDO - Que são de muita clareza e
que documentlin o estudo da questão.

O SR. NERO DE MACEDO - •.. a'ssim como a entre
vista que concedi ha dias, á "A Noite", o grande vespertino ca
rioca, dirigido pelos .lustres jornalist.as Carvalho Netto e
Vasco Lima, creio que dispensam oulro:; comentários para
demonstrar a rnzão do ponto de "visb que estou sustentando.

O SR. PEDRO ALEIXo - Não tive a. satisfação de ouvir
a inicio da brilhante oração d~ V. Ex.. razão porquê peço
l10enca para dar um aparte.

O SR. NERO DE MACEDO - Com o maior prazer.
O SR. PEDRO ÁLBIXO - Parece-me que V. Ex. é favorá

vel a que a representaçlo seja proporcional ao numero de
eleitores e não á população.

O SR. NERO DE MACEDO - De preferência. a qualquer
ontro critério.
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to SR. PEDRO ALEIXO - Devo ponderar, entretanto, que
êsse c.r:tério de nÚ!.lle~o de eleitores é muit:J variável, en
ql'anto o da popula(ião é sempre mais firme, maias fixo. Po
der-se-á, mesmo dizer que, no regime do sufrágio universal,
o eleitor é, por assim dizer, delegado de Jutros interessados
na vida pública, de maneira que, quando vota, dá seu voto
representando interesses de um grupo que, por intermédio
dele, vai escolher determinado candidato. •

O SR. JOSE CARLos - A própria população absoluta fam-
bém varia. ..

O SR. NERO DE M..<\.CEDO - Temos critério mais fixo,
que é o recenseamento do eleitorado.

O SR. ABELARDO MARINHO - A injustiça maior do crité
rio da representação proporcional á população está no caso
dos Estados que recebem imigração. Imaginemos, por exem
plo, que êsses 2.000 assírios, cuja vinda para o Brasil. te
mos impugnado, ir~am pesar na representação do Paraná,
aumentando-lhe o número. Evidentemente, é uma injustiça.

O SR. NERO DE MACEDO - E, os .recenseamentos da
população do Brasil são dificilímos,' como a prática tem de
monstrado, ao passo que o recenseamento poderá ser feito
com relativa facilidade.

O SR. ABELARDO MARINHO - Por exemplo, o Estado de
V. Ex. tem uma grande população de índios, população essa
que não está, naturalmente, recenseada e' que por isso não
influe na representação.

O SR. NERO DE MACEDO - População de brasileiros
legítimos. .

O SR. ABELARDO MARINHO - Donos da terra
O SR. NERO DE MACEDO - É uma verdade.
Ainda valendo-me dos aludidos mapas, mostrarei a dis

paridade do quociente eleitoral entre' as diversas regiões do
país, que varia de fi .623 votos, em São Paulo para 683, no
Amazonas. .

Diante do que dispõe o art. 37 do projeto, serão aumen
tadas as representações dos seguintes Estados, tomando-se
como base as estimativas das estatísticas, que são conheci-
das: .

Pará, mais dois deputàdos;
Piauí, mais' um deputado;
Paraíba, mais quatro deputados;
Pernambuco. mais dois deputados;
AlagOas, mais dois deputados;
Baía, mais dois deputados;
Rio Grande do Norte, mais um deputado;
Minas Gerais. mais um deputado;
São Paulo, mais doze deputados;
Paraná, mais dois deputados;
Santa Catarina,' mais dois deputados;
Rio Grande do Sul, mais quatro deputados.
Total do aumento, 35 deputados.

~ justo; é razoavel que Goiáz, com i6.U4 eleitores, te
nha o mesmo. número de representantes do que o Estado de
Mato Grosso, com 8.788 eleitores. ou do que o Estado do
Amazonas, onde o número de -eleitores não ultrapassa, por.
enquanto, a -i.389. O Maranhão tem, apenas, i2.-i32 eleito
res e elege sete representantes.
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O SR. JosÉ CARLos - Pela estatística de V. Ex. são
Paulo, precisa de um aumento quasi igual á de outros Es-
tados. .

O SR. NERO DE MACEDO - São Paulo, figura em se
gundo lugar no número de eleitores inscritos em todo o pais;
deve, portanto, ter a sua representação proporcional ao elei
torado de que dispõe, segundo o quociente fixado, para cada
representante.

O SR. JosÉ CARLos - Agradeço a informação de V. Ex.,
que a solicitei pelo grande interesse com que venho acom
panhando o seu excelente discurso, sObre assunto tão palpi
tante.

O SR. NERO DE MACEDO - Bondade de V. Ex.
Ainda mais.
É justo, é razoável, que o Distrito Federal com 84.892

eleitores (publicação oficial do Tribunal Superior Eleitoral)
ou seja o 5° colocado no pais inteiro (1°, Minas, 3H.374
eleitores; 2°, São Paulo, 299.074 eleitores; 3°, Rio Grande
do Sul, 231.194 eleitores, e 4° Baía, 91.H8 eleitores) venha·
a ter o mesmo número de representantes do que o Cearâ,
onde o número de representantes é de 30.478, ou menos
um do que a Paraíba, onde o número de eleitores é de
29.664 ?

. O SR. ABELARDO MARINHO ~ O Ceará sempre foi
grande potência eleitoral. O alistamento atual começou
muito tarde. Quando se normalizar a situação, V. Ex. não
tenha dúvida, o Ceará terá mais de 150 mil eleitores porquê
antigamente estava em sexto lugar logo em seguida aos cha
mados grandes Estados. Estou de acOrdo com o raciocinio
de V. Ex; apenas queria dar êstes esclarecimentos, porquê
uma observação menos perfeita poderia levar a êrro.

O SR. .AMARAL PEIXOTO - Sou, tambem adépto da fi
xação do número de representantes, segundo o critério do
eleitorado.

O SR. NERO DE MACEDO - Entendo que se deve man
ter o número atual de representantes. O Ceará ficará com dez
deputados, como bem merece. O que não acho razoavel 6

. que o Distrito Federal tenha o mesmo número de represen
tantes, com quasi noventa mil eleitores. Folgarei muito
que, atingindo a maior número de eleitores, o Ceará tenha
aumentado a sua bancada. Abusando ainda da generosidade
dos colegas que me ouvem•••

O SR. JOSÉ ALKM:IM - V. Ex. está fazendo um bri
lhante discurso e fornecendo elemento de incontestável uti-
lidade. .

O SR. NERO DE MACEDO - ••.citarei um último exem
pio: - é justo; é "raboavel, que o Rio Grande do Sul que
terá 20 deputados, isto é, mais quatro do que atualmente
(com 231.194 eleitores) fique, ainda, com menos quatro re
presentantes do que a Baía, cujo número de eleitores atinge
a 91.U8 '1

O SR. MAGALHÃES NETO - Daria V. Ex. a mesma ex
plicaão que há pouco o ilustre colega Abelardo MIU"Ínho
deu quanto ao Ceará.

O SR. NERO DE MACEDO - Não haverá prejuízo para
.Estado algum se desde já se prepararem para em ocasião
oportuna se apresentar com número de eleitores: suficiente,
afim de alcançarem a representação a que fizerem. tósv
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O SR. MAGALHÃEs NETO - Isso é d~ todo procedente. ~
.preciso, entretanto, levar na devida conta o argumento da
fixidez, aduzido pelo Sr. Pedro Aleixo. Por êle a represen
tação seria pouco variavel.

O SR. NERO DE MACEDO - Variável, segundo o número
de eleitores.

O SR. PEDRO .Ar.EIXO - V. Ex. está tomando dados que
não podem ser apreciados no momento, porquê tivemos
alistamento de emergência.

O SR. NERO DE MACEDO - Mas podem servir de bas.e.
O SR. LEÔNCIO GALRÃo - Faça V. Ex. notar que se

trata de um alistamento de emergência, que, nos Estados
grandes, mais dificil se tornou.

O SR. NERO DE MACEDO - Essas dificuldades foram
gerais. No alistamento normal elas poderão ser facilmente
removidas. .

Em todos os Estados, o tempo foi igual. Mesmo assim,
em poucos mêses, o alistamento atingiu a L466.700 elei
tores, ao passo ·que o antigo, tornado sem efeito, pela Re
volução ..•

O SR. JOSÉ HONORATO - Alistamento fraudulento, de
atas fabricadas e onde votavam defuntos, no conceito da
opinião de todos os bons brasileiros. (Apoiados).

O SR. NERO DE MACEDO - •••atingiu a 2.952.i66
eleitores, ou seja pouco mais do dObro•••

O SR. JOSÉ HONORATO - ••• do que se fez em cinco
meses •••

O SR. NERO DE MACEDO - ••. quando a alistamento
para a Constitui~te, praticamente, comecou depois da expe
dição do ·decreto 22.1.68, de 5 de dezembro de 1.932 e o an
tigo alistamento, para não chegar a 3.000.000 de eleitores,
demorou quasi quinze anos. Retomando o fio de minhas
considerações quanto ao ponto de vista favorável á popu
lação eleitoral para determinar-se o número de represen
"tantes •••

O SR. MAURICIO CARDoso - V. Ex. está com a bOa tése
que apoio e é a que merece ser aceita.

O SR. NERO DE MACEDO - Muito agradecido, e creia
V. Ex. que o aparte que acaba de proferir constitúe, para
mim, uma grande honra.

O SR. MAURICIO CARDoso -' Faco justiça. E em varios
Estados a população conta;. com grande número de estran-
geiros. .

O SR. NERO· DE MACEDO - Assim no meu ponto de vis
ta, favorável á população eleitoral para determinar-se o nú
mero de representantes, espero que a Assembléia Nacional
Constituinte seguirá esse acertado critério, aliás, também, já
sugerido por dign()s colegas é agora renovado, em emenda, da
autoria do digno jurisconsulto e ~olega Sr. Levi Carneiro,
estabelecengo que a proporcionalidade dos deputados seja
ao número de eleitores e não de habitantes. A. seguir outra
régra, mantendo-se o art. 37 do projeto, tal qual como se
acha redigido" julgo indispensável a aceitação do parágrafo
que constitue objeto da emenda, a que tive ocasião de me
~erir.· .º ~; ~BLABDO 14AcBDo - Muito bem.
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. O" SR. NERO DE MACEDO - Sr. Pl'esidente - No Capí
tulo IV - Proponho a supressão dos arts. 60 a 64 e seus
parágrafos. Na justificação da emenda n. 534 os seus sig
natários tiveram oportunidade de declarar, referindo-se ao
Tribunal de Contas: "O aparelhamento existente não satisfaz
ás exigências atuais e, por isso, constitue sério embaraço á

.Administração e prejuízos aos responsáveis, devido a demora
na tomada de contas."

Com a criação de tantos órgãos de fiscalização e con
trole constantes do substituto, tais como: Comissão Per
manente do Poder Legislativo, Conselho Nacional e Conse
lhos Técnicos, as obrigações conferidas ao aludido Tribunal,
nos dispositivos acima enumerados, teriam melhor aplica
ção por êsses órgãos, nos têrmos que a lei estabelecer.

O SR. ABELARDO MARINHO - V. Ex. se refere ao Con
selho Nacional?

O SR. NERO DE MACEDO - Ao Conselho Nacional, aos
Conselhos Técnicos, e á Co~issão Permanente, que precisa
ter o que fazer.

O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. não sabe que o Minis
tro Juarez Távora deu uma vassourada nesses Conselhos
Técnicos? ••

O SR. NERO DE MACEDO - É uma opinião. A Assem
bléia, oportunamente, dará seu veredictum. E nesse caso
não vai funcionar como conselho técnico, mas como conselho
revisor, controlador.

O SR. ABELARDO :MARINHO - órgão de formação hetero
gênea não pode ser técnico. Conselho técnico, especializado,
tem de ser estritamente homogêneo •. :&se conselho técnico
parece mais uma vitrine para medalhões do que outra coisa.

O SR. ARRUDA FALCÃo - O orador poderia"Ier Marcelino
Dominguez e ver o que êl~ diz sObre os conselhos técnicos.

O SR. NERO DE MACEDO - Aceito o conselho de
V. Ex., com muito prazer.

O SR. ABELARDO MARINHo - Conselho de técnico•••
O SR. NERO DE MACEDO-As tomadas de contas dos res

ponsáveis por dinheiros e bens públicos serão feitas pelas re
partições de Fazenda e Contabilidades dos Ministérios, sem
qualquer inconveniente e os registos de contratos, distri
buição de créditos, julgamento de habilitação de pensões
e aposentadorias, etc., ficariam a cargo dos conselhos téc
nicos, com recursos ez-ofticioou voluntários, em casos es
pecificados nos respectivos regulamentos, para o Conselho
Nacional. A Comissão Permanente, no interregno das ses
sões das Camaras, e a Comissão de Finanças durante essas
sessões poderão satisfazer, com 'vantagem, a exigência con
tida no art. 64, sObre prestação de contas do Presidente da
República e dos Ministros de Estado, porquê poderá ser apre
ciada mensalmente, bastando,· para isso, que a ContadOria
Central da República envie os balanços mensais, com as de
vidas especificacÕes, de maneira a se apurar a aplicação das
verbas orçamentárias e dos créditos extraordinários e espe
ciais. Só dessa maneira o Poder Legislativo cumpriria fiel
mente uma de suas atribuicÕes e concientemente poderia le
gislar sObre a Receita e a Despesa, evitando a permanência
dêsse parasita de nossas f"manças e de efeitos ruinosos para
a vida do país, que é o delicit efetivo, isto é, entre a Receita
arrecadada e a Despesa efetuada. Há ainda a considerar o
lado econOmico da medida ora proposta e que precisa ser
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examinada cuidadosamente, em face do aumento de encar
gos novos que o substitutivo vai levar ao erário federal.

O SR. JOSÉ ALKMIM - Apoiado.
O SR. NERO DE MACEDO - No título m, capitulo Vil

'(Dos Funcionários Públicos) , julgo neeessárias alterações
no art. 88, n. 4, e no art. 93. No primeiro dêsses dispositi
vos torna-se indispensável a supressão das palavras finais:
"há mais de dois anos".
, Não vejo razões capazes de justificar a exigência dêsse
interstício. O funcionário que, com 29 anos de serviço fOr
promovido, precisará esperar dois anos para poder ser apo-.
sentado no cargo, para o qual haja sido promovido. Isto é,
precisará de trinta e um anos de serviço para obter a sua
aposentadoria, com os vencimentos integrais, quando é o
próprio parágrafo que fala em 30 anos. De outro modo.
antes de decorrer êsse interstício, requerendo a aposentado
ria, ficará com os vencimentos do cargo anterior. O prêmio
da promoção será convertido em prejuízo, ou melhor será
praticamente nulo.

O segundo dispositivo citado deve ser completado com os
dizeres exigidos para determinar a exclusão, por desneces
sária, do § 2° do art. 184, no Capítulo V - Da Defesa Na
cional - do Título VI, e ficará assim redigido: "Art. 93.
Os funcionãrios civis e militares, eleitos para cargo legisla
tivo, não reassumirão suas funções administrativas ou mi
litares no interregno das sessões, percebendo, então, somente ,
o ordenado ou o soldo a que têm direito."

O 'SR. AMAI\AL PEIXOTO - Quando houve a reunião dos
militares, êstes haviam resolvido apresentar uma emenda,
estabelecendo que, no intervalo das sessões, os militares vol
tariam a perceber os vencimentos a que teriam direito, para
qu não ficassem sem poder amparar as respectivas famí
lias. Como, porém, pelo substitutivo o subsidio será fixado
anualmente, essa emenda não tem mais motivo para figurar
no texto constitucional, motivo porquê iamos suprimi-la.

O SR. NERO DE MACEDO - Estou de pleno acOrdo com
V. Ex. Será, então, o caso de se fazer a supressão do que
consta no art. 93 e o que declara o art. 184, § 2°. Mas. a
prevalecer um e outro, é preciso não haver essa diferença,
entre funcionários civis, que tenham sido eleitos deputados
e militares que tenham sido eleitos deputados. Não pode e
não deve mais ,prevalecer a desigualdade até agora obser
vada para as duas classes de servidores do País, graças a uma
legislação que bem reflete o descaso para os problemas
sociais. Porquê dois anos de interstício somente para os
civis? Porquê os vencimentos integrais para os militares
no interregno das sessões das Camàras e apenas Q ordenado
para os civis? Não vejo razão para isso e Os valorosos res
ponsáveis pela segurança e integridade da Pãtria, com o pa
triotismo que sempre reinou nas fÔrças armadas, como ór
gão lfdimo da garantia da dignidade nacional, jámais pode
riam desejar exceção que, quasi sempre. envolvem profundas
injustiças. O mal que atinge a uma das classes não deixará
de refletir na outra, dadas as ligações de toda ordem exis
tentes einterêsses próprios provenientes dos laoosde fa
mília, de amizade e intelectuais. Não é' possível que só a
legislação venha fomentando uma divergência fora do am~
bienterealmente vivido por uma grande porção da coleti
vidade irmanada no mesmo ideal de cumprimento de seus
deveres. '.'
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Facamos justiça neste momento de. reparacão das desi
gualdades até agora existentes e que sempre constituem
êrros danosos de que não devemos ser acoimados. .

O SR. MÁRIO CAIADo - E devemos ser os primeiros a
dar o exemplo. Si o projeto já estabelece subsídio anual
para os deputados, subsídioêsse que será pago em quotas
mensais, parece que não devem ser abonados vencimentos,
ordenados ou soldos, no interregno das sessões. Não é uma
das restricões previstas pelos parágrafos do art. 91 do pro
jeto, que veda terminantemente a acumulação remunerada,
já consagrada desde 1891 '1

O SR. NERO DE MACEDO - Sabemos que, infelizmente,
o art. 73 da Constituição de 1891, nunca foi cumprido, como
o deveria ser. Enquanto o Poder Judiciário, por intermédio
do Supremo Tribunal, e intérprete máximo da carta magna,
dizia que o preceito constitucional era taxativo, não permi
tindo situações opinativas, seguidamente, nas caudas orça
mentárias, apareciam dispositivos, permitindo acumulações
as mais variadas •••

O Sá. JosÉ HONORATO - Mas, o Supremo sempre con
siderou inconstitucionais os dispositivos de leis dessa na
tureza.

O SR. NERO DE MACEDO - De fato. Entretanto, o Poder
Executivo considerando que o Tribunal julgava em espécie,
continuava a pagar... O Govêrno Provisório, no primeiro
mês de 1931, baixou decretos coibindo os abusos e restrin
gindo, apenas, os casos de magistério e as funções de cará
ter técnico. Essas exceções são as dos parágrafos do art. 91
do projeto, que ora se discute.

. O Sa. PEDRO ALEIXO - V. Ex. nio acharia conveniên
te que se suprimisse a permissão para acumulação remu
neradas, em se tratando de servioo técnico?

O SR. NERO DE :MACEDO - As vezes há necessidade
disso, porquê os indivíduos são mandados para fóra, são
comissões indispensáveis e que muito interessam a União,
e aos próprios Estados.

O SR. PEDRO ALEIXo- Todos os serviços são maia
ou menos técnicos. Um funcionário, engneheiro da Prefei
tura, póderia ser também engenheiro da União e do Estado
uma vez que o serviço fosse técnico o que seria um ab
surdo.

O SR. NERO DE MACEDO - Aí teriamos de conciliar
as horas de trabalho.

O -Sa. PEDRO ALEIXo - Não importa. A questão não
está na possibilidade do indivíduo poder exercer várias
funções ao mesmo tempo ou no mesmo dia; está no prin
cípio salutar de não permitir acumumção remunerada. ~sse
princípio . ficará descumprido se permitirmos, a pretexto,
de que são serviços técnicos, essas acumulações.

O SR. NERO DE MACEDO ~- Devo ponderar a V. Ex.,
no entretanto, que nem sempre as vérbas orçamentárias da
União e dos Estados .comportam as lmportancias necessa
rias para pagar êsses técnicos, notadamente na parte da
instrução superior do país. . '

O Sa. PEDRO ALEIxo - Nêsse caso, que a exceção se
faca para o magistério apetias, mas não para o sernçO
técnico.
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o SR. NERO DE MACEDO - ;rá V. Ex. permite -uma
exceção. .

O SR. PEDRO ALBIXo - É a única; e não essa que está
no substitutivo. .

O SR. NERO DE M.A.CEDO - Devemos então estudar
com muito carinho a questão, tendo em vista, principal
mnete, os orçamentos. V. Ex. fi.que certo de que a vida da
Nação, como a dos Estados e a dos Municípios depende
mais do que tudo, do equilíbrio orçamentário. V. Ex. sabe
que os nossos recursos não bastam a todas as nossas ne-
cessidades. .

O SR. PEDRO ALEIXO - Quem não se satisfizer com
um certo ordenado, tendo em vista prestar servie-o á União.
ao Estado. ou a"o Município, poderá, por essa regra, tam
bém não se satisfazer com um pequeno áumento, proveni
ente do que se chamaria um achego.

O SR. .ABELARDO MARINHO - Quero ofereoer ao orador
um elemento a favor da tése que sustenta. Há casos em
que a· natureza do emprêgo público não permite senão re
muneração pequena. Vou dar um exemplo. Ao médico de
um hospital digamos, o de São Francisco de Assis - Dlo
se póde, absolutamente, exigir que viva ániea e exclusiva
mente da verba que lhe é destinada; por - outro lado, o
Hospital não p6de dispensar o médico. E, pelo simples fato
de tomar c'onta de uma enfermaria; n!o se lhe p6de con
ceder vencimento avantajado. O resultado á Q"~a êSS8
médico deixaria o lugar, ou então Leria de viver da clínica
privada muitas vezes em prejuízo do servioo hospitalar.

O Sll. NERO DE MACEDO - ÁS vezes o hospital Dlo
pOde, por exemplo, dispensar um cirurgião especializado.

O SR. ABELARDO MARINHO -.Acho que para ésses casos
técnicos deve haver exceoão. Na magistratura Dlo vejo eua
necessidade.

O SR. NERO DE MACEDO - No magistério superior
quasi sempre há necessidade disso, porquê precisamos de
homens de alto saber e que deverlo ser remunerados conve
nientemente.

O 8ft. ABELARDO MARINHO - A soluOllo para o caso
do magistérto era a do tempo integral, pagando-se multo bem
ao professor, com a obrigatoriedader porém, de nllo cuidar de
outra coisa senão do ensino. Essa e a soluOllo para o magis
tério; a acumulação não resolve. Tenho emendas nêsse sen
tido permitindo acumulação de serviços por afinidade té
cnica e quando um dos cargos não tenha dotação orçamen;;
tária anual superior, digamos, a 50 -% do outro.

O SR. NERO DE MACEDO --- Ra, uma série de motivos,
de restrições, pelos quais não se pode ser radical, quando
se trata de cargos do magistério ou de natureza técnica.
Desde, porém, que me sejam oferecidos argumentos, que me
convençam, serei o primeiro a voltar atrás, porque quando
vejo que não estou andando no bom caminho sou o pri
meiro a mudar. Agradeço, entretanto, os apartes dos ilus
tres colegas que vêm ilustrar o meu discurso.

O SR.· NEGRÁo DE LIMA - Que estamos ouvindo com Ô
maior prazer e atenção, pelos judiciosos conceitos emitidos
par V. Ex.

O SR. NERO DE MACEDO - .Agradeço a V. Ex. Vejo,
que tenho poucos minutos. Por isso, pondo de lado outros
assuntos sObre os quais pretendia ocupar-me, cuidarei, fi.
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nalmente, do capítulo das disposições transitórias, no tocante
á parte que se refere á mudança da Capital Federal.

SObre tal mudança, Sr. Presidente, o substitutivo deve
ser modificado, de acôrdo com a emenda que manda efetuar
a construção da nova cidade no Planalto Central do Brasil, na
zona já demarcada, em virtude de dispositivo constitucional,
constante da Carta de 1.892.

O SR. PEDRO ALEIXO - Acredito que o assunto deveria ser
regulamentado por lei ordinária, porquê a matéria propria
mente constitucional, a-pesar-do exemplo da Constituição de
91., não comporta bem certas circunstancias que poderã()
ocorrer por ocasião da solução definitiva do caso que é o da
mudança da capital.

O SR. NERO DE MACEDO - Se V. Ex. relegar o assunro
para a lei ordinária, a capital do Brasil tão cedo não mudará
de séde.

O SR. PEDRO ALEIXO - Isso se dará quando necessário,
visto que, a-pesar-de existir dispositivo constitucional deter
minando. a mudança da capital, ficamos mais de 40 anos sem
fazer essa mudança.

O SR. NERO DE MACEDO - F(li, portanto, um disposi
tivo inócuo.

O SR. PEDRO A!;EIXO - A mudança resultará do impéri()
das circunstancias e não de um texto de lei.

O SR. NERO DE MACEDO - Mas as circunstancias já
têm demonstrado essa necessidade; os governantes, porém,
ou por 'pírTonice, ou por inércia, jámais cumpriram o dis
positivo constitucional.

O SR. PEDRO ALEIXO - Não será o dispositivo constitu
cional que transformará essa inércia em dinamica•

.O SR. NERO DE MACEDO - O estudo feito pela co
missão Curti~s, obra perfeita e magistral, já demonstrou.
integralmente, a utilidade dessa mudança.

O SR. PEDRO ALElXO - Não estou dis;,utindo a utilida
de, ou não, da mudança, mas a t:ecessidade da incluslLo. no
texto constitucional, de um dispositivo de tal natureza.

O SR. NERO DE MACEDO - V. Ex. conhece bem 0&
costumes políticos, conhece bem o encanto que tem o Rio de
Janeiro, e bem sabe das dificuldades para organizar uma lei
ordinária.

O SR. PEDRO ALElXO - Tantas serão em face de uma.
lei ordinária, como em face de um texto constitucional.

O SR. NERO· DE MACEDO - Desejamos a mudança
pela forma estabelecida em nossa emenda: em um artigo,
com dois parágrafos, nas "Disposições transitórias". PeÇ()
a boa atenção de V. Ex.: será,· al'enas, uma disposição
transitória, na Constituição; não terá, portanto, caráter per
manente.

O SR. JOSÉ HONORATO - A nossa emenda responde mui
to bem ao ilustre Deputado Sr. Pedro Aleixo, quando diz.
,.:ue - se continuasse, na Constituição, êsse dispositivo, se
ria letra morta como foi na de 91. Pela nossa emenda, O:
Govêrno seria obrigado a empregar, todos os anos, para ar.
instalação da nova capital, a importancia de 30 mil contos
de réis.

O SR. NERO DE llACEDO - Visa a emenda, justa
mente, evitar a "letra morta". O· legislador será obrigado a

VOLma %lI 20
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incluir na lei orçamentária a importancia para o referidó
fim.

O SR. PEDRO ALEIXO - Mas, pelo plano geral da mu
dança, se o Govêrno quizer executar, poderá ser calculado
em três milhões de contos de réis. E, assim, teremos a mu
dança dentro de um número de anos tal, que quando ela fOr
efetivada já não nos interessará mais.

O SR. NERO DE MACEDO - O número de anos, que o
nobre colega dá a entender, seria um absurdo, pois bem sa
be que o Govêrno não vai construir casas para particula
res e que para os funcionários publícos existe o Instituto,
devidamente preparado. O Govêrno Federal terá de edifi
car, s6mente, os pr6prios insdispensáveis á instalação das
reparticões públicas.

O SR. ALFREDO MASCARENHAS - A emenda de V. Ex.
determina o lugar em que deve ser situada a nova capital?

O SR. NERO DE MACEDO - Indica uma área calcu,:",
lada em 14.400 quilômetros quadrados, já devidamente es
tudada palmo a palmo, metro a metro, pela Comissão Cur
tiss.

O SR. ALFREDO MAsCARENHAS - Acho que, no caso. é
um cerceamento, porquê o lugar é bom, mas pode ser en
contrado um outro muito melhor.

O SR. NERO DE MACEDO - V. Ex. terá a resposta
daquí a pouco, dada por um técnico, que salienta a conve
niência do local escolhido, tendo em vista o norte, o nor
déste· e o sul do país.

O SR.. ALFREDO MASCARENHAS - Não nego a conveniên
cia; nego, sim, que exista prova de que é êle o mais con
veniente.

O SR. NERO DE MACEDO - O mais absoluto nilo á
possível.

O SR.. JosÉ HONORATO - A preferência do local resultou
de estudos técnicos, feito por verdadeiros oompetentes ne>
assunto.

O SR. NERO DE MACEDO - A bancada de Goiaz, por
um de seus membros, prestou minuciosos informes sObre 03
servic;osjá executados naquela região privilegiada. sob t0
dos os pontos de vista em que se queira encarar a questão.
Mantenho o mesmo propósito do meu colega, de nllo emitir
opinião própria, a-pesar-de conhecer o perímetro demar
cado, em toda a sua extensão; é que desejamos evitar qual
quer eiva de suspeisão como matéria que não encaramo!
como regional e sim como necessidade nacional. Aos, ele
mentos informativos já fornecidos junto mais a notícia pu·
blicada no vespertino O Globo, a cuja frente se encontra o
brilhante jornalista. Sr. Roberto Marinho, em sua edição de
i2 do corrente, reproduzindo uma carta do engenheiro Ar
quimedes Monteiro Bastos. Deve ser levada em conta, além
da insuspeição do autor a SUa qualidade de técnico de reco
nhecido valor. Nada mais pode ser reclamado para destruir
o .relatório em que se, apoiou para pleitear a mudança da
sede do Govêrno da União para fora daquela zona indicada
pela pr6pria natureza.

É esta a 'entrevista:
"A mudanc;a da Capital Federal - Trabalhos fer

roviários e rodoviários para a ligação de Goiaz com
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·0 litoral e os Estados de Minas, São Paulo e Rio 
Uma carta do engenheiro Monteiro Bastos.

Em nossa edição de7 do corrente publicamos um
éco sôbre a renovacã.:> do debate acerca da mudança da
capital da República, que foi determinada na Constitui

.ção revogada, fixando-se um sítio do planalto de Goiás
para a sua construção.

A execucão dêsse dispositivo constitucional, vem
sendo, entretanto, adiada. Agora se renova a questão,
·mas com a lembrança de outros sítios, de localização
da futura nova capital do Brasil. É assim que apareceu
a idéia da incorporação do Rio e de Petrópolis num.
novo município neutro, tornando-se a cidade serrana a
,nova séde da Capital Federal.

Á primeira vista tem-se a impressão de que, com a
.saída do projeto da mudança para Goiás do plano da
publicidade, nada se teria feito para o encaminhamento
da solução do problema.

Ora, a verdade é que têm sido realizadas várias
obras de caráter ferroviário e rodoviário, para uma das
soluções dêsse problema que condiz com a ligação do
Dilltrito Federal goiano com o litoral e os Estados de
Minas, São Paulo e Rio de Janeiro.

:e do que já está feito nesse sentido a seguinte
carta do Dr. Arquimédes M. Monteiro Bastos, enge
nheiro da Estrada de Ferro Oeste de Minas:

"Sr. redator do "O Globo" - Com relação li nota
publicada há dias por êsse brilhante jornal sObre a
mudança da capital para o planalto central, seja-me
permitido dizer-vos o seguinte: A implantação da Ca
pital Federal no Planalto Central é um projeto em ple
na execuçAo, podendo-se mesmo afirmar que a terceira
das três etapas - escolha do local, caminho de acesso
e de serviço, plano e construçAo - por que 8e estende
a sua soluçA0, já. foi atingida. A Velha República a des
peito de 8ua morosidade, erros e VÍcios encaminhou
para aquela região privilegiada do país, nada menos de
três importantes ferrovias e não deixou que 8e passas
8e o centenário da independência do Brasil sem que um
marco falasse a toda a gente, que era ali que se ia le
vantar a capital.

A E. F. de Goiás diretamente ligada ás ferrovias
de São Paulo, já atingiu a região do planalto, estando a
sua estação de Ponte Funda ligada por uma rodovia de
iO quilômetros ao marco de fundação da nova cidade,
~lantado pelo engenheiro Balduino de Almeida, seu
antão diretor, por ordem do govêrno Epitácio Pessoa.
Significa isso que já existe transporte I1.ara a nova ca-
pital. . .

A E. F. Oeste de Minas já tem em pleno tráfego,
longo trecho de outro caminho para o Planalto - a
sua linha tronco de Angra dos Reis, porto de mar já
aparelhado e explorado pelo Estado do Rio, no quilô
metro 1 .á cidade Patrocínio, no quilÔmetro 901, e está
ultimando a ligal;ão deixada em meia execução pela an
tiga Companhia E. F. de Goiás, de Patrocínio a Ouvi
dor, em Goiás, no ramal de Catalão. Em 1928, pensando
nas vantagens dêsse caminho direto sem .os entraves
das bitolas, propriedade e administração diferentes,
lembrei a criação da E. F. Oeste do Brasil, fusão das
E. F. de Goiás e Oeste de Minas, ambas de propriedade
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e então diretamente administradas pela União, dando"
dessa forma vida ao velho plano de Pal,11a Candido, lan
çado em 1851. A E. F. Oeste do Brasil assim conce
bida seria o verdadeiro caminho de serviço para a nova
capital já fundada e que aguarda apenas um brasileiro,'
que mande construí-la. .

A .E. F. Central do Brasil, a terceira ferrovia, ru
mando para o Planalto, apenas transpôs o médio São·,
Francisco em Pirap6ra-Independência, que distam dele'
nada menos de 400 quilômetros.

Como vêdes, Sr. redator, já caminhamos oastante'
no sentido da capital no planalto. O retrocesso equi
vale ao abandono de um plano em vias de acatamento•.
o que tem sido funesto ao desenvolvimento do Brasil.
A simples proteção dos capitais empregados nessas fer
rovias indica que devemos marchar para frente. A,s..
populações da linha avançada da civilização do Oeste
- Noroeste de Sãa Paulo, Triaogulo Mineiro, Sul,
Centro e Norte de Goiás, Oeste da Baía, Noroeste de
Minas - e demais regiões vizinhas, outra aspiração não·,
acalentam senão banhar-se á luz da grande capital co-
locada nos cimos de Altamir. -.

Deslocar a capital para o litoral é atentar contra.·
o futuro do Brasil já tão comprometido pelos excessos
de "estadualismo", desenfreado e antipatri6tico. Se'
algum deslocamento se projeta - que não transponha
as águas do gigantesco Paranaíba e se detenha naquela··
curva dos confins de Goiás com Minas, no município·
goiano de Catalão onde vai ter a nova linha de Ouvidor.
Atitude ótima de 900 e tantos metros, terrenos ondula
dos e férteis, proximidades de quedas dágua de vulto,.
materiais de construção, águas puríssimas, entradas 8"'
saídas fáceis para todo os lados - eis condições apenas·
superadas no planalto.

~ um engano supor-se que se trata de regiões de
sertas. Um rápido olhar pelo mapa moderno da região,
percebe logo o brilho das prósperas cidades e locali
dades que constituem o diadema da futura capital.

O automóvel e o avião completam o sistema de·
transportes fáceis para tão importante zona.·

Vem a propósito a citação do que sObre o prolongamento~
aa Central do Brasil na linha Pirapóra-Belém do Pará,
passando pelo Planalto Central, escreveu o Dr. Max. Vas
concelos no livro "Vias brasileiras de comunicação". ~ obra.
de caráter oficial e o seu autor é profundo conhecedor da:.
matéria e, tratando daquela ligação ferroviária, assim es
creveu:

"O seu destino político, o seu alcance estratégico, a S11&"
finalidade economica, não lhe permitem ceder o caráter de-'
linha tronco a qualquer outra das atuais linhas da Central."
..Â verdadeira linha de penetração da Central é a linha Rio
Belém, que por si, pelos seus ramais, pelo entroncamento de·
todas as linhas existentes no Nordeste, formará a grande ar
téria norte-sul, que virâ integrar na civilização brasileira
inúmeras zonas do norte de Minas, da Baía, de Goiu, dO'·
Piauí, do Maranhão e do Pará, consUtuindo o grande élo du
relaçlSes entre a Amazônia, o centro e o Sul do Bruil••
ainda eS8a Unha da Central que atinge a irea demarcada no,
centro do pafa para a instalaçlo do futuro Distrito Federal.
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~strada de ferro, no Brasil, é causa de progresso e não con
~equência dêle; citaríamos centenares de exemplos de loca
lidades ou regiões, cujo progresso nasceu ou desenvolveu

''Com a chegada do trem, desbravador preexcelente dos sertões
incultos. Mas basta recordar a Oéste de São Paulo." "Assim,
.não procede a alegação de que se não deve construir linha
,porquê ela atravessa uma região deshabitada. Per:sando
deste modo ela nunca se:-á. construida ou muito remota

.mente o será porquê, sem estrada de ferro, o riquíssimo vale
do Tocantins permanecerá deserto, como deserto permaneceu
·0 oéste de São Paulo até que duas linhas férreas (duas ape
nas) o integraram na vida política ~ econômica do Estado."
"Confiemos, pois. Em futuro que não poderá estar muito
',afastado, os 2.547 km., que medeiam entre as pontas dos tri
lhos e a cidade de Belém, no Pará, estão cobertos pelos dois
fios de aço que encurtam as distancias e solidificam a inte
-gridade política das nações de território vasto. E, entre sil
vos sonoros e vitoriosos, a alegre locomotiva irá buscar em
"três dias os nossos irmãos do norte. que hoje levam 1.5 a
..chegar á Capital do seu país."

Construir a nova Capital na região já demarcada é con
'correr também para essa obra de brasilidade, que é a liga
ção Norte-Sul-Centro. Falar sObre a topografia, a hidrogra
fia, estrutura geológica, a riqueza florestal e botanica. a cli
matologia da zona demarcada, era, repetir os conceitos já
emitidos por POrto Seguro, Azevedo Pimentel, Eugênio Rua
sak, Francis CasteIman, G~aziou e outros já conhecidos em
todo o Brasil.

Apresentarei ainda emenda. entre outras. sObre os pa
-rágrafos 2° e 3° do art. 68, impugnando a eleição do
Presidente da Rep'ública por um colégio eleitoral espe

.ciaI; alterando os arts. 87 e 88, ns. 3 e 9, do oapítulo VII,
sObre os funcionários públicos; modificando os arts. 99, le
·tra c, i02 e 1.07, das Disposições Gerais, título IV - Do Poder
Judiciário; suprimindo. todo o capítulo m do título VI, que
manda criar Tribunais de Circuito, restabelecendo assim a
Justiça Federal ora existente em todos os Estados; supri
mindo a segunda parte do art. fi3; alterando os arts. 1.24 e
f25 e suas alíneas, do título V. referente á organização dos
Estados. dos Territórios e do Distrito Federal; modifioando
-o art. f53, do capítulo m, título VI, e. finalmente, alterando
o art. f75. do capítulo - Da Famflia e Educação.

Dessa maneira. Sr. Presidente, penso estar cumprindo
o mandato de que fui investido pelo altivo povo goiano e o
meu dever para com o Brasil. (Muito bem; muito bem.
Palmas. O orador é vivamente cumprimentado e abraçado.)'

Durante o discurso do 51:. Nero de Macedo,
o Sr. Christóvão Barcelos, 2° Vice-Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada suo
cessivamente pelos Srs. l' .:checo de Oliveira.
1° Vice-Presidente e .;.,utônio Carlos, Presidente.

7
O Sr. Prisco Paraiso - Sr. Presidente. Srs. Constituintes.

'subo á tribuna pesando as responsabilidades daqueles que
se entregam ao desempenho da grave tarefa da o~nizac;ão
constitucional de um povo, cuja vida, sob aspéotos os mais
·importantes. nela encontra 08 princípios básicos, as indis
'pensaveis diretrizes, tanto que, se por Constituic;ão menos
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perfeita, uma Nação fOr cerceada em suas condições de~

existência e de progresso, há de por certo paiiecer de U1ll'"'
mal de origem, que cumpre de pronto remediar, por preve
nir perturbações sociais, cujas consequências se não podem
medlr.

ú encargo. que l? Povo nos entregou é daqueles que re-
clamam o malDI' cUldado, :tl0!quê uma Constituição política.
tem.de se adaptar ás condlçoes do povo a que se destina e
conslderá=lo já sob o ponto de vista do meio em que vive, já
em relaçao ao tempo que atravessa. E, daí, essa tendência
contemporanea para as constituições flexíveis, de modo que
possam acompanhar de perto o rápido evoluir social.

:r'ão importante e tão difícil é a missão constituinte, tl!.o
contlOgente e tão precária a minha colaboração I (NãO"
apoiados) •

Entretanto, as construções legislativas fazem lembrar
as construções arquitetônicas, que pedem os profissionias·
competentes, para lhes garantirem estabilidade e lhes com
porem a estética, Sem dispensar os operários os mais sim
ples, ainda mesmo aqueles que somente têm o único prés
timo de transportar os materiais. E assim não é muito que"
eu também procure carregar a minha pedra para esta grande
obra de reconstrução política de que, afinal, pendem os des-
ti~ ')s da nossa Pátria. .

Senhores, a imitação já nos deu as duas leis básicas que
tivemos depois que nos constituímQs em Nação independente:
a da Monarquia, segundo o modêlo do parlamentarismo bri
tanico, e a da República, consoante o exemplo do presiden
cialismo norte-americano.

Não houve dezar porquê cedemos ao império de um,
grande princípio que atua na ordem social sObre todos OS,
fenOmenos: direito, moraI. política, linguagem, religião, tudo..
sofre sua influência. Demais, os povos criadores, com pro
jetarem luz própria sObre os outros, também imitam, mes
mo porquê não têm a função exclusiva de inventar. Por-ou
tro lado, os povos imitadores fazem modificações interes
santes nas instituições estranhas e apresentam também
seu s elementos próprios. Nós, brasileiros, construímos
as nossas leis mediante adaptações que representam resul
tados que muito nos recomendam e por iniciativas que cor
respondem a verdadeiras originalidades. Nós imitamos 8·,
Inglaterra, mas o Senado Imperial não copiou a Camara
Alta; seguimos o exemplo dos Estados Unidos, mas o re~i
me federativo foi uma aspiração nacional que a Repúbbca-
consagrou. Êsse regime federativo se esboçava nas capi
tanias hereditárias. E, se os federalistas de 1823 não conse
guiram a satisfação de sel1S desejos, adveiu o "ato adicio
nal" considerado como uma vitória das reivindicações das
províncias contra o unitarismo central assegurado pela cons
tituição outorgada. Veiu depois a lei da interpretação que
alargou a esfera de atividade das assembléas provinciais.

Não serei eu, portanto, senhores, quem considere cegos'
imitadores os nossos constituintes do passado. Ainda mais:
duas tendências imitativas afirmam-se na legislação .dos
povos cultos: adotar velhos hábitos e acompanhar a moda.
É o progresso ao lado da tra~icão. Quando uma dess~~ ten
dências é seguida em detrImento da outra, s~crülCa-se'
o trabalho legislativo. Nós não podemos inovar. -':Ai está O
exemplo dado por essas inovações a que recorreram. as na
ções que fizeram as suas constituições depois da guerra.
Elas trouxeram resultado pernicioso: a dissonancia entre
o instrumento legislativo e a realidade política. O legisla
dor deve acompanhar, compreender a marcha evolutiva do-
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direito, através dos estádios sucessivos que se prendem uns
aos outros, procedendo os mais recentes dos mais remotos,
em verdadeira filiação orientadora das boas organizações le
gislativaS".

Sigamos o exemplo da Inglaterra, que vem construindo
o seu direito constitucional por desdobramentos, tanto que se
diz que a constituição inglesa é um caminho que anda. A
União Norte-Americana, neste particular, não desprezou a
sua antiga metrópole e as instituições que maior prestigio
desfrutam nesse pais são justamente aquelas que têm as suas
raises mais profundamente cravadas no passado, a perde
rem-se nas liberalidades da Magna Carta. Inovações bruscas,
soluções de continuidade, passos rápidos, saltos arriscados,
tudo são erros na confecção das leis, cuja influência malé
fica aumenta, se essas leis são constitucionais.

Pois bem, se não posso considerar os constituintes do
passado como cégos imitadores, também não os poderei apon
tar como esquecidos das tradições brasileiras. Há, entre
tanto, desvios que, aliás, não infirmam a regra; dentre ~les,
dois fazem o assunto das minhas ligeiras considerações.

O SR. ADROALDO COSTA - Brilhantes considerações.
O SR. PRISCO PARAtSO - São êles: a dualidade do pro

cesso e a dualidade da justiça.
Quanto ao primeiro, tenho sob minhas vistas a seguinte

observação judiciosa do nosso grande jurista Clovis Bevi-
laqua: .

"Quando, por toda parte, se vai compreendendo
que a unidade do direito é um dos vínculos maia pode
rosos para manter a integridade dos corpos polfticos
das nações, ligando entre si as suas várias divisões
administrativas, judiciárias, constitucionais, étnicas ou
outras, aquí por não sei que e:zag~o na imitação, 8e
esteve a ponto de destruir o longo e difícil trabalho de
congregação unificadora, devido a uma tradição co
mum e á ação concretizadora dos anos para adotar-se,
afinal, um sistema inconsequente, pois que muitas
vezes, como em relação á falência, é difícil dizer onde
acaba o preceito e onde começa o processo·.

De ambos, disse Rui Barbosa:
"O princípio de unidade que a Constituição impõe

ao Código Civil, Criminal e Mercantil colide com o da
multiplicidade que estabeleceu para as leis do pro
cesso e da organização da justiça. No Brasil, onde o
direito substantivo é um só, fOrça era ser um só o N
tema do processo e ter o organismo judiciário um ca,
ráter uno".

A unidade do direito ao lado da dualidade do processo e
da justiça, eis o resultado do choque das duas correntes de
idéias opostas que se encontraram no seio do Congresso Cons
tituinte republicano: a dualista, chefiada por Campos Sales,
acompanhado de Augusto de Freitas e Leopoldo Bulhões, e a
unitarista, encabeçada por José Rigino e Anfilófio de Car
valho.

Tem havido, meus senhores, resistência á unificação. :&
fOrca confessar que, firmado o princípio da dualidade do
processo e da justiça pela ConstituioAo de 24 de fevereiro e
praticado há mais de .0 anos, 6 difícil, sedo impos8{ve~
restabelecer o passado, voltar á unidade que Unhamos.
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Senllores, vimos o que aconteceu na reforma constitu...
cional de 1926. Não foram coroados de êxito os esforoos que
lá se desenvolveram pela unificação do processo e da jus
tiça.

Na formação atual, que empreendemos, o que se nota é
um movimento de afastamento progressivo da idéia unita-
rista. -

Temos tido três projetos: o da Comissão Governamental,
o do Ministro Artur Ribeir-o e o projeto substitutivo, ora em
discussão.

A Comissão Governamental unificou o processo, como
sabemos, prestando êste grande serviço.

Quanto á justiça, disse que:
"Reger-se-á por uma Lei Organica votada pela

Assembléia Nacional, cabendo, porém, aos Estados
fazer sua divisão judiciária e nomear os juízes que
-neles tiverem exclusivamente jurisdição", observadas

certas prescrições referentes á nomeação, remoção, acesso
e remuneração dos juízes, inalterabilidade de divisão judi:
eiária, dentro de prazo determinado, e composição do Tri
bunal da Relação.

É a quasi unidade da justiça, que melhor consultaria aos
interêsses brasileiros. Institue a unidade de hierarquia das
jurisdições, havendo, contudo tribunais dos Estados ou uma
segunda instancia estadual.

O projeto Artur Ribeiro que temo! em mãl)s, vai
adiante: afasta-se da unidade, um tanto; manda que os
Estados organizem justiças locais, respeitadoe certos prin
cípios; não permite os representantes do Poder Judiciário
Federal na primeira instancia e aos juízes estaduais comete
as atribuições que até agora pertencem á Justiea Federal.
E o sistema que podemos denominar sucessivo, relativamente
á judicatura, havendo entretanto, dualidade de justiça na se
gunda instancia.

Artur Ribeiro, como disse. colocou-se na confluência
das duas correntes opostas.

Vem o projeto substitutivo; afasta-se ainda mais (ta
unidade e estabelece a quasi dualidade. ~sse projeto, quanto
ao processo, faz uma partilha, entre a União e os Estado, da
atribuiçlo de legislar em matéria processual.

O SR. mENto JOFFILY - Peorando a situação.
O SR. PRISCO PAR.A.1S0·- Peorando a situaclo.
E quanto á Justiça, diz que "cabe aos Estados fazer a

divisão e a organização judiciária dos seus territórios e
nomear os juízes que as preencham, observados certos prin
cípios".

Concentra a jurisdição federal na primeira instancia, en
tregando-a a determinados juízes estaduais, e,assim,. está
em desacOrdo com o projeto Artur Ribeiro que a confia a
todos os juízes estaduais.

O primeiro projeto estabelece a unidade de legislação
judiciária e de hierarquia de jurisdições. O segundo per
mite a dualidade de legislação judioiária com a unidade de
hierarquia de jurisdições. O terceiro permite a dualidade
de legislação judiciária e de hierarquia de Jurisdic3es. O
primeiro é a quasi unidade, o segundo um meio têrmo e ().
terceiro a quasi dualidade, a julgar dêsse cotejo.
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Senhores, na impossibilidade de se fazer vingar o sis
;.tema unitário, andam melhor avisados os seus partidários,
procurando conciliação, no sentido de evitar que a organi
.zação, que temos de estabelecer, muito se faste do ponto do;,
'Vista que seguem.

Anfil6fio adotou êsse alvirte da combinação. O ilustre
i>eputado por São Paulo, Sr. Henrique Bayma, na oracãtl
brilhante que pronunciou, referiu-se a uma proposta dêsse
ilustre constituinte de 1891, nos seguintes têrmos:

"Rejeitada a minha primeira emenda", dizia An
fi16fio, "vários membros do Congresso, Senadores e
Deputados, tiveram a bondade de dizer-me que, se eu
fizesse algumas alterações que deixassem aos Esta
dos a livre organização de seus tribunais de primeira
e segunda instancias, êles dariam seu voto, e a emen··
da poderia, dessarte, merecer a aprovação do Con
gresso. Atendendo a essa circunstancia, eu, que con
sidero a constituição do Supremo Tribunal, pelos
moldes de minha primeira emenda, a questão capi
tal nessa matéria de organização judiciária, desde que
vamos voltar ao sistema de unidade da legislação, não
hesitei, não podia hesitar na aceitação do concurso
que me era, assim, oferecido".

A bancada baiana, no intuito conciliat6rio, também pro
.cura fazer uma emenda, evitando que a organização que te
mos de elaborar guarde grande distancia em relaçlio lis
idéias unitárias ..

Sr. Presidente, não posso negar o meu apOio 8 essa
emenda, porquê sei que as idéias unitaristas jámais vence
rão no momento. Enfrento um debate em que hã diver
gência profunda. Não são s6mente os princípios mais opos
tos Que se sustentam; os depoimentos se repelem a prop6
sito de um mesmo fato. Os adversários dizem que a duali
dade é um consectário do regime federativo; é imposta pe
las diversidades regionais: multiplica os centros de for
mação Jurídica: está no exemplo das federações; tem J)ül'
si a maioria da opinião dos publicistaa. Por outro 1adu, 09
unitaristas afirmam que a unidade do direito traz, como
consequência, a unidade do proeesso e da justiça: qua ela
ampara o magistrado contra a influência das imposições
políticas locais: melhora os seus vencimentos; está de acOr
do com o critério distintivo entre a Federação e a Confe
deração. Em suma - é uma aspiraç.ão nacional.

Senhores, não tenh0 tempo para exp-lanaç5es.
De quanto tempo áinda disponho, Sr: Presidente?

O Sr. Presidente - Pelo Regimento, V. Ex. dispõe
ainda de fO minutos. Mas, estou certo de que a Assembléia
concederá prorrogação, para que V. Ex. conclua suas con
siderações.

O SR. PRíSCO PARAISO - Neste caso, Sr. Presidente,
continuarei a abusar da bondade dos ilustres colegas que me
distinguem com a sua atenção.

A dualidade - sustentam os dualistas - é um consectá
rio do regime federativo, através da soberania dos estados
federados, segundo uns, ou através da autonomia desses Es
tados, na <>pinião de outros. Não serei eu quem subscreva
êsS8 pensamento. ~ verdade que, federaoAo impUca autono-



- 314-

mia e autonomia, por sua vez, o poder público. Mas é tam
bém verdade que, um poder autonomo não tem as propor-
ções de um poder soberano. .

Poder soberano é aquele que não reconhece nenhum ou
tro que por direito lhe seja superior. Enquanto um poder
autonomo é sujeito á ação de outro poder, quanto basta para
lhe reconhecer a sua superioridade.

Rui Barbosa escreveu de uma feita:

"Somente posso descobrir a soberania aí onde se·
encontre uma fôrça conciente, dependente apenas de
si mesma e distinta de quantas a rodeiam."

Esta fôrça não é possível encontrar por parte do poder
dos Estados federados. A questão da organização da justiça.
no -regime federativo não pode ser solucionada, tendo-se em
vista a natureza dêsse regime, principalmente quando se
atribue ilimitação ao poder autônomo. Ela somente pode ser
considerada por atenção ás circunstancias ocorrentes de fe
deração a federação. A federação, por isso mesmo disse João,
Mangabeira:

"não é o metro guardado no Museu de Londres, para
servir de padrão imutável. É uma forma de Estado,
uma cousa viva, que se transforma, se plasma, e se
adapta ás condições variáveis da vida, de acôrdo com
a época, as tradições, as latitudes, as condi<;ões econo
micas e as culturais de cada nação, a cujo progresso, a
cuja segurança ou a cuja felicidade se destina."

Senhores, o que as circunstanciasnos dizem, quanto á
sua influência sObre a formação do Poder Judiciário no re
gime federativo é o seguinte: ora elas aconselham a orga
nização do poder judiciário por parte dos Estados; ora dão
esta autorização cerceada de restrições; ora, finalmente,
chegam ao ponto de suprimi-la. O que estou afirmando,
está. no exemplo das federações.

Vejamos: nos Estados Unidos, encontramos as Justi
ças paralelas, o que quer dizer que o Estado tem indepen
dência para formação do seu poder judiciário.

Mas as coisas não se passam assim na Suíça, onde a
justica é sucessiva; a dos cantões subordinada á Justioa
Federal.

Aqui, já não existe a independência de organização que
se nota nos Estados Unidos. Rá o cerceamento, a limitação.

Na Áustria não há dualidade de Justica. encontrando-se
somente a Justiça Federal. Dizem, porém, que a Áustria.
não é um estado federativo. Sua Constituição, entretanto,
- todos o sabemos - logo no segundo dispositivo diz, em
têrmos claros e decisivos: "A Áustria é um Estado Federa
tivo." Kelsen não subscreveria semelhante dispositivo se
não correspondesse á organização política de sua pátria. .

Senhores, diante deSsa série decrescente de autoridade
para a organização do Poder Judiciário, o que vemos é uma
diversidade de federação a federação quanto á organização
da justiça. Da amplitude se passa á supressão através da
limitação. Não posso, portanto, aceitar o argumento da dua...
lidade do poder Judiciário como consectário do regime fe-·
derativo. Ascircunstancias decidirão sÔbre a atribuição le
gislativa judiciária por parte dos estados federados.
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Se Pedro Lessa afirma ser a dualidade da essência da
federação, outros juristas nossos contestam.

Farei as seguintes citações: .
José Higino sustentou: "Nada há nos domínios da teo

ria que exclua a unidade da justiça por incompatível com o
regime federativo."

Clovis Bevilaqua afirma: "A federação nâo exige
substancialmente a dualidade da justiça, como não exige a do'
direito e a do processo".

Rui Barbosa não vê na dualidade uma condição do re
gime federativo.

Invocam, Sr. Presidente, as diversidades regionais. Mas·
estas diversidades constituem um exagero, como argumento.
para a diversidade de legislação, como, em aparte, disse ()-.
Sr. Arr:uda Falcão, nobre Deputado por Pernambuco.

Antes de tudo, é para admirar que os partidários atuais
da dualidade da justiça, sob êsse fundamento das diversida
des regionais, julguem que elas s6mente têm a força de jus
tificar a dualidade em relação ao processo e á justiça, e não'~

em relacão ao direito, quando Campos Sales, Augusto de Frei
tas e Leopoldo de Bulhões não viam essa contingência, quanto··
i. tOrça de tais diversidades. Depois, elas vnriam quanto â sua
intensidade. Há cliversidades fundamentais e as há aciden
tais.

Na Suiça, as circunstancias superiores da lingua e da
raça não impediram, absolutamente, ~_ unificação do direito.
Não serão as diversidades regionais aquí em nosso país, que'
devam aconselhar a separação das legislações processuais e
judiciarias. O nobre Deputado por Minas Gerais, Sr. Daniel
de Carvalho, em discurso substancioso e elevado, responde
ao argumento.

Outros argumentos dualistas, ainda posso encarar. O.
exemplo das federações aponta-se, como um dêles. Ma8
acabo de mostrar que, longe de servir de base para sustentar
um tipo único de organização da justiça, há uma variação de
federação a federação, desde a amplitude do sistema ameri
cano, até a supressão no sistema austríaco, através das mo
dificações e limitações estabelecidas na Suiça, acompanhada
neste particular pela Alemanha.

Argúem a maioria da opinião dos publicistas moderno.;,
como razão outra para a dualidade. Campos Sales assim se
pronunciou, mas José Higino e Anfilofio contestaram a pro
posição. Como fazer um balanço para apurar a maioria das
opiniões? Começa a dificuldade quanto ao critério para jul
gar das capacidades. O que n6s podemos ver, diante desse
argumento da autoridade dos publicistas. é que aquí mesmo,
em nossa país, Rui Barbosa, o maior jurista brasileiro, den
tre vivos e mortos, na frase de João Mangabeira, sustentou a·
necessidade de se unificarem o processo e a justiça, a-pesar
de vivermos sob o regime federativo. Temos,' também, a
opinião de João Monteiro e de Clovis Bevilaqua. Não leio
suas palavras, para não cançar mais a atenção daqueles que
fazem o favor de ouvir estas desalinhavadas palavras.

O SR. SAMPAIO CORREIA - O favÔr é prestado a n6s ou
. tros, que estamos aprendendo com V. Ex. (Apoiados).

O SR. PRISCO PARAíSO - Multiplicação dos centros de
formação jurídica, foi um argumento de Leopoldo de Bulhões.
Para logo revidou José Higíno: melhor consulta os interesses~

da formação jurídica a concentração das forças intelectuais,_
do que a dispersão delas.
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o Sr. Presidente - Lembro ao nobre Deputado que está
"finda a hora da sessão.

O SR. SAMPAIO CORREIA - Sr. Presidente, requeiro a
prorrogação da sessão, por meia hora, para que possamos ou
.vir o orador.

o Sr. Presidente - Os Srs. que aprovam o requerimento
,do Sr. Sampaio Correia, queiram se levantar. (Pausa). F01
aprovado.

Continua com a palavra o Sr. Deputado Prisco Paraíso
O SR. PRISCO PARAtSO - Agradeço a bondade dos no

-bres colegas.
Sr. Presidente, o argumento unitarista que sobreleva é

-o da relação necessária entre a unidade do direito e a unidade
.do processo e da justiça.

Neste debate, as opiniões muito divergem, como já tive
ocasião de dizer. Se fÔrmos invocar os argumentos das auto

.ridades, êles se chocam. Assim, procuro encarar o assunto
.QUanto á autoridade da razllo, deixando de lado a razão da
autoridade.

Entre preceito, processo e justiça, ná -uma relação tão
estreita que, havendo a separação, Rob o ponto de vista le;..

.gislativo, a mutilação é a consequência fatal. Entre o preceito
e o processo, já o disse, muito bem, o ilustre Deputado por
.Minas Gerais, Sr. Daniel de Carvalho, num discurso exaustivo.
,Depois de fazer um bosquejo histórico para provar que
-a unidade processual é uma veemente aspiração do povo
·brasileiro, passa a argumentar com a tendência unificadora
do direito e mostrando a improcedência da alegação das di
versidades regionais e da referente á superioridade de có-

·digos processuais de certos Estados em comparação com
o da União. A defesa foi completa. Eu me limito a afir

-mar que entre o preceito e o processo há uma relação de
principal para acessório. Daí essas denominações de lei

.substantiva e de lei adjetiva, tão conhecidas, dadas pelo
:grande Benthan. Difícil a diferenciação entre um e outro,
resultaram invasões de atribuições por parte da União nag
leis dos Estados e reciprocamente.

Entre a justiça e o processo, as relações não são me
·nos estreitas. Fala por mim o ilustre Deputado por São
Paulo, Sr. Henrique Bayma, que em brilhante discurso,
mostrou a~ relações tão íntimas, de maneira que a separação
-traria um prejuízo para os serviços da justiça. Agora, ent"!.'e
o direito e a justiça - é o que falta. A relação é a mais
~streita. porquê uma declara. proclama e aplica o outro.
-José Higino sustenta que a diversidade do direito seria a
--consequência da dualidade da justiça, em vista das inter-
pretações, -das frases diversas e até das rivalidades e dos in
'terêsses locais.

Não posso deixar de apontar para a opinião do grande
'Rui Barbosa, neste particular. O grande mestre mostrou que,
partindo de origens diversas os magistrados, necessariamen
.te, a. justiça tem de fazer diversificar o Direito. Camll_os
.Sales afirmou, na. Constituinte de i89i, que a dualida-de de
_justiça não pode prejudicar a unidade do Direito, em vista
-da comunhão de nossos princípios jurídicos, assentes no
-Direito Romano e mostrando ainda que há uma homogenei-
-dade do povo brasileiro, pela raça, pela língua, pela religião.
:-pelas tradições históricas e pelos costumes.
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Mas, Sr. Presidente, essa homogeneidade e essa comu
nhão de princípios são premissas que levam a uma conse
quência lógica; á unidade do processo e da justiça.

Leopoldo de Bulhões também arguiu que nós não tinha.
mos uniformidade de jurisprudência, a-pesar-do regime àe
unidade. Imaginem agora se esta jurisprudência uniforme'
pode ser assegurada com o regime da dualidade.

O Deputado Henrique Bayma também arguiu, em favor
da dualidade da justiça, a-pesar-da unidade do direito, apon
tando para a capacidade e a legitimidade 08 juízes esta
duais, mas para logo o meu ilustre colega Aloísio Filho
fez ver que não se tratava de legitimidade e capacidade. De
fato, faz-se indispensável, além dessa legitimidade e capaci
dade, um elemento uniformizador e não há nenhum melhor'
do que a unidade de justiça.

O Ministro Artur Ribeiro reporta-se ao nosso passado
de 40 anos, afirmando que em nada ficou prejudicada a.
unidade de Direito. Neste ponto, é o caso de se dizer. que
os depoimentos se repelem a respeito do mesmo fato.

,João Mangabeira contestou, fazendo ver que na prática.
o Direito não era uno, em contrário do que afirmou o se
nhor Ministro Artur Ribeiro. Havia de fato casos de divór
cio a vínculo em certos Estados; em outros não' se tentava;.
sequer, nem de leve, impetI'lá-lo. Além disto, aponta para'
a posse dos direitos pessoais assegurada pela magistratura'
estadual e negada pela Justiça Federal.

João Monteiro declara: o estado atual da jurisprudêp.
cia brasileira, é uma lástima. Isto depois -da dualidade.

Oliveira Viana, 'também assegura: "Levando-se em conta'
a experiência de 40 anos, é conveniente passar a magistra
tura para a União".

Vej~m VV. EEx. como os depoimentos se repelem.
. Cl6vis Bevilaqua, por sua vez, depõe: "o Direito Pri

vado Nacional se desnatura sf)b a ação absorvente da Juris
prudência· múltipla e dos direitos dos Estados".

Agora, a palavra de Rui Barbosa: UEntre nós, os males
da variedade da jurisprudência se vão tornando incompa
tíveis. Os mesmos preceitos legislativos passam, em 24 judi
caturas autônomas, por outras tantas aplicações dissidentes,
degenerando a jurisprudência. num aglomerado ca6tico de
antagonismos irredutíveis, por falta de uma autoridade co
mum que OS elimine."

Essa unidade de direito, de processo e de justiça, como
disse, está de acõrdo com o critério distintivo entre a Fe-
deração. e a Confederação. Como aparecem as Federações?'
Ou elas são a transformação das confederações, como .acon
teceu na .suíça e Alemanha, ou então, partem mesmo de um
Estado unitário, como há pouco na Áustria, como entre nós·
no Brasil.

Pois bem, Senhores, o processo histórico da formação
dessas Federações protesta contra uma afirmativa de que
se serviu Campos sales, no Congresso Constituinte, quando·
alegou. que a distinção entre os dois regimes, sob o ponto'
de vista da soberania dos Estados que se reunem para for
má-los, não tinha mais cabimento.

José Higino mostrou que êle não tiDila razão, porquê'
na Confederação associapl-se Estados soberanos; êles for
mam uma Dieta central, uma assembléia. det embaixadores·
que não têm-direitos próprios, mas somente os que os gO
vernos estaduais lhes delegaram; agremiam-se para certos,
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""fins, mas não renunciam á. sua autoridade, ao passo que, nas
-Federações, forma-se uma pessoa jurídica superior aos Es
tados,que, como toda pessoa, tem 6rgãos, d"ireitos próprios
·e vontade autonÔmica.

A União exerce ação fi·scalizadora, incontestavelmente,
:sObre as unidades comIlonentes <la Federação.

Não quero, meus Senhores, tomar mais o tempo; já
.-estou abusando da atenção d~ Camara (não apoiados gerais:)
vou tt:rminar, deixando de laao outras arguiçóes, mesmo
porquê me sinto cansado.

Srs. Deputados, acima de qualquer c.~nsideral}ão sÔbre
diversidades regionais e circunstancias outras de ordem
superior, há a considerar o seguinte: um movimento unifi
('.ador aproxima os povos, sob o ponto de vista de suas le-

,gislações, movimento êsse que, se ainda. não produziu a uni
versalização entrevista por João Monteiro, arrastou-os á
formação de um número muito reduzido de sistemas jurf

,ãicos, permitindo até uma classificação genética do direito
civil moderno dos povos ocidentais, que, 05 apresenta sob

"três felcõeli.' unicamente: a feição idionOmica, a romana e
romano-germanica. "

As diversidades, as circunstancias de qualquer natu
.reza não influiram contra êsse resultado. Pertencemos a
um regime unitário: mesma 1'aca, mesma linguà, mesmo
direito, mesma religião, mesmos costumes. Assim, melhor

.serviriamos aos interêsaes brasileiros, se adotassemos a
consequente unidade do processo e da justiça; melhor ga
rantiriamos um patrimOnio nacional, que é o nosso direiw.
uma condição de nossa unidade moral, e, o que é mais, um
!ínculo forte para mantermos êsse tesouro precioso que
-nos legaram os nossos antepassados (muito bem) e que
'temos a obrigação de o transmitir, intacto, ás gerações vin-
aou,ras - a integridade de nossa Pátria f (Muito bem;

"mutto bem. Palma&. O oradO'!' é ~ivamente cumprimentado e
abrt;Çado) •

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar vou le
""'Vantar a Sessão, designando para segunda-feira, 26' do cor
~ente, a mesma

ORDEM DO DIA,.
Continuação da discussão do projeto n. i-A, de 1934.

~(:Substitutivo Constitucional - U a Sessão.>'

Levànta-se a SessâQ ás 18 horas e 20 mi
nutos ""



l04a Sessão, em 26 de Março de 1934 _

:Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente; Pacheco de
Oliveira, to Vice-Presidente; Cristóvão Barcelos, ~ :Vice

Presidente, e Fernandes Távora, 2° Secretãrio

1

A's 14 horas, comparecem os Srs.:

AntOnio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos,
'Tomaz LObo, Clementino Lisboa, Valdemar Mota, Alvaro
Maia, Luiz Tirelli, Alfredo da Mata, Abel Chermont, Maga
lhães de Almeida, Rodrigues Moreira, Costa Fernandes, Adol
fo Soares, Godofredo Viana, Freire de Andrade, José Borba,
Leão Sampaio, Pontes Vieira, Kerginaldo Cavalcanti, Irenêo
.Joffily, Barreto Campelo, Agamenon Magalhães, Souto Filho,
Arruda Falcão, Valente de Lima, Izidro Vasconcelos, AntOnio
Machado, Rodrigues D6ria, J. J. seabra, Marques dos Rei's,
Prisco Paraiso, Magalhães Neto, Medeiros Neto, Artur Neiva,
LeOncio Galrão, Homero Pires, Negreiros Falcão, Francisco
Rocha, Lauro Passos, GodofrEldo Menezes, Jones Rocha, Hen
'rique DodSWUJrth, Rui Santiago, Miguel Couto, Leitão da
'Cunha, Olegário Mariano, Acúrcio TOrres, Fernando Maga
lhães, José Eduardo, Lemgruber Filho, Adélio Maciel, Martins
'Veras, Augusto de Lima, Gabriel Passos, Augusto Viégas,
'Mata Machado, José AIkmim, OdHon Braga, Vieira Marques.
Clemente Medrado, Simão da Cunha, Policarpo Viotti, Daniel

.de Carvalho, Campos do Amaral, Jaques Montandon, Teotônio
Monteiro de Barros, José Carlos, Barros Penteado, Mário
"Whately, Guaracf Silveira, Hipólito do Rêgo, José Ulpiano,
Lacerda Werneck, Antônio CoveHo, José Honorato, Domingos
Velasco, Nero de Macedo, Lacerda Pinto, Arão Rebêlo, Carlos

.Gomes, João Simplício, Renato Barbosa, Demétrio Xavier.
Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Adroaldo da Costa, Alberto
Diniz, Acir Medeiros, Vasco de Toledo, AntOnio Rodrigues.
Valdemar Reikdal, Martins e SHva, Francisco Moura, Antô
nio Pennafort, Sebastião de Oliveira, Guilherme Plaster, Eu
gênio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Mário Manhães,
Ricaxdo Machado, Pacheco e Silva, Rocha 'Faria, Teixeira
Leite, Pinheiro Lima, Abelardo Marinho, Morais Paiva, No
·gueira Penido. (1'09).

o Sr. Presidente·- A lista de presença acusa o compa
recimento de 109 Srs: Deputados.

Está aberta a Sessão.

O Sr. Clementino Lishôa· W Secretário. servindo de 2°)
:procede á leitura da Ata da Sessão antecedente.
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o Sr. Presidente - Se algum dos Srs. Deputados tem re-· .
tificações a fazer sôbre a Ata, que acaba de ser lida, queira..
mandá-las, por escrito, á Mesa, nos termos do Regimento.

O Sr. Henrique Dodsworth - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Presi-·
dente, vou mandar á Mesa, por escrito, um requerimento·
afim de que V. Ex. se digne interessar-se para que seja.
posto em liberdade o Sr. Plínio Melo, representante do'
"Diário de Noticias" na Assembléia. Constituinte e que foi.
preso pela Policia do Distrito Federal.

O ~r. Presidente - V. Jj;x. não precisa mandar êsse re
querimento por escrito, porquê já o fez oralmente, contra:
o Regimento.

2

Vem á Mesa a seguinte

RETIFICAÇÃO

Requeiro constem da Ata da Sessão de hoje as seguintes->
ret.ificacões relativas ao discurso que pronunciei a 18 do,
corrente e publicado no Diário da Assembléia Nacional. de
ontem:

A pagina 1879. Onde se lê: ~Que foram inspirados";:.
leia-se: • .. «que foram mal inspirados"... (120 parágrafo).,

A pagina 1880. Em vez de "ciclo", leia-se, todas as vezes,
o.circulo" •

Á. pagina 1883, no 150 parágrafo: em vez de "mediar",.
leia-se: "medrar".

A. pagina 1884, no 6° parágl'afo, in-liM: leia-se -trQ.fI.J
portes marítimos": em vez de "transportes".

Sala. das Sessões, 26 de Março de 1934. - Abelardo'
Marinno.

Em seguida é approvada a At.a da Sessão antecedente.

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente ..

O Sr. Tomaz L6ho (1- Secretário) procede á leitura do'
seguinte

EXPEDIENTE

3

Oficio:
Da Federação dos Marítimos. do Rio de·Janeíro, de f5-

do corrente, enviando sugestões ao projeto Constitucional.
- A Comissão Constitucional.



- 321-

Telegramas :
4

De Cuiabá - Mato Grosso - Presidente Assembléia
Nt.cional""""Uõnstituinte - Rio:

Temos honra comunicar V. Ex. que Instituto Ordem
Advogados votou ontem por unanimidade indicação contrá
ria mutilação território dêste Estado deliberando apelar alto
prestígio V. Ex. sentido rejeição art. 85 projeto futura
Constituição. Respeitosas Saudações. - Jayme Ferreira
Vasconcellos, presidente instituto. - Benjamin Duarfs
Monteiro, secretário geral.

- A Comissão Constitucional.

5

De Campina Grande - Paraíba - Colégio Imaculada
Conceição e Colégio Pio XI; de Alagoa Grande - Paraíba
- Do Colégio N. Senhora do Rosário; de Bananeiras do
Colégio Coração de Jesús; e de AIfenas -Minas Gerais - Do
Ginásio de Alfenas, solicitando aprovação das emendas re
ligiosas.

- A Comissão Constitucional.

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente.
Acham-se sObre a· Mesa e vou submeter a votos os se-

guintes
REQUERIMENTOS

6

Requeremos seja consultada a Assembléia sObre a in
sersão na Ata das suas Sessões de um voto de profundo pe
sar pelo falecimento de Frei Rogério Neuhaus, a quem deve
o Brasil mais de meio século de exemplos seguidos de gran
des virtudes, e a pacificação definitiva do Contestado (Santa
Catarina - Paraná).

Justificação

Não fOra a angustia de espaço na tribuna, e esta seria
uma das comemorações mais solenes que os representantes
do povo teriam de consagrar a um morto eminente. .

Frei Rogério não era s6mente um ap6stolo, dentre os
mais notáveis, do Evangelio no Brasil, que lhe deve grandes
serviços moraIs e religiosos. Quando êstes já por si, não
bastassem para penhorar-lhe a gratidão, aí está na história
a página imortal que êle escreveu, firmando para sempre,
com a sua presença, a sua palavra e o seu crucifixo, a paz'
na dantes conturbada zona das Missões. Não fazemos mais
do que, neste pálido requerimento, ecoar as demonstrações
apoteóticas com que o povo do Rio de Janeiro acompanhou
esta manhã ao cimitério o eot"I)o do granne franciscano.

Sala das Sessões, 24 de Março de 1934. - Nereu RtLmos.
- Lace7'da Pinto. - Carlos Gomes de Oliveira. - Augus
to de Lima. - Plinio Tourinho. - Costa Fernandes.-
Demetrio Mercio Xavier. . .

Aprovado.
VOLUME: XII

. ,.
'..
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7

~o. Sr. Presidente da Oonstituinte:

Requeremos seja submetido á consideracão da casa li
inserção na Ata dos trabalhos de hoje de um voto de pesa~'

e de saudade como justa homenagem ao malogrado DI:'.
Antenor de Franca Navarro, Interventor do Estado daPa
raíba, quando .em serviço do Esta(jo, viajava para esta Ca
pital em companhia do infatigável Ministro da Viação. Sr.
José Américo, que vinha de percorrer todas as obras do Nor-
déste flagelado. .

Dr. Antenor Navarro, como auxiliar do grande João
Pessoa, prestou ao seu Estado reais serviços e foi um dos
mais ardorosos e valentes defensores de sua autonomia
quando o Govêrno Federal se desmandava em perseguições
contra os que não lhe haviam obedecido; como revolucio
nário foi dos mais destemidos e a êle muito deve o movi
mento de Outubro; como auxiliar do Governo do Norte, de
-6, de Outubro a 9 de Novembro de 1930, ninguém o excedeu
em ~elo e correção; e como interventor do seu Estado com
preendeu bem o seu papel e agiu como revolucionário sin
cero.

Flagelado o Estado por uma das sêcas mais violentas,
o serviço de assistência teve no infortunado Interventor
um organizador e fiscal vigilante. Os grupos escolares cons
truídos em grande número atestam a operosidade do jovem
Interventor a quem tanto deve a instrução do seu Estado,
principalmente a rural. O pOrto de Oabedelo, sonho de João
PesS<la, foi contratado por Antenor que não descurava das
outras possibilidades de vulto de sua terra e tanto assim
que um dos objetivos de sua viagem era levar a efeito a
construção de uma fábrica de cimento já estudada e a cons
trução de uma estação balneárea nas fontes termais do Brejo
das Freiras.

Enquanto tudo. isto fazia, o Interventor da Paraíba não
desprezava o direito de tantos adversários da grande luta
de 1930, e êstes, tão seguros se achavam, que proclamavam
as garantias de que gozavam.

:e de justiça a homenagem pedida.
Sala das Sessões, 26 de Marco de f934. - Ire~o lot

IUv. - losé Pereira Lira. - lIer~ctiano Zenaide. - Odon
Bezerra Cavalcanti.

Aprovado.

8

Exmo. Sr. Presidente da Constituinte:

Pedimos seja consignado na Ata dos trabalhos de hoje um
'Voto de pesar pelo desaparecimento do Dr. Artur Fragoso
de Lima Campos, chefe da Inspectoria de Obras contra as
Sêcas.

Num desastre ocorrido em São Salvador, morreu o
ilustre engenheiro chefe das Obras contra as Sêcas, quando
voltava de uma inspeção geral de todos os trabalhos do Nor
déste flagelado.
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Homem competente, cidadão, operoso e digno, mereee
dor da confiança. do Sr. Ministro da Viação, merece bem
o Dr. Lima. Campos a homenagem pedida.

Sala das Sessões, 26 de Março de i934. - lrenêo JO{
fil1l. - Odon Bezerra Cavalcanti. -José Pereira Lira.

Aprovado.

o Sr. Presidente - Na forma do Regimento, vai-se passar
li Ordem do dia. (Pausa.)

Comparecem mais os Srs.:

Fernandes Távora, Mário Caiado, Cunha Melo, Mário
Chermont, Leandro Pinheiro, Joaquim Magalhães, Lino Ma-·
chado, Carlos Reis, Agenor Monte, Hugo N:apoleão, Pires
Gaioso, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, Figueiredo Rodri
gues, Xavier de Oliveira, Silva Leal, Martins Veras, Ferreira
de Souza, Alberto Roselli, Odon Bezerra, Herectiano Z8naide,
Pereira Lira, João Alberto, Mário Domingues, Arnaldo Bas
tos, Augusto Cavalcanti, José Sá, Alde Sampaio, Simões Bar
bosa, Os6rio Borba, Humberto Moura, Góis Monteiro, Sam
paio Costa, Guedes Nogueira, Leandro Maciel, Augusto Leite,
Clemente Mariani, Arlindo Leoni, Edgard Sanches, Alfredo
Mascarenhas, Átila Amaral, Manuel Novais, Gileno Amado,
Aloísio Filho, Paulo Filho, Arnold Silva, Fernando de' Abreu.
Carlos Lindenberg, Lauro Santos, Amaral Peixoto, Sampaio
Correia, Nilo de Alvarenga, João Guimarães, Prado Kelly,
Raul Fernandes, _César Tinoco, A1fpi~ Costallat, Oscar Weins
chenck, Fábio Sodré, Cardoso de Melo, Soares Filho, José Braz,
Pedro Aleixo, Negrão de Lima, Raul Sá, Jolio Penido, João
Beraldo, Valdomiro Magalhães, BelmiTo de Medeiros, Celso
Machado, Bueno Brandão, J\lcantara Machado, Rodrigues Al
ves, Almeida Camargo, Vergueiro César, Zoroastro Gouveia,
Cincinato Braga, Car!ota Queiroz, Abreu Sodré, Henrique
Bayma, João V,iIasboas, Plínio Tourinho, Antônio Jorge, Idli
lio Sardenberg, Nerêu Ramos, Adolfo Konder, Simões Lopes,
Carlos Maximiliano, Mauricio Cardoso, Anea Dias, Frederioo
Wolt'~nbuteIl, vetor Russomano, Ascnnio Tubino, Raul Bít
tencourt, Gaspar Saldanha, Cunha Vasooncelos, Ferreira
Neto, Gilbert Gabeira, João Vltaca, Armando Laydner, MIlton
Carvalho, Augusto Corsino, João Pinheiro, Horácio Lafer, Pe
dro Rache, Mário Ramos, Oliv,eira Passos (107).

Deixam de comparecer os Srs.:

Veiga Cabral, Moura Carvalho, Jeová Mota, Veloso Bor
ges, Luiz Cedro, Solano da Cunha., Deodato Maia, Pereira
CarneÍ'ro, Gwyer de Azevedo, Buarque Nazareth, Bias Fortes,
Melo Franco, Ribeiro Junqueira., Pandiá Cal6geras, Delfim
Moreira, Furtado de Menezes, Cristiano Machado, Levindo
Coelho, Aleixo Paraguassú, Licurgo Leite, Carneiro de Re
zende, Plínio Correia de Olí'veira, Morais Andrade, Cardoso
de Melo Neto, Morais Leme, Generoso Ponce', Alfredo Pa
checo, Francisco Vilanova, Alberto Surek, Edwald PossoIo,
Vál~r Gosling, Alexandre Siciliano, Euvaldo Lodi, Gastão
de Brit(}, Roberto . Simonsen, Davi Meinicke, Levi Car
neirQ. (87).
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ORDEM DO DIA

9
Continuação da discussão do projecto n. i A, de :19~4

(substitu.tivo Constitucional - (fia. Secção).

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projeto.

Vêm á Mesa, são apoiadas e enviadas á Co
missão Consti,tucional as emendas de ns. 409 a
423.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Hipó1ito do
Rego.

O Sr. Hipólito do Rêgo - Sr. Presidente, Srs. Constituin
tes: Venho á tribuna para proferir poucas e síngelas pala
vras acêroa de uma das matérias mais palpitantes na ela
boração da Carta Constitucionllll do nosso País,. Não me
abalançaria, mesmo, a abordar os demais assuntos, todos
êles palpitantes e interessantes, porquê, correndo parelha .

. com a exiguidade do tempo que o Regimento me concede, te
nho eu a própria conciência da minha desvalia. (Não apoia
dos) •

Isto, porém. Sr. Presidente, não me impede de regis
trar, como o faço, com relativo júbilo, que certas e deter
minadas questões, das que nos congregam aqui, neste ani
mado debate, nós já as podemos considerar como pacíficas.
Assim, não se discute mais se o Brasil adotará, ou não, o
regime federativo. A federação está na conciência do llovo
brasileiro; a sua aceitação ressalta das inequívocas mani
festações dos representantes da Nação, aqui reunidos.

As questões que se referem á absoluta autonomia do
Estado, tão necessária á própria unidade nacional, como as
relativas á maior influência do Estado no campo das suas
manifestações sociais, no sentido de amparar o trabalho e
o capital, sem deixar êste em situação superior Aquele, que
merece de todos o máximo e a mais desvelada das proteçlSes;
a protecção á infancia e á nossa formação racial, com o estudo
do problema imigratório, são assuntos que reunem unani
midade, assim como as que dizem respeito 1\ vitória dOI
postulados do cristianismo na nossa Carta Magna, sem os
quatá não se podem definir os ideais de -solidariedade e har
monia entre os homens, e muito menos alcançar-se o bem
estar social.

São questões pacificas o isso se depreende, Srs. Consti- ,
tuintes, não só dos debates aqui travados com tanto brilhan
tismo, como do próprio substitutivo da ilustre Comissão
Constitucional. ~ verdade que êsse substitutivo, represen
tando, ~mbora, ~sfOrço louvavel, contém disposições que não
podem ser vitoriosas no nosso Estatuto fundamental, dispo
sições estas que temos o dever de combater desassombra-·
damente, patrioticamente.

Dentre elas, há o célebre artigo :14 das Disposições Trap,
sitórias, há o parágrafo 2° do art. f., dessas mesmas dlS
posiéões, em manifesta contradição com as regras dos arti
gos 68 e Ui, bem como o artigo 40, parágrapho ÚDil'o, ainda
dessas mesmas disposições. Refiro-me á aprovação dos atos
do Governo Provisorio e á faculdade da eleição ,do chefe do
Governo dictatorial para a primeira presidencia constitu
cional - atos que provocarão juizos desprimorosos da His
toria, qu~ndo esta assembléia fÔr por ela julgada.



"'- 325,-

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, entre essas ques
tões que não podemos ainda reputar completamente pa
cificas, ressalta a que se refere á distribuição das rendas
pelas três entidades, em que se divide a administração pü
blica do Pafos - a União, os Estados e os Municípios.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Estou quasi dizendo a V. Ex.,
que esta questão, é ine::rl.ricável. Não é possível alterá-la.

O SR. HIPóLITO DO R~GO - Com boa vontade, es
forço e patriotis.mo, de que o nobre representante é exem
;pIo, pode chegar-se ao resultado desejado. E essa bôa vonta
de é confortadora e construtiva. Na imprensa o assunto
tem sido, tambem, ventilado com eficiência e sabedoria.
No meu Estado vê-se a questão agitada e discutida,· como

.comprovam .os estudos publicados no grande orgão paulista
"O Estado de S. Paulo", e que entrego á Mesa para comple.-
mento deste discurso. .

Essa matéria, que eu apenas venho referir para com
bater certa e determinada disposição do substitutivo, prende
se á própria orientação da bancada a que tenho a honra de
pertencer, a bancada paulista, que não se preocupa apenas
com os interêsses do Estado, mas alarga as vistas, objetivan
do e desejando o bem estar da nacionalidade.

O problema da discriminação de rendas, fundamental
para o regime federativo, verdadeiro nó vital na nossa exis
tência, precisa, realmente, merecer de todos os Srs. Consti
tuintes, desvelada e cuidadosa atenção.

, !tão virei fazer aqui, dissertação a respeito. A questão
já foi abordada nesta Tribuna por espíritos de escol, por es
pecialistas da matéria; dela já trataram com proficiência o
ilustre e brilhante leader da minha bancada Sr. professor
Alcantara Machado, e o Sr. professor Cardoso de Melo Neto.
não menos brilhante e ilustre especialista no assunto,ca
tedrático emérito da Faculdade de Direito de São Paulo;
dela já se ocuparam, também, outros' eminentes especia
listas, como os brilhantes e esforçados representantes Sra.
Prado Kelly, Alde Sampaio, ·Teixeira Leite, Fernandes
Tavora e outros, não se podendo esquecer essas duas figu
ras que orientam todo o trabalho neste sentido, e que re
presentam para o Brasi:l uma das suas mais ricas reservas
de sabedoria política, os Srs. Cincinato Braga e Sampaio
Correia. - (Muito bem.)

O SR. SAMPAIO CORRh - Bondade de V. Ex., quanto
a mim.

O SR. HIPóLITO DO MGO - Justiça apenas. Todos
nós sabemos que a questão tributária não· é e nem deve ser
~implesmente considerada sob o ponto de vista da organi
zação administrativa. Precisa ser encarada também sob o
transcendente prisma de todas as questões sociais, das- quais
é fundamento angular. ,

É olaro, e fartamente todos o sabem, que a humanidade
já deixou para trás aquela época em que dominava, absolu
tamente, o arbítrio dos governantes. O "L'E~t c'e~t moi"
de Luiz XIV perdeu completamente sua época. Os 1IDpostos
não podem mais ser resultado do próprio arbítrio dos g~

vernantes; devem ser consentidos pelos contribuintes. Aliás.
,constitue conquista já secular das nações mais civilizad'as,
a interf-erencia do povo, por intermédio de seus represen';'
tantes, na elaJboração das :leis de meios.

A competência fiscal e tributária precisa e deve ser
limitada. E o substitutivo, respeitando a tradição do nosso
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direito fiscal, estabeleceu realmente as balisas das limita
ções dentro das quais deve-se fazer exercer a atividade fis
cal das entidades em que se divide a administração pública
do País.

É, justamente, neste ponto que eu quero demorar um
pouco nestas minhas- considerações, para dizer á Assembléia
que há no substitutivo um dispositivo, com relação ás "ren
das públicas, que não pode prevalecer, porquê, se êle vin-

·gasse, se fosse integrado em nosso corpo legislativo consti
tucional, traria, necessáriamente, fatalmente, desequilibrios,
atritos, verdadeira balbúrdia no serviço de arrecadação, afe
tando a própria vitalidade do nosso País. É o que trata dos
dos novos impostos, como veremos adiante.

A bancada paulista, na primeira fase dos nossos traba
lhos, apresentou uma emenda, discriminando apenas as ren
das da União e deixando para a competência privativa dos
Estados as demais fontes de tributação, para que êstes, por
sua vez, pudessem tambem, ao depois, fazer uma repartição
justa que permitisse a vida e o desenvolvimento dos Muni-

·cípios.
· O substitutivo, entretanto, não aceitou a orientac;ão es
tabelecida nessa emenda; fez a tríplice distribuição, man
tendo, assim, o criterio do projecto originario.

Não se pode criticar esta orientação. As rendas da
União, dos Estados e dos Municípios ficam discriminadas na
própria Constituição.

É até tim bem.
É um bem porquê, como todos sabem, como já se tem

denuncill{io desta tribuna, muitos Estados, com a obrigação
de destinar uma parte de seus recursos para os Municípios,

. não têm sabido cumprir êsse dever, deixando os mesmos, na
expressão feliz do eminente Sr. Cincinato Braga, em ver
dadeiro jejum financeiro.

Façamos aqui, Sr. Presid-ente, um pequeno parêntesis
para examinarmos as fonres de receitas deixadas aOS Mu
nicípios.

:Dentre esse&- impostos, estão os de indústria e profis
·são, licenças, renda da propri-edade imobiliária, inelusive a
predial urbana.

O SR. IRENto JOFFILY - V. Ex. permite um aparte?
Não parece que indústrias e profissões e licenças são impos
tos cumulativos?

O SR. l:i!PóLITO DO REGO - Não há, rigorosamente,
no caso, impostos cumulativos.

O SR. IaEN1:0 JOFFLLY - Que é licença? O pr6prio nome
diz: licença para o exercício de alguma coisa.

O SR. PRADO KELLY - Realmente é uma acumulação
de impostos. O de indústrias e profissões é cometido ao
Estado. A licença é imposto commetido ao Município: incide
realmente sôbre a mesma fonte de tributação que é a ati
vidade.

O SR. HIPóLITO DO RMO - Digam antes VV. EEx.
que são fontes locais. Na prática não há confusão entre os
dois tributos, que são evidentemente de natureza municipal.

ilor isso. não se pense em tirar do Município o imposto
de industrias e profissões e substituil-o por essa promessa
vaga da renda da propriedade imobiliária, juntamente com
o imposto predial, sendo ainda possivel que essa promessa va
ga desaparE\ça afinal, devido á permanência do antigo im-
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posto predial, o que talvez venha dar logar a dúvidas em fa
VOr dos proprietarios de imoveis, que se isentarão do im
posto c"edular de rendas.

O im.posto de industria e profissão é lucrativo para OS
Municípios: oferece-lhe uma excelente fonte de recursos-: o
imposto sobre a renda dos predios p6de ser simplesmente
falacioso, pois sabemos que para êsse imposto há sempre um
limite mínimo, que deve ser respeitado para que não se
obriguem a essa contribuição aqueles que apenas dispoem
de escassos recursos.

Não ignoramos que, na legislação actual, a. renda até
to contos não é tributada. Imaginemos -no Município. Diga
mos que se lhe tire o imposto de indústrias e profissões, e
que se lhe dê, a() invés disso, o imposto de renda sobre a.
propriedade imobiliária, com o que parece concordar o
eminente Deputado. Sr. Irenêo Joffi1y.

O SR. !RENto JOFFILY - Não quero que se tire; ape
nas desejo que na Constituição fique estabelecido isso.

O SR. HIPóLITO DO MGO - Folgo com o aparte
do nobre Deputado.

O SR. 1REN~0 JOFFILY - Sou adverso á distribuição de
rendas, que se encontra no projeto; acho que com ela, não
bá Estado algum que se possa manter.

O SR. HIPóLITO DO MGO - Dizia eu, Sr. Presidente,
que não se deve cogitar de fazer e&sa substituição, por
quê, em muitos Municípios do interior, a renda proouzida
pela propriedade imobiliária, em mãos de certas pessoas, não
dará, talvez, quanto baste para ser objeto de tributação.
Assim, perilendo o Município uma de suas mais preci{l68.s
fontes de renda., o imposto de indústria e profissões, fi
caria completamente desfalcado, reduzido a uma receita
que seria, muitas vazps irrisória. Mas, Srs. CJnstituintes, o
ponto principal do meu d"espretencioso discurso é a critica
ao artigo f9 do substitutivo, aquele que estabelece, depois
de distribuir as fontes de rendas pela União, pelos Estados
e pelos Municípios, que quaisquer outros impostos perten
cerão aos Estados Q á União.

~ disposição qU3 mcre(.e exame. Est'lbeleceu-se, no
substitutivo, a. ljiscriminar;ão das rendas pf~l:ls três entida
des; mas, ao invés de se deixar aos Estados os novos impos
tos para que estes 'PUdessem desenvolver todas as suas fon
tes de atividade e estimular o trabalho, provocando o pro
gresso nacional, .imped.'iu-.se-Ihes quallquer ""nova. a'tividade
tributária exclusiva, com o dar-se uma parte dos impostos
novos ao erário da União, com a agravante da exclusão dos
MunidIlios dessa partilha.

Acho isto muito peor do que a disposição do art. i8 do
anteprojeto, que mantinha a condenavel competência cumu
latlVã do Estados ~ é.11 l;nião. E digo 1l11 ::! ~mp.:ld 1 muito peor,
porquê, com essa regra, que manda distribuir os impostos
novos entre os Estados e a União, quantos atritos, quantas
desharmonias, quantas, questões podem surgir entre essas
próprias entidades e os proprios contribuintes! Não é possi.:..
vel "fazer-se na Constituição enumeração genérica de todas
as fontes de renda. A enumeração feita, orientada embora por
um critério de generalidade, ficou mais ou menos especí
fica, visto como as generalizações absolutas iriam chocar-se
eom os limites estabelecidos na Constituição á atividade !ri,;.
butári~ da União, dos Estados e dos Municípios.
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Examinemos êsteponto: .
. Amanhã, os Estados, a própria União, os Municípios den
tre de uma dessas rubricas discriminadas, surpreendem uma
modalidade nova. de tributaçãG e, no ambito de sua compe
tência, entendem de lançar êsse tributo. Surge daí o atrito,
embora se trate de espécie compreensível na discriminacão
já feita. Correm as entidades interessadas, disputando o seu
quinhão, alegando cogitar-se de imposto novo. É a balbúr
dia, é ° desentendimento, é a impossibilidade de se alargar,
equitativamente, ° campo de accão tributaria do Podel PlJ
lllioo.

O SR. BARRETO CAMPELO - Nesse ponto, acho que há,
realmente, um grande defeito, mandando partilhar os novos
impostos apenas entre a União e os Estados, esquecendo-se
os Municípios', que são, no caso, os maiores interessados.

O SR. HIPóLITO DO R:êGO - Exactamente; os MuniCÍ
pios são os mais prejudicados com essa exclusão, além do
ineonveni'ente das disputas entre a União e os Estados .

. O SR. PRADO KELLy - Como re vê da brilhante exposi
ção de V. Ex., há um vício inicial de sistema, mantendo-se
a classificação arbitrária dos tributos, em vez de serem dis
criminados em funcão das fontes de tributação.

O SR. HIPóLITO DO MGO - Sem dúvida. Mas essa
discriminacão, pelas fontes d'e tributação, conforme sugere
o ilustre representante do Estado do Rio de Janeiro, Sr.
Prado Kelly, cujo nome declino com simpatia, incide, jus
tamente, naquelas observações que há pouco fizemos, de que
a discriminação pelas fontes poderia, muitas vezes, chocar
se com os próprios limites que detêm a ação tributãria do
Poder Público.

O SR. PRADO KELLY - Seria a única forma. de evitar
êsses ce)Dflitos, porquê a dupla ou· a múltipla incidência de
impostos existe, in fim, nos artigos do substitutivo em re-
lação á p()lítica tributária. . .

O SR. HIPóLITO DO ROOO - Djria a V. Ex. que ao
melhor solução, o único meio de remover êsses óbices, a
única maneira de combater inteiramente êsses obstã
culos, seria a supressão do art. 19, porquê, de outro modo,
não se poderá ~vitar a balbúrdia, o atrito e o choque de in
terêsses entre as próprias entidades públicas.

Faço estas modestas considlerações no sentido exata
mente de conseguir seja riscado do substitutivo, para não
figurar na futura Carta. ~lágna, essa disposição que manda
distribuir os impostos nOVGS entre os Estad()s e a União.
Dizia mais: que se conservasse, então, como pretendeu a
bancada paulista, na 'emenda apresentada na primeira faze
dos nossos trabalhos, a competência privativa do Estado
.para resolver sÔbre as novas tributações, mas que s~ im
puzesse ao Estado a -obrigação de. destinar parte dessas. fon
tes de receita' a f~vor dos seus Municípios. (Mu.ito bem.).

O SR. BARRE'l~o CAMPELo - Mas V. Ex. atenda ao se
guintJe: e se a prática da futura Constituição demonstrar que
as rendas da União são insuficientes?

O SR. HIPóLITO DO 'R1lGO - Elas nlo têm sido insu
ficientes até hoje. Como diz o .eminenf.e Sr. Dr. Cineinaf.o
Braga, figura de parlamentar brlIbante, que tanto enrran
dece a representaçã() do meu Estado e, ainda. a de todo o
Brasil, como diz esse ilIustre homem público: "para. vive!'
em folga, financeira, básta que a União tenha prudência nal
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despesas e reduza as suas atribuições de poder federal aos
únicos objetivos compatíveis com a sua missão".
. E, detendo-se neste campo das suas atribuições, não
querendo mais do que aquelas que o regime federativo lhe
concede, estará muito bem aquinhoada oom os_ impostos que
já eram seus e o substitutivo lhe conserva, impostos êsses
que, á medida qul8 o País progride, também se vão avol~
Plando. .

As minhas considerações, portanto, estão sendo feitas,
exatamente, no sentido de combater o art. 19 do substitutivo,
mas combatê-lo com objetivo de vê-lo suprimido, afastan
do-se, de uma vez para sempre, todos ~s casos de compl8tí
Cão entre a União, os Estados e 'Municípios, na função de
tributar e arrecadar.

É preciso que, amanhã, não apareça mais com{) obstá
culo á ação do Estado a questão da inconstitucionalidade
DOS tributos; é preciso que o desdobramento das rubricas
dos impostos qu'e se podem verificar, com a natural evolu
ção do Pais, não venha trazer para a vida nacional ver
dadeiros põmos de discórdias entre os Estados e a União,
na partilha do tributo novo, que não será novo, porquê será
apenas uma modalidade dos tributos prexistentes e já dis
criminados.

A nossa obrigação é, justamente, lE\vitar todos os motivoo
que possam servir ã desharmonia, ás contendas que tantos
malefícios podem trazer á vida nacional.

Dizia eu: evitemos essa disposição, ja que não vingoll
a emenda da bancada paulista, que. apenas, mandava dis
criminaras rendas àa ·União. Fique o substitutivo com a
triplioe tributação que favorece, principalmente, os Muni
cípios e impede que os Estados venham prejudical-1lS. Fa
camos disto questão fechada; tiremos do substitutivo o art.
19, para que as unidades federativas, no exercício de sua
autonomia, poosam destinar uma parte das n{)vas fontes de
receita, que forem surgindo, em beneficio dos seus próprios
Municípios .

.sou municipalista, mas não sou partidário do munici
palismo absoluto, posto veja nos Municípios as pedras fun-:
damentais de nossa grandeza e as próprias células emotivas
do sentimenio de Pátria.

Não posso, porém, manifestar simpatia por aquela dou
trina que sustentou, desta tribuna, o meu eminente amigo. e
ilustre representante do Estado de Pernambuco, Sr. Barre
to "Campelo. Não devemos, nem podemos', abolir a Federação
para organizar o País, apenas, em Municípios. Países peque
nos, como, por exemplo, a França, pequena êm extensão ter
ritorial comparativamente a muitos dos Estados da Fe
deração e menor mesmo nessa extensão territorial do
que muitos Estados do Brasil, - a França, com os seus
milhares de comunas, não pôde fazer o govêrno cen
tralizador que () ilustre colega, Sr. Barreto Campelo, apre
goou como necessário á unidade nacional. Aquele país teve
€tUe recorrer aos departamentos para facilitar a acão admi
nistrativa e política.

O SR. BARRETO <1u.o1:PELO - A França lançou mão dêsse
recurso para facilitar a aç.~o política.
. O SR. HIPóLlTO DO R1tGO _. Nós não podemos sepa
rar•. de maneira alguma, a ação administrativa da política.

Como atribuir-se aos Municípios ação puramente admi.;.
nistrativa, quando é justamente nêles que se desenvolvem
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todos os atos necessários á existência das atividades poU
ticas do País?

Isto não seria possivel. A Federação é o imperativo, é
a imposição, é o desejo do PovoQ brasileiro, e nada pód.e im
pedi-la.

Foi por ella que se derrubou a Monarquia e se implan
tou a República.

É sistema que nasceu com a pr6pria nacionalidade. A
divisão do Brasil colonial em capitanias, não poude ser
modificada em sua essência pelos Governos gerais. A F&
deração, portanto, sempre se impôs através de todas as
fãses da nossa História.

O SR. BARRETO CAMPELO - A Federação administra
tiva, sim.

O SR. HIPóLITO DO R~GO - Essa minha afimaüva,
não aceitando o municipalismo absoluto, como sistema
único de organização política do País, não exclue, já se vê,
a minha simpatia pelos Municípios. É justamente nos Mu
nicípios que nascem os nossos mais caros e delicados sen
timentos. É o pedaço de terra que mais nos prende. Ginei-

. nato Braga, já disse, em página brilhante, que é justamente
aí que nasCe êsse sentimento regionalista sagrado, que nos
recorda as nossas primeiras amizades, os nossos primeiros
afetos, as .impressões mais deliciosas da vida, que nos ori
entam e norteiam para o próprio amor á Pátria •••

É. como diz Lino Neto, uma das fOrças. administrativas
mais ligados ao juízo e á tradição da Humanidade, apesar
das diversas alterações que tem vindo sofrendo através dos
tempos. Tocqueville surpreendido da sua longa actividade e
reconhecendo os seus largos benefícios á civilização, não
encontrou para êle melhor expressão do que esta: .parece
ter saído diretamente das mãos de Deus.

Justamente POrqUÕ f6rma as células necessárias ao or
ganismo nacional, oferece também os mais brilhantes exem
plos de dedicação civica. tanto que Portugal, o velho le
gendário país, de onde hrotou a nossà ;Pátria, costuma con
ferir ás suas velhas cidades as designações de "leal ci
dade", de "notável vila" e outros títulos semelhantes, con
sagrando, assim, o valor e o civismo da vida municipal.

Desejo, Sr. Presidente, tirar a Camara do· enfado (Não
apoiados) •••

O SR. CÉSAR VERGUEIRO - V. Ex. está falando brilhan
temente.

O SR. HIPóLITO DO MGO - ••• e pretendo terminar,
fazendo a recapitulação do ponto de vista que me propús
sustentar aqui: a abOlição do art.. 1.9 do substitutivo, que
encerra uma regra muito mais perigosa do que a compe
tência cumulativa, consignada na Constituição de 91 e man-.
tida no substitutivo. E si se vier a manter esse artigo, que se
contemple, tambem o Município na partilha do imposto
novo .••

O Sr. Presidente - Está rindo o tempo de que dispunha
o nobre orador.

O SR. HIPóLITO DO MGO - Terminarei em breves
palavras, Sr. Presídente. •

.Ficando aos Estados largueza de competência, poderio
lucrar os Municípios de modo a sairem dêsse jejum finan
ceiro a que aludiu o Sr. Cincinato Braga.
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Basta considerar, como ligeiro exemplo, que enquan
to a União, no Estado de São Paulo, arrecada quasi a metade
da sua receita, mais de 700 mil contos, e o Estado 470 mil,
todos os Municípios paulistas, excetuando o da capital, ar
recadam apenas cerca de 84 mil contos.

Não pÓde haver desproporção mais flagrante. e. S8
mantivermos a discriminação como está feita. com a impo
sição do artigo 19, deixaremos os Municípios de todo o
Brasil na impossibilidade de cuidarem de seus serviços, de
darem conta das atribuições que a própria Constituição
lhes outorga.

Porecisamos dar aoS' Municípios inter~sse mais ime
diato, de cuidar dos próprios negócios com recursos mais
abundantes que os Estados. naturalmente, lhe hão de conceder
na partllha das rendas. Sabemos todos o que significa o in
terêsse proximo, imediato, a começar pelas proprias escol~

onde, para estimular a instrução como pondera Lino Netto,
distribuem-se premios aos alunos, dóiram-se-Ihes os sonhos
do futuro ...

O que faz, tambem, a mãe para levar o filho aos prImeiros
passos? Agita-lhe deante brinquedPs, acena-lhe de perto
com varias fórmas. O que faz o governo para ter heróis
nos exercitos? Promove a postos por distinção, arbitra pen
sões, préga ao peito medalhas de honra .

.É pela sugestão do interêsse imediato que se obtêm 08
mais eficazes movimentos, os grandes arrancos de pro
gressos. os maiores impulsos sociais.

Se os defeitos da nossa administração pública. portan
to, procedem de uma certa indiferença por parte dos ci
dadãos, seguro é que a sensacão do interêsse próprio deve
ter o segredo de os atenuar.

E como?
Entregando aos interessaãos a administração dos BeUS

negócios, das coisas que. mais de perto, lhe dizem respeito.
municipalizando. tanto QUanto possível, os serviços públicos,
dando largas ás iniciativas loeais.

~ justamente o que eolimamos. Atribuindo aos Municí
pios, como imposição feita aos Estados. maior amplitude
das fontes de receita, poderão êles prosperar. É, Sr. Pre
sidente da prosperidade dos Municípios que resultarão, ne
cessariamente, a -dos Estados e a grandeza do Brasil, que
todos nós sinceramente desejamos. (Palmas. Muito bem. O
orador é vivamente cumprimenttUiQ.)

10

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. HIPóLITO DO
MGO EM SEU RECURSO

A DISCRIMINAÇÃO DAS RENDAS

lnsufici~ia das renclas estaduais - Nece88idade de
ser ampliado o poder tributário dos Estado.

Problema fundamental na organização do regime fe
derativo, o da discriminação das rendas é um dos de maior
r-elevancia de quantos estão sendo debatidos na Assembléia
Constituinte. pois de nada valeria oonsagrar-se na Consti
tuição o princípio da autonomia estadual, sem se assegura
rem aos Estados os reêursos financeiros indispensáveis á
efetivaoão dessa autonomia.
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Por isso mesmo êsse problema assume no momento
uma importancia excepcional. que não precisa ser encare
cida.

Afim de bem esclarecer a respeito a opinião pública,
vamos examiná-lo nestas colunas, abordal1do os. séus aspe
ctos essênciais e indicando as várias soluções que, em face
das realidades brasileiras, seriam aceitáveis para t.odos os
que se batem pela manutenção do sistema de govêrno fe
derativo no Brasil.

Na exposição e discussão do assunto, nos utilizaremos
largamente da abundante documentacão que orientou· os
concienciosos e profundos estudos a respeito realizados pela
bancada paulista, estudos êsses cujas conclusões estão con
substanciadas nas emendas daquela bancada e até agora
apenas· em parte divulgados. "

A Constituição de 1891 assim partilhou as rendas entre
a União e os Estados: á primeira atribuiu, privativa;mente
os impostos de importação, os de entrada, saída e estada de

"navios, taxas de sêlo, salvo quanto aos atos emanados dos
governos estaduais e a:os negócios de sua economia, e taxas
de correios e telégrafos federais; e aos segundos, os impos
tos de exportação de sua própria produção, SÔbre imóveis
rurais e urbanos. s.Obre transmissão de propriedade .e sÔbre
indústrias e profissões, taxas de sêlo SÔbre os atos não tri
butáveis pela União e taxas de correios e telégrafos esta
duais. Além destas fontes de receita, se assegurou á União,
como aos Estados, Q direito de criar quaisquer outras, cumu
lativamente ou não. Ficou a cargo dos Elltados a discrimi-
nacão das rendas entre êles e os Municípios. _

Os resultados dêste sistema podem ser avaliados pela
repartição das rendas, verificada nos dois últimos exercí·
cios sObre os Quais existem dados oficiais publicados (ar
recadações de 1931 e 1932 para. a União e previs~es orça
mentárias de 1932 e 1933 para os Estados).

Pondo de lado as rendas industriais, em geral absor
'\-idas. quando não totalmente, pelo menos na maior parte,
pelos serviços que as produzem, e cujó vulto depende da
maior ou menor inversão. nesses serviços, de capitais obti
'dos quasi sempre por meio de empréstimos. para s6mente
considerarmos as receitas provenientes de impostos. tere-
mos o seguinte quadro: .

Impostos arrecadados pela União (contos de réis, papel):
1931 1932

784.226 631.945
595.017 641.685

Totais . • . . . . •• . .•• •••• . • ••• •• • • •• f.379.243 f.273.630
Impostos orçados pelos Estados (contos de réis, papel) :

1932 1933
636.051 577.863
tt8.217 196.135

Totais • ••••• ••••• •••• •••• ••••• •• 750l .268 773.998
Dos Municípios não conhecemos estatísticas oficiais. a

l'espeito e as que têm aparecido sem indicação de origem não
discriminam a renda dos impostos•.. '.
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.. Os dados acima mostram o quanto os Estados ficaram
desfavorecidos na partilha das rendas, pois a cada um coube,
em média, uma receita de 37.713 contos em 1932 e de 38.699
contos em 1933. Dadas, porém, as diferencas de desenvolvi
mento econômico, de populacão, de grandeza territorial, ete••
os Estados ficaram, na sua grande maioria, com receitas tri
butárias ainda inferiores ás médias ínfimas que acabamos
de consignar. Assim é que as rendas dos impostos foram as
sim orcadas para os anos abaixo, segundo dados oficiais in
sertos na publicação oficial do Ministério da Fazenda, intitu
lada "Finanças dos Estados do Brasil", por Valentim BouCas.
voI. TI, págs. 61 e 63:

~azonas •••••••••••••••••••••••••••
Pará . • .•.....•.......•..••.••••.••
Maranllão . . .•.........••..•.•...•.••
Piauí • . ..•....•..••...••......•••.•
Ceará • .....•..••.••..•...••••.•••••••
Rio G. do Norte ••••••••.•••••••••••••
Paraíba . . .......•.........•..•••.•••
Pernambuco . . ..
.Alagoas • •••••• .-•••••••••••••••••••••
Sergipe • . .•.....•...•••..••••..•••••
Baía • •......•..•...••..••.•.•.•••••
Espírito Santo ...•.......•.••...•••••
Rio de Janeiro •.•.......•.•........••
S. Paulo ..•........................•
Paraná • • .
Santa Catarina ....•.....••....•..•.••
Rio G. do Sul ••••.•.••...•.••.•.•.•••
Minas Gerais ....•....•..•••.•.•..••.•
Goiaz . . .....•.•.••...••••..•..•.•••
Mato Grosso • . .••...•..•••••..•••••••

1Lotais • •••••••••••••••••••••••••••

1932 i933
5.633 5.063

iO.780 i1.975
7.385 7.543
3.912 3.679

i3.505 i3.688
8.265 9.457

f2.793 i2.202
36.i34 29.591

9.768 9.768
6.661 6.133

45.380 44.460
21.800 22.iiO
41.642 34.725

255.600 298.500
29.426 23.319
15.325 15.375
79.782 75.122

137.4i3 138.804
5.584 5.961
7.480 6.520

754.268 773.998

Mesmo que consideremos os totais das receitas de todas
as origens, inclusive as rendas industriais brutas, teremos o
seguinte confronto edificante. pelo qual se vê que a maior
parte dos Estados chega a arrecadar menos, já não diremos
do que as grandes cidades, mas do que as cidades brasileiras
de média. importancia.. segundo dados oficiais extraídos da
publicação do Ministério da Fazenda. intitulada "Brasil - Es
clarecimentos Econômicos - Trabalhos organizados para as
conversações de Washington e Conferência Monetária e Eco
nômica de Londres", por Valentim Boucas, págs. 27 e 32 (me
nos os relativos ao Município de Campinas, que constam do
úlf.imo relatório do Departamento de Administração Munici
pal de S. Paulo):

Estado de S. Paulo .
Estado .de Minas Gerais ••••••••••••••••••••.•••
Distrito. -Federal .
Estado do Rio Grande do Sul ••.•••••••••••••••••

ReceItas totais
em CO:ltos de

rêls papel
arrecadadas

em 19"&1

432.639
19L293
i8S.01D
178.757



Estado da Baía •....... ' .
Estado de Pernambuco •....•..........••••.••••
Município de S. Pau.lo • 11 e ••• e.e •••

Estado do Rio de .Janeiro ••••••••••••••••••••••••
Município de P6rto Alegre ••••••••••••••••••••
Estado do Espírito Santo ••••••••••• o ••••••••••••

Estado do Paraná .....•••••••••••..• e ••••••••

Estado do Pará .•.. e •••••••••••••••••••••••••

Estado de Santa Catarina ••••••••• o ••••••••••••••

Estado do 'Ceará ..........•.•.•.••.....•......
Município de Santos ••••••••••••.•••••••••••••••
Município de Salvaàor .•..... o ••• o •••••••••• ; ••

Estado da Paraíba .............•........•••.•...
.Estado do Maranhão .........••..••.•• o •••••••

Estado de Alagoas .........••• o •••••••••••••••

Estado do Rio Grande do Norte ••... o ••••••••••••

Estado do Amazonas ....................•••..•
iHunicípio de Niterói •••••••••••• o ••••••••••••

Estado de Sergipe •.......••••.•••...•....••. o •••

Estado de Mato Grosso ...•..•..•..••••••••••••
Município de Pelotas •••••••••.••••••••• o ••••••••

Município de Belém do Parti .
Município de Reeife o ••••••

Município de Campinas •••.•.•••.••••••••••••
Estado de Goiaz ......•..•...........•..••••••••
Estado do Piauí .........•..•........•••••••.•••

~ltaa totais
em contos de
réb PlLJIe1

arrec8dadas
em 1931

. 56.322
53.891
50.666
49.823
35.19t
30.399
26.619t
20.560
17.227
16.530
16.358
14.232
13.860
11.687
11..\37
10.109
9.820
9.465
8.49,\
8.394
7.583
7.200
7.099
6.733
6.396
5.232

1:stes dados evidenciam que a maior parte dos Estados
dispõem de recursos financeiros infimos, absolutamente insu
ficientes para que possam êles prover ás necessidades da sus
administração. Evidenciam ainda que o regime da concor
rência da União com os Estados na cobrança dos impostos
nio discriminados deu os peores resultados para as finanças
estaduais. A União é invencível nessa competição. Onde ela
arrecadou 595.0i7 contos em i93t e 6U.685 contos em
i932, cumulativamente com os Estados, êstes só conseguiram,
nos mesmos anos, 1t8.2t7 e t96.i35 contos, respectivamente.
Haja vista o que sucede com o imposto de consumo: á
União, em t932, êle proporcionou 382.652 contos e a08 Es-
tados apenas 62.479 contos. . .

As providências que se impõem para correção destas
anomalias estão claramente indicadas: ampliação da compe
tência tributária privativa estadual e limitação do poder
financeiro da União, para que ela não reduza o dos Estados,
como tem acontecido, ás proporções minguadas com que hoje
se apresenta.

Como fazer essa reforma? ~ o que veremos amanh!.

11 - Dificuldades para a loluç/lo do problema

A necessária a.mpliação da competencia tributária priva
tiva dos governos estaduais. precisa, evidentemente. proces-;
sar-se sem abalo para as finanças da União e sem transfe
rência, para os Estados, de impostos que. pela sua na~_
são mais próprios dela do que dêles. .
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ara, a União arrecada tributos que podem ser dividIdos
em dois grupos: .

O primeiro abrange os impostos de imporfaçlo, sObre a
navegação, de consumo, sObre a renda e de sêlo. São impos
tos que devem permanecer com o govêrno federal: os de im
portação e sObre a navegação, porqu~ interessam á política
comercial da Nação para com os países estrangeiros; o de.
consumo, porqu~ interessa igualmente áquela política,. pela
sua conexão com o de importação, visto que equivale a um
tributo aduaneiro quando aplicado a mercadorias que não
têm congêneres de produção nacional; o sObre a renda, por
quê a sua cobrança pelos Estados criaria entre êles as mes
mas questões de dupla tributação que entre as nações se
verlfluau.. com reluliau aos reUQlllJento:> aui'tll'li1v,s em outro
.país que não o da residência dos contribuintes; e o de ~(Ho.

porquê ficaria gravemente embaraçada a circulação econOmi
ila se os documentos pelos quais ela se opera tivessem de ser
selados tantas vezes quantas fossem as unidades federad!l3.
pelas quais transitassem. .

O segundo grupo se contitue eom todos os demais impos
toEi federais, os quais podem, sem inconveniente de ordem ge
ral, ser transferidos· para os Estados.

. O rendimento dos tributos de cada grupo foi o seguinte
em 1931 e 1932. em contos de réis, papel:

a) Primeiro grupo:
t93i 1932

Import.ação e navegação, inclusíve
adicionais e taxas acessórias•••..

ConSumo, inclusive adicionais sObre
bebidas (assistência hospitalar).

Renda, inclusive lucros fortuitos e
vencimentos dos inativos •••••.•

Sêl0 .. .. .. • .

551.975

382.652

86.776
132.251

517.680

393.483

84.489
U4.265

b) Segundo grUpo:
t.253.654 1.109.917

Vendas mercantis •• •••.•••••••••.••
Produção de fósforos .••...•.•••••••
Transporte •• •• •• •.••.•....••.•..•
Viação .• .. .. . .
Premios de segurO$ ........••••••.•
Loterias ••••...............•...•..
Operações a têrmo .. . ..•.....•••..
Operações hipotecárias ...........•..
Váles para brindes •.•.••...•....•..•

193i
70.078
11.076
19.691
15.373
7.771
1.129

427

oU

12S.• 589

1932
74.162
36.540
19.280
i7.543
U.926
3.783

293
118
6~

1'63.71~

Neste segundo grupo figura um imposto que, se fosse
transferido para os Estados, daria lugar á tributação cumula
tiva por êstes e pela União: o de produclo de fósforos, arti
go já taxado pela União com o imposto de consumo. Tratan
do-se de uma mercadoria que não se exporta e que não. sof
fre a concurrencia de similares estrangeiros, o imposto de
produção sObre êle cobrado só difere do· de consumo pela
denominação. Se o perdesse, a Onião fatalmente mudaria o
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nome deste tributo para conservar a renda que dêle aufare,
impedindo, assim, a tributação estadual, pois se trata.de mer
cadoria já excessivamente onerada, de gravames fiscais. De
vemos, por êste motivo, incluí-lo no primeiro grupo. incor-
porando-o ao de conSumo. .

Feita esta alteração. os totais acima ficariam assim mo
dificados:

Contos de réis

i O gT1lpo .
2° grupo .• .• . .

1931

1.264.730
114.51.3

1.379.243

1932
1.146.457

127.173

1.273.630

Se se retirasse da União todos os impostos do segundo
grupo, como PropÕs a bancada paulista, perderia o Tesouro
Nacional, como se vê, receitas de pouco mais de 100.000 con
tos, -equivalentes a cêrca de 10 % de sua renda tributária, mas
os Estados, ficando com tais rendas, receberiam importancia
menor, visto que da arrecadacão geral há a deduzir a reali
zada no Distrito Federal.

Com efeito. as arrecadadas do segundo grupo assim se
distribuiram em 1931 e 1932:

Contos de réis

Estados ••• , •..•....
Distrito Federal .. . ..•

1931
77.453
37.008

1fl.461

1932
82.4.23
U.750

127.i7!

Ora, mas se se adotar o princípio necessário da profbiç§o
dos impostos cumulativos, os Estados perderão o imposto de
consumo, com o qual auferiram a renda de 62.479 contos em
1Y3~ t" li de 60.3aU contus em 1933. lJerderão, tambem, 88
"N~l>i t.a~ de. pelo menos. maio: dois tributos qup cobram con
juntamente com os Municípios: o de indústrias e pro!issljes
e o predial, que lhes proporcionaram. em 193~. o t>runeiro
a arrecadação de 82.674 contos e o se8tUWdo a de 23.780
contos. .

Acontece ainda que quasi todos os Estaàos vêm arreca
dando um tributo. por todos os títulos condenável, que a
Constituição de 1891, não proibiu, mas que, segundo a opinião
donunante, deverá ser abolIdo pela carta constitucional em
elaboração. Referímo-nos ao imposto sObre as receitas muni
cipais, cuja renda em 1932, nos dezeseis Estados que· o arreca
dam, foi de 24.477 contos.

Vê-se que, mesmo que se limite a competência da nnião
á cobrança dos quatro impostos do primeiro grupo, 08 Esta
dos, por efeito da aboliQão dÇ)s tributos cumulativos e da proi
b.ição de serem taxadas as· receitas municipais, em vez .de
obterem acréscimo das suas arrecadações, as teriam desfalca
das de HO.987 contos, pois se, por um lado. ganhariam
82.423 contos. por outro perderiam f93.4iO contos. •

Estas observacÕes mostram que o problema não se resol
veria com a aplicação rígida da fórmula expressa- nos itens:
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limitação da competência privativa da União aos impostos de
importação, sObre a navegação, de consumo, de sêlo e sObre
a renda; transferência, com exclusividade, para a alçada mu
nicipal, dos impostos predial e de indústrias e profissões;
proibição 'de serem taxadas as rendas dos Municípios; e atri
buição aos Estados de todo o poder de tributação não especifi
cado sendo-lhes facultado ceder aos Municípios uma parte
dêsse poder, sem, contudo, se permitir a tributação cumula
tiva.

. ~ste sistema prejudicaria, anualmente a União em 64.69i
contos, pois lhe atribuiria a mais a receita de 62.479 contos
dos impostos de consumo estaduais e a menos a de 217. ns
dos tributos relacionados no segundo grupo, sem beneficio
nenhum para os Estados. que perderiam UO.987 contos, na
base dos algarismos oficiais relativos ao exercício de 1932.

Se o 'sistema limita ao máximo o poder fina::lceiro da
União, reduzindo-o á cobrança de quatro tributos, por outro
lado restringe, também, o dos Estados, por lhes vedar a tri
butação cumulativa, quer com o govêrno central, quer com os
Municípios, de onde maior prejuizo do que lucro.

se o que se tem em vista, principalmente, é fortalecer aê
minguadas receitas estaduais, necessário se faz, pois, transi.-:
gir com alguns dos princípios enunciados, emb6ra sejam êles
dos mais salutares. .

111 - Os t~08 do problema

Vimos que, mesmo que se imponha a máxima restrl
010 possível ao poder tributário da União, limitando-o ex..
clusivamente aos quatro impostos que motivos de interêsse
geral aconselham· a serem conservados na es!éra da com
petência federal, ganhariam os Estados receitas anuais bem
reduzidas: apenas 82.423 contos, na base das arrecadações
de i932, últimas oficialmente divulgadas.

Devendo ser repartido entre vinte tesouros estaduais,
estA bem longe de ser satisfatório êste acréscimo de renda.
Como, entretanto, as receitas estaduais provenientes de im
postos foram oroadas apenas em 754.268 contos em i932 e
as arrecad&Q6es totais, inclusive as rendas industriais brutas,
em Li87.246 contos, verifica-se que aquele pouco já nió
seria desprezível.

Mas, se ficarem proibidos os Estados de concorrer com li
UniAo na cobranca de quaisquer dos tributos a esta atribui
dos, já a majoraQlo das rendas estaduais se reduzir6..
i9.9U contos, em consequência da perda de 62.479 contos
dos impostos de cOD8\UDo. por êles arrecadados. .Proiba-se
ainda os Estados de tributarem as receitas municiplÚS e
perderão mais 24.477 contos, com o que, em vez de auferir au
mento, passarão a sofrer uma diminuição de 4.533 contos
nas suas arrecadações. Por último, estenda-se a proibicão
da cobrança cumulativa aos impostos estaduais e munici
pais e ou os Estados reduzirio á ruína os tesouros dosMu
nicipios, ou terão de lhe.s conceder, como impostos privati
vos, pelo menos o predial e o de indústrias e profissões.
Como êstes tributos proporcionaram sós tesouros eatadua1s~
em i932, receitas, respectivamente, de 23.780 e 82.674 con
tos, a perda destas arrecadações fará aquela reàuctlo de
renda subir de 4.533 a UO.987 contos.

Esta demonstraoão evidencia, em. primeiro lugar, que ~
problema não comporta uma soloolo satisfatória,' isto "
uma.801uolo muito favorável aos Estados, porquê a ê1~ •
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União s6mente pode, sem grandes inconvenientes, transfe
rir, DO máximo, uma rilinguaaa renda de apenas 82.423 con
tos. E. em segundo lugar, que o problem 1 se complicaria
com a proíbição dos impostos cumulativos e da tributação
das rendas municipais, porquê essas profbições acarreta
riam aos Estados no mínimo, um preiuizo de t93.UO con
tos, isto é, muito mais do dobro da renda que lhes pode ser
transferida.

Na realidade, os Estados estão em 3ituação tão precária
que não podem dispensar nenhuma das rendas de certo vul
to que atualmente auferem. E mesmo que a União lhes desse
o máximo que pode dar, teriam apenas levemente atenuada
.a sua penúria financeira.

Nestas condições, ou se consagrará o excelente princí
pio da abolição da tributação cumulativa e os Estados se
rão sacrificados, ou se sacrificará êsse principIO para que
i>S Estados não pereçam.

, Haverá ainda o recurso de se transferir para a compe
tência estadual parte dos impostos de consumo e de renda e
até do de sêlo. como fizeram dois dispositivos do' projeto
~a Comissão Constitucional: um propondo aquela transfe
rência para o imposto sObre as rendas, imobiliárias; e outros,
para o de consumo sÔbre a gasolina e combustíveis congê
neres. Serão soluções não isentas de inconvenientes. Mas
dos inconven ientes não será possível fugir. Dados os têrmos
do, problema. será forçoso dar-lhe uma solução eivada de
defeitos. ,

Tão escasso ainda é o volume da maté:da tributável
no Brasil, em face da fraca densidade econômica. do País,
que desastroso para as finanças públicas seria opOr, entre
nós, demasiadas restricões ao poder de tributação, princi
palmente ao que é exercido pelos Estados e Municípios..

IV - As rendas a serem distribuidas

No exame do problema que estamos estudando temos atri
buido ás fontes de renda da União e dos Estados valores
anuais iguais aos das receitas qut: elas estão atualmente pro
duzindo. na base dos últimos' dados oficiais publicados.

t um critério que se impõe, para que as conclusões se·
alicercem em bases reais e não em suposiCges fantasiosas.
Calculos pelos quais receitas modestas se transformam, ma
ravilhosamente, como que por um golpe de mágica, em ren
das fabulosas, pela simples majoração das taxas de certos
impostos, não podem oonstituir base séria para o estudo de
uma questão tão relevante e delicada como esta, em que um
erro de previsão poderá acarretar, para os tesouros públi
cos, consequências irremediaveis e das mais calamitosas.

Todos sabem o quanto é incerta a previsão em matéria
de criação e remodelação de impostos e quantas decepções,
cálculos desta natureza têm ocasionado, na vida financeira
'do Brasil. É bem recente o que sucedeu com os impostos de
renda e de vendas mercantis, .cujas arrecadações nunca atin
giram o que deles esperavam estimativas "pessim}stas", a
pesar-das grandes majorações sofridas pelas respe~t1vasta:x:as
e.do augmento, verificado em cerca de um decemo, no volu
me dos objetos atingidos por essas tributações. Entretanto o
imposto de' renda se apresentou como destinado a remodelar
toqo· ô sistema fiscal brasileiro, substituindo os nossos tribu
tosanti-eeonÔmicos. Ainda recentemente, temos em S. Paulo
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dS exemplos oferecidos pelos impostos territorial e sObre'
1retes.

O primeiro, estabelecido em 1933, com a taxa de 1 %,
deveria ter produzido nesse ano cerca da 66.000 contos, pois
.0 valor total da propriedade imóvel do Estado, exclusiva as
bemfeitorias, apurado pelo cadastro levantado pela Reparti
-Cão de Estatistica Imobiliária, de acOrdo com as declarações
.dos proprietários, era de 6.600.000 contos em fins de 1932,
.faltando computar o das zonas suburbanas dos Municípios,
excetuada a capital. Prudentemente, o orçamento do ano
passado consignou, porém, um~ estimativa de apenas 40.000
-contos. Era o que se chama uma estimativa "pessimista".
Pois a arrecadação, nesse exercício, não foi além de 22.500
-contos •••

Fato idêntico sucedeu com o imposto sObre fretes, hoje
denominado de viação: arrecadado em 1933 com a taxa de
.10 %,. foi orçada a sua renda, para aquele ano, em 50.000
'Contos. O resultado não correspondeu á espectativa, pois
para 1934, elevadas as taxas ao dobro, a 20 %, a previsão
~rçamentaria, em vez de ser de 100.000 contos, foi apenas de
.65.000.

'l.'emerario seria, pois, propugnar, para o problema da
discriminação das rendas. soluções baseadas em reformas
tributarias a serem realizadas pela União ou pelos Estados.
·Os resultados dessas reformas, por mais sedutores que sejam
·08 dados que as fundamentem, poderão ser mesquinhos. como
o foram os de tantas outras, não e:dstindo elementos para
lOS prever com seguranoa.

Avaliaremos por isso os valores anuais das fontes de re-
..ceita federais e estaduais. aproximadamente em tanto quanto
elas estão atualmpnte pl'oduzindo, isto é, em tanto quanto
valeram nos dois t1ltimos exercícios financeiros sObre os quais
-existem dados oficiais publicados (arrecadações de 1931 a
1932 para a União e estimativas orçamentárias de 1932 a
1933 para os Estados).

Para os algarismos relativos ás arrecadações da União
.serfa possível considerar um periodo mais dilatado. Mas dos
"Estado s6 existem estaUslicas oficiais referentes ao biênio
acima Indicado. Os dadOR disponíveis não slo, pois, muito
abundantes. Todavia, servem perfeitamente aos fins deste
.estudo, oferecendo base sólida para os cálculos aproximativos
.que o exame da matéria exigirá.

Firmado êste critério, relaoionamos abaixo as fontes de
receita da UnUlo e dos Estados. provenientes de impostos,
-pois as demais são constituidas pelas rendas industrIais e
'taxas administrativas, que não interessam ao problema:

.impostos dos Estados (estimativas orça-
mentárias em contos de réis pa
pel) :

:Exportação. . . •..•...•..••.•••••••
Indústrias e profissões ~ .. - ...•..•.•
"Territ6ria1. • . ..........•...••••••
""Transmissão de propriedade•....•.•••
Viação e transportes•....•.......•.•.
·COn8'UIDo. • • • ••••••••••••••.••••••
Sêlo. . . . ;, .
Predial. . . •............ . .......•
~ontribuições exigidas aos Municípios

1932 1933

357.931 268.331
82.674 89.t99
49.926 82.322
88.004 79.645
19.090 78.848
62.479 60.339
33.736 44.411
28.780 t3.955
24.471 -23.8"06
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Outros impostos sObre o capital e a
renda. • • ••.•••••••••••••••••• 31.778 37~i5S

Outros impostos sÔbre a circulação.... 4.870 19.490>

Totais. • • •••••••••••••••••••• '1'18.745 797'.804

Na relação acima estão incluidas as contribuições exigi
das dos Municípios, embora não sejam oonsideradás como re
ceitas de impostos, nos orçamentos estaduais. As receitas da.
Prefeitura do Distrito Federal nAo foram computadas.

Impostos arrecadados pela União nD8
Estados (em contos de réis papel) :

Importação e navegação, inclusive adi
cionais e taxas acessórias••••••••

Consumo, inclusive os adicionais sObre
bebidas (renda da assistência hos
pitalar) e o imposto sObre produ
ção de fósforos ••••••••••••••••

Renda, inclusive lucros fortuitos e ven-
cimentos dos inativos •••••••••••

Vendas mercantis. • •••••••••••••••
Viação e transporte ••••••••••••••••
Prêmios de 'seguros .•.••••••••••••••
Operações .hipotecárias •••••••••••••
Operações a têrmo ••.••••••••••••••
Vales para brindes ••••.••••••••••••
Loterias. • • • •••••••••••••••••••••

Totais. • • ••••••••••••••••••••

1931 1932

396.280 28i.212·

8i.926 65.4'16-

5.&.08i 56.182
50.'189 52.581
2.&.523 26 •.&85-
!.805 2.g01- U·

8i8 202
20 8i

i'16'

890.698 '192.86i.

Impostos arrecadadoll pell1 UniiJo no
DUtrito Federal (em coaf.os de
réis papel) :

Importnolo e navegaclo, Inclusive a41
cional8 e tuu ace8sóriu••••••••

Consumo, Inclusive os adicionais sObre
bebidas (renda da assistência h08
pitalar) e o imposto sObre produ-
010 de fósforos ••.•••••••••••••

Sêlo•••••••••••••••••••••••••••••
Renda, Inclusive lucros fortuitos e ven-

cimentos dos inativos..•.•.•....
Vendas mercantis. • •..••.••••••.•.
Viação e transporte. • ..•..•.•••••..
Prêmio de seguros •...••....•••••••.
Operações a têrmo .•..•.....••••••.
.operações hipolecârias •••.•••••••••
Vales para brindes .
Loterias. ~ • ••••••.•••••'••••••••••

Totais •• •• • •••••••.••••••••••

19Si i932

2515.695 262.525·

H2.775 122.953-
50.325 48.'188·

32.691 28.365
19.289 2L581
iO.541 10.337
5.966 9.024'·

109 91- 73:
24 37

i.129 3.607

488.54" 507.S2!

, NIo estão incluidas, nos dados acima, as receitas do im
Posto de indústrias e profisB~eB arrecadado pela Unilo no
Distrito, Federal' (i6.536 contos em iD3i e t'1.065 contos em
ist32).
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-impostos arrecadados pela União em
. t.oda a República (em contos de réis

papeI) :
1931 f932

Importação e navegação, inclusive adi
cionais e taxas acessórias ......•

-Consumo, inclusive os adicionais sO
bre bebidas (renda da assistência
hospitalar) e o imposto sÔbre pro
dução d~ fósforos ........•....•

:Sêlo. . • • ••••..•.••....•...•..••.
Renda, inclusive lucros fortuitos e ven-

cimento dos inativos .••••...••.
Vendas mercantis. ••..••..........•
Viação e transporte. •...••......•..
Prêmios de seguros .•.....•........
Loterias. . • . ••••••............••.
()p~rações a têrmo ......•.•.• ~ ..•..
Operações hipotecárias • . ...•....•.
Vales para brindes•••....••......•

Totais. . • . .

651.975

393.728
132.251

86.776
70.078
35.064
7.77i
1.129

427-U

543.738

430.023
H4.265

84.480
74.162
36.823
H.926
3.783

293
fi8

68

1.299.688

São êstes os algarismos que devem ser utilizados em to
dos os cálculos das várias fórmulas propostas para uma nova
partilha das rendas. Os referentes aos impostos estaduais
-constam da publicação oficial do Ministério da Fazenda in
titulada "Finanças dos Estados do Brasil" por Valentim Bou
.ças, secretário técnico da Comissão de Estudos Financeiros
,e EconOmicos dos Estados e Municípios, vaI. lI. Os das arre
-eadações federais foram extraidos dos relatórios da Oonta
doria Central da República de 1931 e 1932, também publioa
.ções oficiais do Ministério da Fazenda.

Ou consideraremos, no estudo da questão, 08 algarismos
reais, acima relacionados, ou faremos apenas obra de pura
fantasia, baseando os nossos raciocínios em dados imaginá
rios, o que seria imprudente e inoportuno, pois o que 8Stã
sendo jogado, neste momento, nas disoussões travadas em

tOrno áo assunto, é, nada mais, nada menos, do que a vida ou
a morte da Federação no Brasil.

V - O sistema do Anteprojeto

Expostos os termos e os dados do problema, vamos exa
minar, de acOrdo com o critério estabelecido, as principais
soluções propostas para a questão. .

A primeira, que tão viva repulsa suscitou em todo o Pars,
foi a do Anteprojeto elaborado no ltamaratí. Era a seguinte:

a) o imposto de consumo se tornaria privativo da União,
devendo, em consequência, ser abolidos os vigentes impostos
-estaduai], desta natureza;

b) o iIe exportação seria transferido dos Estados para a
União, limitado ao máximo de 5% arJ-volorem, e passaria -a
i'ecair exclusivamente sobre as mercadorias exportadas para
o estrangeiro; _

c) o cedular sObre a renda se tornaria da competência
privativa dos Estados;
- d) seria proibida a dupla t!'ibutação, pela Unilo e pelos
Estados, elaborando quinquenalmenie o Conselho Supremo,
um projeto de lei que evitasse. de modo a se harmonizarem
t08 interêsse8 econômicos e tTibutãrios federais e estaduais;
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e) no mais se manteriam os dispositivos sObre disorl
minação de rendas da Constituição de 1891, inclusive os que
permitem a cobrança cumulativa de impostos pelos Estadw
e Municípios.

Este sistema acarretaria aos Estados os prejuízos se-
guintes, na base dos orçamentos para 1932 e i933: .

Imposto de exportação ••••..•..••
Imposto de consumo .....•..•...•

Totais . . .•........•..••....•.

1932
'tContos
de réis)

357.931
62•.679

420.UO

1933
(Con~

de réis)

268.33t
60.339-

328.670

Como compensação, ganhariam 08 tesouros estaduais
apenas a receita do imposto cedular sObre a renda, que, em
conjunto com o global, produziu em 1931 e 1932, nos Esta
dos, as arrecadações de 53.6U e 55.688 contos, respectiva
mente.

Não discriminam os relatórios da Contadoria Central da
República as receitas de cada uma das modalidades do im
posto sObre a renda.

Mas uma publicação oficial da Delegacia Geral do lm
posto de Renda ("O imposto de renda em seis anos de ada
ptação no Brasiln, por F. T. de Sousa Reis, Rio de Janeiro,
1930, pag. 25), consigna os seguintes algarismos relativos ae.
Distrito Federal: imposto cedular, 67 0/.. em i928 e 70 % em
1929; imposto global, 33 % em 1928 e 30 % em 1929.

Estes dados nos permitem calcular aproximadamente,
sem risco de exagêro, em dois terços da arrecadação total nos
Estados a do imposto cedular, com o que obteremos os ~
guintes algarismos representativos das reeeltas que o Ante
projeto transfere da União para os Estados: 35.762 contos
em 1931 e 37.126 contos em 1932.

O prejuízo líquido dos Estados, em 1932, único exercício
do qual dispomos de dados, tanto das arrecadações federais,
como das estaduais, seria, portanto, o abaixo demonstrado:

(Contos
de ráis)

Rendas retiradas dos Estados (impostos de ex-
portação e de consumo) •.••••••••••••••••

Rendas transferidas para os Estados (imposto
ceduIar sObre a renda) •••••••.•••••••••••

Prejuízo líquido dos Estados ••••••.••••....•.•

420.if(}

37.12&

383.284

Como as receitas estaduais provenientes de impostos
foram orçadas, para o referido ano, em 754.268 contos (ex
clusiva 24.,,77 contos de eontribuiclles dos Municípios), vê-se
que ficariam reduzidas a 370.984 contos. ou seja a cerca de
metade.

Não foi, porém, com esta intenção que se elaborou o
Anteproieto - afirma-o o Sr. João :Mangabeira, em artigos'
recentemente publicadas 110 "Diário carioca". asseverande.
Que o imposto de renda tem 1m811lU possibilidades e que alo
o. Estado. multo maia aptol do que a Unilo para a. PeI
QUizaa indlapenaivels ao l&J)oamento c:luae tZ'lhuto.
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"Se êsse imposto passar á competência privativa dos
Estados - acrescenta - estes poderão dele tirar imensa
mente mais do que hoje produz para a União".

Nenhuma demonstração fundamenta esta conolusão, que
é assim, meramente hipotética. O Anteprojeto baseou-se,
pois, numa simples suposição e suposição ilusória e utópica,
que não é suscetível de prova objetiva.

Pelo contrário, tudo leva a concluir que a tése contrária
é que é a verdadeira, isto é, que o imposto de renda nunca
poderá produzir tanto quanto o de exportação. Com efeito,
êste é de fácil e simples percepção. A sua fiscalização se faz
com alta eficiência, quasi automaticamente, por poucos fun
cionários e mediante despeza quasi nula, nQS portos e nas
vias d~· transporte por onde se escôam aS'.Jllercadorias para
fóra do Estado. A fraude é, praticamente, inexistente Pelo
contrário, o de renda é de percepção dif.icil, trabalhos, de
licada e só não o sonega quem não quer lesar o fisco. A sua
fiscalização é imperfeita, mesmo com um exército de funcio
nários habilitados e diligentes. E, ainda assim, o resultado
é o que o Sr. Mangabeira descreve por êste modo:

"Não há quem ignore que, ainda no Distrito Federal,
ninguém paga o imposto devido (o de renda). Não há im
posto nenhum que seja aquí tão fraudado. Um inquérito re
gular revelaria surpresas assombrosas. Ver-se-iam grandes
milionários pagando bagatelas, emprêsas prospera:l não pa
gando real, porquê todos os beneficios desaparecem na pres
tidigitação das escritas".

li: o que sucede, não só no Rio de Janeiro, mas em todo
6 Brasil e mesmo nos palses mais adiantados. Colson, no
seu conhecido tratado de economia política; calcula que na
França mais de metade dos rendimentos tributáveis escapa
ao pagamento do imposto de renda. O mesmo autor observa
que êsf.e tributo somente a tuas muito elevadas produs
grandes receitas.

Nestas condie~es, pode-se esperar que uma fonte de
renda de tio difícil e incerta a.wreeadaç!o possa proporcio
nar, milagrosamente, em poder dos Estados, cerca de dez
vezes mais do que produz para a Uniiio, pois. para compen
sar a perda do de exportação, precisaria dar 357. ()Si contos,
em vez de 37.126 contos que atualmente rende, na base dos
algarismos de 1932' E onde estio os dados comprobatórios
de que os rendimentos tributáveis atingem, no Brasil, a cifra
tio alta que possam proporcionar uma tllo elevada arreca
dação do imposto de renda'

Evidenteme!lte, nenhum govêrno estadual seria bastante
insensato. para aceitar o absurdo negócio arquitetado pelo
Substitutivo. E se a. Assembléia Nacional Constituinte o im
pusesse aos Estados, estes não escapariam da· falênCIa e da
ruína.

VI - O 8írtema do Substituti'Vo

Ao contrário do Anteprojeto do Itamaratf, que apenas
introduziu poucas, embora sensíveis modifIcações no 818
tema de discriminacão de rendas da Constituicão de 1891, o
substitutivo da Comissão dos Vinte e Seis criou sistema
novo, reorganizando em moldes completamente inéditos as
normas constitucionais. que disciplinavam a matéria:.

a) proibiu o imposto de exportação, ordenando a sua
eztülolo gradual, em cÍIlco anos:
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b) proibiu a tributação cumulativa, não só' pela União
e pelos Estados, mas também pelos Estados, e pelos Mu
nicípios;

c) reservou á competência exclusiva da União, al~m das
taxas de sêlo (exceto sObre vendas), os impostos sObre im
portação, consumo de mercadorias e utilidades (exceto de
gazolina e outros combustíveis de motores a explosão),
renda (exceto o cedular sObre a renda imobiliária) e cir
culação, categoria esta que, na técnica orçamentária brasi
leira, compreende, além dos impostos de sêlo, os de trans~

porte, de viação, de operações a têrmo e sObre vales para
brindes;

e) reduziu a competência tributária dos Estados â· co
brança de taxas de sêlo sÔbre atos emanados dos respectivos
governos e negócios de sua economia e á decretação de
impostos sÔbre transmissão de propriedade imobiliária e
conversão de imóveis para a formação de sociedades, sObre
a propriedade territorial, sObre as venda.s efetuadas por
produtores, .industriais e comerciantes e sObre consumo de
gazolina e outros combustíveis de motores a explosão;'

f) atribuiu ã competência. privativa dos Municípios as
taxas de sêlo sObre atos emanados de seus governos e negó
cios de sua economia e os impostos sObre indústrias e pro
fissões, licenças, renda da propriedade imobiliária e diver
sões públicas;

g) finalmente, determinou que quaisquer outros im
postos serão da competência privativa da União, que entre
gará quarenta por cento das arrecadaoões respectivas a08
Estados de onde provierem.

É de notar que o Substitutivo eonãena o imposto de
exportação, como anti-econômico, e por isso o suprime.
Mas não considera tal nenhum dos impostos sObre a circula
ção, visto que os reserva para a União, embora êsses impos
tos também onerem as mercadorias, inclusive a8 exporta
das. Nem mesmo acha anti-econômico tributar o transporte,
num país onde a sua carestia constitue um pesado entrave
ao progresso. Entretanto, taxar uma saca de caté com réis
iO'OOO, por exemplo, a titulo de imposto de transporte, Dio
parece menos inconveniente do que taxá-la na mesma quan
tia a titulo de imposto de exportaoAo.

Tambám não parece mais anti-econOmico o tributo de
exportaçlo do que os impostos sObre- os combusUveis, como
o de consumo sObre a gazolina, a ser tornado privativo dOi
Estados, principalmente tratando-se de mercadoria impOr
tada, que já paga direitos aduaneiros ao Tesouro Nacional.
Haverá aí, não só um imposto dos mais anti-econOmicos
num país pobre de combustíveis, como ainda uma bi-tribu
tação, pelos Estados e pela União. Esta poderá até facil
mente rehaver o que perde, incorporando aos direitos adua
neiros a taxa do imposto de consumo que atualmente arre-
cada sÔbre a gazolina. . .

Igualmente, haverá bi-tributaoão pela União e pelos
Municípios, das rendas imobiliárias sObre as quais aquela
não poderá cobrar o imposto cedular, atribuído exclusiva
mente aos segundos, mas continuarã .a arreeadar o global,
que, aliãs, para contribuintes QUe não têm rendas de outra
natureza, recairá ~elusivament6 sObre aqueles rendimentos
já tribl1tados pelo fisco municipal.

Como se vê, o-SubStitutivo nAo foi feliz na sua orienta
ção econOmic~ e fiscal,. Não coilseguiu, como era IIU 1D-
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tuito, libertar a producão nacional, nem mesmo a exportá
vel, dos impostos anti-econômicos, e se nuns dispositivo::;,
vedou a bi-tributacão, em outros a possibilitou.

A orientação financeira ainda foi menos acertada. Com
.as rendas que são atribuídas aos Estados, o poder financeiro
dêstes ficaria reduzido á cobranca dos seguintes impostoSt
·dos que já arrecadam, segundo as últimas estatísticas or
..çamentárias:

1932 1933

/.
;! f) Sêlo • • .,•...•.....••..••..

/.' -2) Transmissão de propriedade •
/ ."3) Territorial • • ..

Totais . . . . .

(Contos
de réis)

33.736
38.004
49.926

i71.606

(Contos
de réis)

oU.4H
79.645
82.322

206.378

A União lhes transferiria ainda os seguintes, que, aliás,
:não são atualmente de sua competência privativa.;,

i9a1 1932

(Contos (Contos
de réis). de réis)

-oi) Consumo sObre sazolina e com-
bustíveis congêneres • • 7.07i .&.279

:!5) Vendas mercantis. ......... 50.'189 52.581

Totais . . ............ 57.860 56.860

Há a acrescentar as receitas dos impostos da natureza
.dêstes dois últimos, que os Estados J' arrecadam, receitas
..que nas estatísticas oficiais não aparecem discriminadas,
mas que são ínfimas, como fácil é demonstrar. De fato, a
.do imposto sObre a gazolina est' incluída na de todos OI 1m
.postos de consumo estaduais, que foi oroada apenas em
-62.479 contos em 1932 e em 60.339 contos em 1933 para
,todos os produtos tributados. E a do de vendas mercantil,
.caso exista, está, na estatística oficial, englobada na rubrica
"outros impostos sObre a circulação", que concorreu para os
.orçamentos estaduais de 1932 e 1933 com as minguadas ver
-bas de 4.870 e 19.490 contos, respectivaménte.

Restaria ainda computar:
a) o provável rendimento do imposto sôbre as vendas

-efetuadas pelos agricultores, pois os comerciantes e os de
·mais produtores ~á pagam o de vendas mencantísj

b) e o rendimento proveniente da quota de 40% sObre
-os impostos não discriminados, a serem cobrados pela União.

A primeira destas verbas somente poderia ser avaliada
lPor um cálculo fantasioso, que não levasse em conta as
.imensas dificuldades de arrecadação de um tributo desta
natureza dos lavradores do interior do Brasil e queadmi
"tisse como exata a estatística federal do valor da producão
.agrícola, estatística esta feita em meio das maioresdifi
..euldades.
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A segunda verba representaria ~O% dos seguintes im
postos federais arrecadados pela União nos Estados:

SObre prêmios de seguros •.••••
SObre operacões hipotecárias •..
SObre loterias • • •....•.••••.•

Totais • • ....•....•.•

f931

(Contos
de réis)

1.805

i.805

1932

(Contoa
del'éis)

2.901
i5

i76

3.122

E '00/'0 dos seguintes impostos estaduais a serem con
siderados não discriminados, se a União resolver mantê-los:

Predial • . . o •••••••••••••••

Outros impostos sObre o capital e
a renda . . •..........

Totais • • •...•.•••.••

1932

(Contos
de réis)

23.780

Si.778

55.558

_ 1933

(Contos
de réis)

i8.955

37.'58

51.413

Os impostos federais s6bre prêmios de seguros e sObre
loterias, arrecadados nos Estados, são, em parte, pagos dire
tamente no Tesouro Nacional, figurando a sua receita na do
Distrito Federal. O primeiro .aparece nos orçamentos da
União, classificado impropriamente entre os impostos de
renda, o que torna discutível a sua inclusão entre as fonte8
de renda não especificadàs. As receitas dos impostai 8S..
taduais não discriminados sÔbre o capital estão englobadas,
na estatística oficial, com as dos de renda, que ficarlo pri
wtivos do govêrno federal. O predial, se fosse decretade
pela União, acarretaria a bi-tributacão pois aos Municípios
caberá arrecadar impostos sÔbre a renda da propriedade
imobiliária, inclusive a predial urbana, nos têrmos do artigo
18, n. i, alínea "e" do Substitutivo.

Admitindo que os êrros resultantes das circunstanciaa
expostas se compensem e considerando que, em qual'quer
caso, êsses êrros pequena influência teriam no resultada
final dêste cálculo, em consequência da exiguidade das ver
bas que estamos computando, teríamos, em resumo, que a.
quota de 400/0 dos Estados recairia, na melhor das hipóte
ses, sObre. as rec·eitas seguintes, provenientes de impostos a
serem considerados n!o discriminados:

Impostos federais • . • • ......•••••.••.•.•
Impostos estaduais • • • • •.•••••••.•••••••

1932
(Conto&
de réis)

3.122'
55.558-

58.680'
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Seriam 23 .472 contos, que adicionados ás receitas doa
cinco impostos tornados privativos dos Estados, dariam um
total de 25f.938 contos, para as arrecadações estaduais, na.
base dos algarismos oficiais relativos ao exercício de f932.,
Como as receitas dos Estados, proveni~~tes de impostos, foram,
orçadas para êsse ano em 754.268 contos (exclusive 24.(7~

contos de contribuições dos Municípios, a serem proibidas)\.
vê-se que o preiuízo líquido seria de 502.330 contos, r&:
duzindo-se, portanto, as arrecadações atuais a cêrca de um·
têrço.

~sse preiuízo poderá ser coberto com a majoração das
taxas dos cinco impostos concedidos aos Estados e com a ex
tensão do de vendas mercantis ás vendas realizadas peloS'
lavradores?

Só por excesso de imaginação seria possível acreditar
nesse milagre. Rendas de impostos triplicam com tanta fa.
cilidade apenas no papel.

A ~:xtraV8gante reforma tributária que o SubstitutivO'·
pretende impOr aos Estados, convidando-os a auferir gran
des receitas de impostos que entre nós nunca produziram.
senão fracos rendimentos, 50 p0l1er18 l1ar um resultado: re
duzir os Tesouros estaduais a situação ainda mais angus
tiosa do que a de que se viram ameaoados pelo Anteprojeto..

VII - O sutema da bancada pauZista

O êrro em que incorreram, tanto'o sistema do Antep~
jeoto, como o do Substitutivo, foi o de retirarem dos Esta--
dos receitas excessivamente avultadas para que fosse pos
sível substitui-las por' outras equivalentes.

Com efeito, ambos os projetos privam os governos es
taduais dos impostos de exportação e de consumo, que. em
conjunto, produzem mais de 300.000 contos por ano. ou seja
mais de 40 % das receitas dos Estados, provenientes de im
postos. E, para compensação de tão vultoso prejuizo, ape-
nas oferecem rendas mesquinhas. Tiram centenas de mi
lhares de contos e dão apenas dezenas de milhares de oon
tos. O resto deverlo os Estados obter por meio de refOrmas·
tributarias sábias e milagrosas que transformem em abun
dantes fontes de renda tributos que até agora só produziram·
entre nós fracas arrecadações.

O Substitutivo vai ainda mais longe e espolia os Esta
dos, não só dos impostos de exportação e de consumo. mas
também dos de indústrias e profissões, dos de viaçllo e de
transportes, dos de diversões públicas, dos de capital, dos de
renda e dos demais sObre a circulação, além das contribui
çõe.~ dos MunicípiO!. SIlo mais cerca de 200.000 contos de'
redução das receitas anuais. segundo OS orçamentos esttl
duais para i.933.

Preocupados em extinguir tributos anti-econômicos 8
em defender os contribuintes da dupla tributação, êsses pro-
jetos não consideraram os efeitos que, para as finanças es
taduais, e só para elas, pois as da União foram poupadas
-, resultariam das restrições que estabelecem para o poder
de tributação dos Estados. O que conseguiram apresentar
:foi por isso apenas um excelente plano de desmantelamento-
das fin~ças e dos serviços públicos estaduais. .

A êste resultado chegaram aquêles projetos porquê a
sua elahoração não foi precedida de uma consulta cuida
.dosa dos quadros das arrecadações estaduais e federais.
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No mesmo êrro não incorreu a banca.da -paulista. Os
:representantes de S. Paulo, após estudo meticuloso de vasta
-documentação que reuniram sôbre a matéria, concluiram
,não ser viável, nem a abolição do imposto de exportação,
para o qual impossível seria oferecer substituto que reÍl
-desse cerca de 300.000 contos, como era necessário, nem
..a proibição de todos os impostos cumulativos, cuja supres
.são daria aos Estados um prejuizo anual de cerca de '200.000
.eontos, sem que rendas equivalentes lhes pudessem ser
transferidas. .

Tiradas estas conclusões dos dados oficiais, já expostos
nestas colunas, os Constituintes paulistas propuzeram o se
.guinte sistema de discriminação das rendas:
. a) impostos privativos da União: importação .do estran
,geiro, consumo, renda (exceptuado o cedular e global sôbre
.a renda de imoveis), entrada, saída e estada de navios e
.taxas de sêlo, salvo quanto aos atos emanados dos governos
>estaduais e negócios da econOmia dos Estados;

b) impostos privativos dos Estados e Municípios: todos
.()g demais, ficando a cargo dos contribuintes estaduais a
respectiva discriminação;

c) foi abolida a tributação comulativa, pela União e
.pelos Estados, mas nã() proibida entre êstes e OS Municí
:pios;

d) ficou vedada a tributação das rendas municipais.
Por êste sistema perdem os Estados as rendas se

:guintes:

lmposto de consumo.............•..
.Contribuições exigidas dos Municípios

1932
(contos

de réis)

62.oi79
24.477

86.956

1933
(contos
de réis)

60.339
23.806

84.145

Mas ganham rendas aproximadamente equivalentes,
'Originárias dos seguintes tributos da União, a lhes serem
-transferidos:

'Vendas mercantis _. . ...........•..
Viação e transporte. . ...••.•....
Premios de seguros'. . .•...•......
{)perações a têrmo • • •..•••..••.•
-Operações hipotecárias • . ••...•.•
Vales para brindes • • .
Loterias . . .

1931 1932
(contos (cont08

de réis) de rels)

50.789 52.581
24.523 26.485

L805 2.901
318 202

45
20 31

t76

77.455 82.421

Falta computar a receita do imposto, cedular e global,
sObre a renda de imoveis. A estatística ofioial não discri
mina essa receita, que, entretanto, poderia ser avaliada
aproximadamente em cerca de 10 % da do imposto de renda,
pois no Districto Federal, em 1928 e 1929, as rendas imo-
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biliárias tributadas representaram as seguintes quotas de.
total das rendas declaradas pelos contribuintes (F. T. de
Sousa Reis - "O imposto de renda em seis anos de adapta
ção no Brasil", pago 33):

Renda bruta em 1928..•.........•..........
Renda liquida em 1928...........•••........
Renda bruta em 1929..•.........•••........
Renda liquida em 1929...........•••........

U,6& CJ'.
tO,67 9ft
1.0,90 '"

7,57 '"

Admitida esta estimativa, teriamos mais 5.364 conto.,
em 1931 e mais 5.568 contos em 1932. O calculo é grosseiroJmas, tratando-se de receitas tão exiguas, qualquer êrro dai;
originado em nada praticamente afetaria o resultado tinaJ"
que é apenas aproximativo.

Acrescidas tais verbas, os totais do último quadro se
elevariam para 82.819 contos em 1931 e 87.989 contos em
1932. '

Teriamos, portanto, considerando os algarismos relati
vos a 1932, que os Estados ganhariam 87.989 contos e'
perderiam 86.956 contos, por onde se vê que o sistema daI
bancada paulista não prejudicaria as finanças estaduais.

Quanto li União, perderia as receitas seguintes, arre
cadadas nos Estados e no Distrito Federal:

Impostos de:

Vendas mercantis • • ..••..••.•••..
Viação e transporte • • ••••.•..•.•
Premios de segu+os . • ...•..••..•••
Rendas imobiliárias . . .
Operações a termo • • •••.•..•••.••
Operações hipotecárias . . •........
Vales para brindes • • ..
Loterias . . . . .

1931
(contos

de réis)
70.078
85.064
7.771
8.458

427

44
L129

122.971

1932'
(conto.
de rél.)
74..162
36.823
tL926
8.165,

298
UI
68·

8.'788

i85.828

Mas, em compensação, seriam ganhas as abaixo espe.,
cificadas:

Impostos de consumo estaduais...... .
Impostos de consumo do Distrito Fe

deral (sÔbre bebidas aIcoolicas)

i932
(contos

de réis)
62.479

5.000

67.479

t983
(contol·

de réis)
60.889

.1.000:

61.339'

Na base dos dados relativos a f932,ganhando 67.479
contos e perdendo ia5. 328 contos, teria, portanto, a União,
~ prejuízo de 67.849 contos.

Para cobri-lo, propoz a bancada paulis!;a. que voltassem
a .ser custeados pelos cofres da Prefeitura carioca 08 sarri
cas locais do Distrito Federal, tais como os de aguas e es
gotos. satida públiea (entre 08 CI!lais figura até & ~lscalfza-.
Cão do leite e das carnes verdeslt CüqlO de bombeU'os, llu-
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::mInaç§.o p'Oblica, eto., servioos êsses que, avocados pela
União, juntamente com rendas tambem de natureza local,
lhe acarretam um "deficit" anual de cerca de fOO.OOO con
tos. Seria justo que êsses serviços continuassem a ser custea
dos com contribuições exigidas de toda a população bra
sileira, quando são de utilidade exclusiva dos habitantes da
~Capital do País e quando inúmeros contribuintes do interior
.não dispõem, nezn ~e serviços de aguas, nem de esgotos, nem
de iluminação pública, nem de corpo de bombeIros"! Por
que hão de ser êsses contribuintes obrigados a concorrer
para que sejam menos pesados os onus fiscais suportados
pela população carioca com a manutenção de serviços que
·sómente a ela aproveitam? Justa é, pois, a medida alvitrada
q>elas emendas paulistas que, aliás, a generalisam a todo o
País, transferindo também dos governos estaduais para os

;municipais os serviços urbanos, ás vezes suntuosos, que,
senão todos, pelo menos quasi todos os Estados mantêm nas
suas capitais. Só em S. Paulo, êsses serviços consomem
dezenas de milhares de contos de rendas pagas por todos 08
contribuintes paulistas e que são aplicadas em serviços de
exclusivo interêsse da população da capital, não bastando,
~.para custeá-los, as rendas locais avocadas pelo Estado, se
nas despesas incluirmos os juros e as amortisações dos con
traídos para as obras de abastecimento de agua, rêde de

...esgotos e outras.
Por último a bancada paulista, depois de verifica.r que

..a União gasta em toda a República mais de 100.000 contos
com serviços de estradas de rodagem. agricultura, in

.-dústria, comércio, instrução, saúde e assistência, de
interêsse exclusivamente local, que mais aos Estados

.compete do que a ela, propõe a extinção destes servi

. ços federais nas unidades federadas que dêles não neces

.:.sitam por os terem próprios. Por que há de a União man-
ter em S. Paulo, por exemplo,. os serviços do Algodão, do
Fomento Agricola, de Indústria Animllt, de Povoamento, de
~Saúde do Porto de Santos, de Vigilancia Sanitária Vegetal e
Animal e escolas de aprendizes artifices? Essa intromissão
da União na esféra da competência estadual cria duplicatas
.de repartições, determina inutil dispendio de verbas e, ás
vezes, é até nocivo aos serviços públicos, bi-partindo-os e

,subtraíndo-os á necessária unidade de orientação técnica e
ede direção, quando estão a cargo, enl parte de funcionários
federais e em parte de funcionários estaduais.

Extintos tais serviços federais nos Estados que têm re
...ceitas de mais de 50.000 contos por ano, faria a União uma
econômia de 54.301 contos, na base da despesa efetuada em
1931. Com mais 103.424 contos do "deficit" verificado

'no mesmo ano, com os serviços locais do Distrito Federal,
são 154.725 contos de que se aliviariam as finanças nacio
·nais. Cedendo aos Estados 67.849 contos, ainda terá, por
tanto,. a União um saldo de 86.876 contos, com o qual poderá
auxíliar os Estados de menores recursos.

Como se vê, o sist.ema da bancada paulista redistribue
:-as rendas e os encargos, de maneira a beneficiar, tarito as
.finanças dos Estados, como as da União, ao contrário do
.que f~em o sistema. do Anteprojeto e o dõ Substitutivo.

VIII - Imposições do regime federativo

. O grande mérito da. solução ·proposta pelos COl1$tituin
·tas paulistas, para o problema que estamos examinando, 6
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de ser essa solução, o resultado de um estudo conciencioso e
profundo da situacão financeira da União e dos Estados,
em todos os seus aspectos, abrangendo tanto as receitas,
~omo aS despesas, quando outros Constituintes tentarem
imprudentemente. resolver a questão sem nem sequer ter
-estudado, com o necessário cuidado, a oomposição das nossas
arrecadações fiscais.

A· análise das finanças públicas do Brasil, feita pela
bancada de São Pamo. análise àe cujas conclusões acaba
mos de dar um rápido resumo, revela a existência de vícios
dos mais graves em nossa organização administrativa. Pelos
d.ados que expusemos resumidamente, verifica-se, com efei
tO, que, na vigência da Constituic;ão de 1891, as falhas do
:sistema que ela adotou para a distribuição das rendas e dos
-encargos entre a União e os governos locais acarretaram
invasões muito generalizadas de uns dêases poderes na es
fera da competência dos demais, o que trouxe como conse
quência a mais profunda deturpação do regime federativo.

Tendo ficado reservado á União um campo tributário
excessiva.mente extenso, pôde ela desenvolver as suas arre
cadações em detrimento dos Estados, que ficaram com re
ceitas insuficientes para prover ás necessidades da sua ad
ministração, o que os levou, por sua vez, a atribuirem par
-(las rendas aos Municípios, entor}5eeendo-se po:r- esta f6r
ma a vida local em nosso PaIs.

Por outro lado, a conservac;ão de hãh!tos arraigados
durante o longo período em que vivemos sob o regime uni
tário do Império, determinou, nas administrações públicas{
a persistência de uma tendência centralizadora muito acen
tuada.

Com efeito, vemos o govêrno federal custear, na Capi
tal da República, serviços de utilidade exclusivamente looa1:'
polícia civil e militar, assistência pública, corpo de bom
beiros, justi~a local, águas e esgotos, iluminação pública,
higiêne e até fiscalização do leite e das carnes verdes, ar
recadando, por outro lado, na mesma cidade, impostos de
indústrias e profissões. taxas de saneaIJíento e outras rendas
de caráter eminentemente estadual ou municipal. Vemos a
União manter nos Estados servic;os de fomento econômico,
assistênoia, instrução profissional, estradas de rodagem e
outros peculiares á competênoia estadual. E vemos, por últi
mo, os Estados tributando as minguadas receitas municipais
e recorrendo largamente ao crédito externo para realiza
ção de melhoramentos nas suas capitais e nelas se encar
r.egando de servicos de águas e esgotos, de iluminação pú
blica, de viação urbana, de corpo de-bombeiros e outros de
Úldole locaL

São todos os governos agindo fóra das órbitas das suas
atribuições e subvertendo, tumultuando, anarquizando, com
êsses abusos, todo o sistema consagrado na Constituic;ão de

"24 de Fevereiro.
É, como sucede com frequência no regime unitário, o

enriqueoimento das capitais á custa do empobrecimento das
populações do interior, condenadas a oustear, para a União
e para os Estados, despesas avultadas com obras e serviços
-ás vezes suntuários, que nem direta nem indirectamente,
lhes aproveitam. . .

. Continuem' a se verificar' êsSes cj,emas e a República
Brasileira, que do ponto de vista das finanças públicas ~::
.pareceu ao profe.s?Qr universitário ilorte-americano Horace
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'Davis mais um país unitário do que uma federação, nia'
tardará a retrogradar inteiramente ao sistema de centrali
zação administrativa, que no periodo monárquico tanto pre-
judicou o progresso do nosso País. '

Estas observações tornam evidente a necessidade de,
antes de se rever o nosso sistema de discrimina.cão de ren
das, rever-se a distribuição das despesas públicas no Brasil,
afim de se corrigirem preliminarmente êstes verdadeiros:
atentados ao regime federativo.

As graves anomalias apontadas, na parte relativa aos
gastos públicos, constituem, de fato, uma das causas da ex
cessiva centralização das receitas fiscais em nosso País,.
pois evidentemente Da eneargos delas resultantes têm con
tribuido para que a União tenha procurado fortalecer a&
suas rendas em detrimento dos Estados e êstes tenham feito
o mesmo em prejuízo dos Municipios, criando ainda o con
sequente aumento das despesas federais e estaduais os mais
sérios embaraçôs para uma redistribuição de rendas mais
conforme com o espírito do regune federal.

Encarando a questão por todos êstes aspectos, as emen
aas da bancada paulista formam um sistema completo des
tinado a disciplinar convenientemente a competência dos
governos federal, estaduais e munioipais, tracando um pla
no organico de reajustamento das administrações públicas
do Brasil dentro dos quadros do padrão federativo.

~sse plano compreende medidas tendentes:
a) a permitir maior desenvolvimento das fontes de re

ceitas locais, mediante restrição da competência tributária
aa União. aliás. compensada sobejamente pela redução dos
seus encargos;

b) a evitar a execucão abusiva, por qualquer govêrno,
de serviços da alçada de outros;

c) a evitar a tributação das rendas públicas, pela qual
a maioria dos Estados têm aumentado as suas reoeitas'
custa das dos Municípios.

Evidentemente, s6 os adversários do regime federativo
não julgarão imprescindíveis da mais relevante importan
cia, estas medidas de verdadeira sabedoria política.

IX. - COfIClu.s6e,

Pode-se discordar do sistema de discriminaçlo das ren
das proposto pela bancada paulista. Mas forçoso será reco
nhecer que, do ponto de vista financeiro, que é, no caso, o
principal - -pois se trata, antes de tudo, de assegurar os
recursos financeiros indispensáveis ás administraoÕes públi
cas - êsse sistema oferece solução indisoutivelmente acei
tável, visto que beneficia a União, sem prejudicar os Esta
dos. Além disso, ainda defende, tanto quanto era possível
defender, os interesses dos Municípios e os dos contribuin
tes, tornando intributáveis as rendas daqueles e libertando
êstes da dupla tributação, pelo govêrno central e pelos eS:
taduais.

Mais não era poSsível fazer, em benefíoio da União, dos
Municípios, dos contribuintes e da economia nacional, sem
intolerável sacrifício das finanças dos Estados, já grave
mente prejudicadas -pela partillia das receitas pUblicas da
Constituição de i89i.

ÁS Constituintes estaduais deixou por isso, aquele sis
tema o encargo de encontrarem as soluções mais adequadas
ás condioõeB-:particu1ares de oa,da Estac», para a questão ~



Fósforos (inclusive o imposto de produção)·••••••
Calçados ••.•.•••••••.•.....••••••••••••••••••.••••
Sal Cio •••••••••••••••••••• - •••••••••••••

Eletricidade .•.............•.••••••• , •••••••••.•••
Café torrado e moído ...•.•••••••••••••••••••••••
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bitr;lJu i:.ação pelas duas categorias de governos locais e para.
a da abolição OU atenuação dos impostos anti-econÔmicos.
Estas questões - que, aliás, não exigem imperiosamente so
luções constitucionãis, pois são questões de política fiscal e
econômica, que poderão ficar a cargo das legislaturas esta
duais - não comportarão, eVidentemente, as mesmas solu
ções em todas as unidades federadas. Nem mesmo todas se
encontrarão em condições de poder solvê-las, dada a notó
ria exiguidade das suas arrecadações fiscais. Nestas condi
cões, melhor será que a Assembléia Constituinte reconheça
a impossibilidade de ser dada uma solução nacional para
êsses problemas, que, como evidenciam os dados que expu
semos, somente poderia ela resolver de maneira desastrosa
para as finanças estaduais.

Mas se o sistema da bancada paulista é plenamente acei
tável, outros também poderão preencher as condições es
senciais para que se considerem verdadeiras soluções do
problema. Para isso bastará que sejam elaborados á vista
das tabelas das arrMadações fiscais da União e dos ~stados
e com a intenção de não desor8ani~ar, nem as finanças. dês
tes, nem as daquela.

A própria fórmula da representação de S. Paulo com
porta modificações capazes de adaptá-las a pontos de vista
contrários a alguns dos seus dispositivos.

Parece inconveniente limitar o poder tributário da
União aos cinco impostos que lhe foram atribuídos, em
bora sejam êles os mais produtivos que se arrecadam no Bra
sil, a ponto de proporcionarem renda superior á de todos os
demais, federais e estaduais, reunidos? Acrescentem-se aos
primeiros os de prêmios de seguros, de operações a têrmo.
de operações hipotecárias, de vales para brindes e de lota
rias. Ficará a União com dez impostos, sofrendo com isso
os Estados um prejuízo de apenas 3.355 contos, na base das
arrecadações de i932.

Não convém restringir tanto a competência fiscal da
União, impedindo-a de criar outras fontes de renda, além
das que lhe sejaxn privativas? Conserve-se, então, o sistema
de 1891, incluindo-se entre os impostos exclusivos dos· Es
tados os de vendas mercantis e de viação e transporte e, entre
os da União, os de consumo e de renda, com o que não se afe
tará, nem as finanças desta, nem as daqueles.

É necessário fortalecer. em vez das finanças da União,
as dos Estados? Haverá o recurso de transferir para. êles
alguns dos impostos de consumo que recaem exclusivamente
sObre produtos nacionais, tais como s6bre os fósforos, sôbre
calçados, s6bre sal, sObre eletricidade, sObre café torra.do e
moído. Seriam, de acôrdo com as arrecadações de 1932, as
seguintes verbas que iriam reforçar as depauperadas ren
das estaduais:

Contos
56.990
H.5oU
7.806
4.004
3.200

83.66.1

Assim, o aumento de cerca de .~6.000 contos, que .a
bancada paulista propÔs para a UnIao, aos Estados serla
transferido. .

Muitas outras fórmulas poder~am amda ser lembrad.as,
sem prejuízo, nem do Tesouro Naclonal,.nem dos estadualS.
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O ·essencial é que essas fórmulas se baseiem nos dados
reais da questão e não -em dados imaginários: nos dados que
indicam o valor das rendas efetivamente produzidas pelas
fontes de receita, que alimentam as nossas finanças públicas
e não em simples fantasias.

J)esae que l:ll:' retlre dos Estados um imposta que efe
tivamente tem produzido, por exemplo. 80.000 contos por
ano, necessário será que aos Estados se transfira uma fonte
de renda que também tenha produzido efetivamente cerca
de 80.000 contos por ano. Não se poderá fugir dêste sim
plicíssimo critério, se se quiser fazer. como a delicadeza da
questão o exige, obra revestida de prudência e de seriedade.

Se se deixar seduzir por fórmulas fantasiosas, como a do
:Anteprojeto e a do Substitutivo, fechando os olhos á reali
dade, a AsseIDbléla ConstltUlDLe terá decretado ·8 falência dos
Estados e a ruína do regime federativo no Brasil.

11

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Magalhães Neto.

O Sr. Magalhães Neto - Não! Não me é possivel, Sr. Pre
sidente, ai~da que, intensamente, o desejasse, expender, den
tro da estrei·teza dos prazos regimenfãfs, as considerações
todas que me sugere o SuDgtitutivo ora em debate. Por isso,
deter-me-ei tão s6, - é bem que fique liminarmente explicado
- na análise de um que outro ponto, de um que outro dispo
sitivo, elegendo-os de conformidade com as tendências que
me dominam o espírito. .

Na justificação das emendas que pretendo apresentar,
depois de submetê-Ias á apreciação da bancada a que tenho a
honra de pertencer, buscarei definir, mais amplamente, meu
ponto de vista, forcejando por que, á custa de estudo e de
boa vontade, se vicariem as fracas possibil~l;lades do meu
engenho.

'Oorre-me, porém, antes do mais, o dever, de que de
nenhum geita posso desertar, de deixar claramente explica
das, firmemente ratificadas, as opiniões por mim expressas
nos apartes de que pontilhei o disr.urso, de 19do ponto in
teressante, porquê substancioso e e.loquente, há alguns dias
aqui pronunciado, pelo meu presado amigo e velho compa
nheiro, o nobre Deputado Xavier de Oliveira .••

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Obrigado a V. Ex.
O SR. MAGALHmS NETO - .••que nesta Oasa repre

senta, com patriotismo e desassombro, o povo he~6ico do he
róico Oeará. (Muito bem.),

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Agradeço a VV. EEx:.
O SR.MAGALHUS NETO - Tem S. Ex. o meu apláuso

vivo, decidido, ao. empenho que manifestou por que se in
centive, mais e mais, a obra, a todas as luzes beneméritas,
da proteção da infancia em nosso meio •.•

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Declaro que não poderia
estar em melhor companhia.

O SR. MAGALHÃES NETO - ... tem de mim S. Ex. as
mais vibrantes palmas por haver focalizado, nesta Assem
bléia, assunto de tão alta relevancia, fazendo com que, sÔbre
êle, incidam.as vistas dos que podem promover o bem da in
fancia no sentido de garantir a eficiência futura dos cidadãos#
pote;nciais da pátria brasileira.
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.....amento, porém, que discorde de S. Ex. no particular de
alguns assuntos, que serão 'Por mim tratado~ aqui, porquê
também me podem servir, á maravilha, de ponto de partida
para os· demais comentáxios que quero deixar feitos em tôrno
de certas determinaQões do projeto da Comissão Constitu-
cional. .

Argumenta S. Ex., e argumenta. bem. argumenta como
. costuma argumentar •••

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Mais uma vez agradeço a
bondade de V. Ex.

O SR. MAGALHÃES NETO - Argumentou com since
ridade, com empenho vivo de bem serv~r á representacão que
os seus cQ..estaduanos lhe conferiram. Argumentou bem com
os índices de mortalidade infantil.

Mas, teve S. Ex. em 'seu discurso um trecho que me
obrigou a aparteá-Io. E foi quando citava índices de morta
lidade por demais elevados, que me não pareceram correspon
der á exata, á verdadeira realidade.

O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex., como diretor de Saúde
Pública, não podia concordar com isso.

O SR. MAGALHÃES NEro - Não que S. Ex. deixasse de
agir de bôa. fé, porque o que se deu com S. Ex. dar-se-ia,
inevitavelmente, com quem quer que a esta tribuna. subisse
para citar índices de mortalidade infantil, calculados que
êstes devem ser - e nesse sentido veio o meu aparte - de
acOrdo com o número, a totalidade dos nascidos vivos em
determinado período. O estaticista, para calcular tais ín
dices, s6 dispõe, quando dispõe, de um recurso: o registro
civil de nascimentos. E toda gente sabe que o registro civil
de nascimento em nosso País, - triste realidade que de
certo modo me confrange - praticamente não existe.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA. - Eu disse dai, dessa tribuna,
que, mesmo reduzindo .de 50 % êsse regis.tro de nascimentos,
os índices oficiais a que me referi, fornecidos pelo Departa
mento de Saúde Pública, ainda assim são assombrosos.

O SR. MAGALHÃES NETO - Chegarei lá. Estou di
zendo, no momento, qUe V. Ex. agiu de boa fé.

O SR. XAVIER DR OLlVElRA - Muito agradeço êsse con
ceito de colega e amigo velho.

O SR. MAGALHÃES NETO - :!sses índices hio de ser
menos elevados do que, na realidade, parece, justamente por
essa circunstancia que aponto, de que o registro civil de
nascimentos representará, quando muito, 20 'lQ do exato nú
mero de nascidos no território nacional.

O SR. ABELARDO MARINIHo - Quando eu era chefe do
Serviço de Higiêne Infantil e Higiêne Pre-Nat8l. no distrito
de Copacabana, Leme, Ipanema e Leblon', organizei uma esta
tística, dispondo do pessoal sob as minhas ordens, a respeito
dessa questão de registro civil. E, em cerca de 2.000 crian
ças que frequentavam o nosso Servico, pude verificar que.
de 1 a 8 anos de idade, 40 % não tinha sido levado ao registro
civil.

O SR. MAGALHÃES NETO - Agradeco, Sr. Presidente,
a informação preciosa que me acaba de ser dada pelo Depu
tado Abelardo Marinho, informação de tanto maior valia.
quando provém de um sanitarista de mérito. .

De acôrdo com o aparte com que S. Ex. me distingue,
verificar-se-á facilmente que, se na Capital Federal. num
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bairro elegante como Copacabana, tal se dá., o que não ocor
rerá na vastidão dos sertões brasileiros?

Trago aqui, e quero que a Assembléia ouça, menos para
justificar o aparte que dei ao discurso do ilustre cqlega, do
que para focalizar assunto que exige a todo momento as
vista$ do poder públiço, no sentido de ser convenientemente
solucionado, palavras que,em trabalho apresenta.do ao 50
Congresso Brasileiro de Higiêne, reunido em R~cife em 1929.
tive ocasião de escrever:

"Bem é que fique dito •.. que falho, falhissimo
como é, entre nós, o registro civil dos nasoimentos, etc."

No mesmo sentido opina. o. ilustre sanitarista brasileiro,
cujo nome vou citar, em homenagem aos que, nesta Casa,
representam o glorioS9 Estado de São Paulo. O Dl'. "Valdo
miro de Oliveira, e~ relatório apresentado sÔbre as téses
referentes .â mortalidade infantil no mesmo Congresso,
escreve:

"Assinalam os autores," - de referência a certos
trabalhos - "com justeza, o fato de não serem os re
gistros de nascimentos feitos com regularidade. ~
fato corrente em todo o Brasil. Em São Paulo, num
inquérito sÔbre as causas da mortalidade infantil, a
que se procedeu recentemente no Distrito do Bom
Retiro, verificou-se fato análogo ao mencionado peloa
autores."

Isto quer dizer que, no progressista e culto Estado de
São Paulo, o mesmo fato se verifica, como na Oapital F~
deral, e nos demais Estados brasileiros.

E, se não bastasse a opinião dos sanitaristas, eU traria
á consider!1cão da Assembléia, uma de todo ponto valiosa:
a do maior estaticista brasileiro, o ilustre Dl'. Bulhões
Carvalho.

Diz o eminente patricio:
"Embora acreditemos que a natalidade da Capital

Federal seja inferior á de outras capitais impor
tantes, estamos convencidos da grande deficiência de
nossa estatística de nascimentos.' Baseia-se ela em
!nforma9ões forneeida~ pelo Registro Civil, de modo
ImperfeIto, entre n6s, e sujeita. a numerosissimu
lacunas."

o Sa. ARRUDA FALCÃ() - V. Ex, dá licença. para um
ap.a~te? Não obst!nte todo o meu entusiasmo em aplaudir o
at~Clsmo da oracao de V. Ex. e, sobretudo, a maneira oti
mISta com que V. Ex. defende o serviCo de higiêne, •••

O SR.MAGALIUES NETO - Ainda não defendi.
O Sa. ARRUDA F ALCÃ-o - ••• temo que se possa dar, em

consequêneia das cifras otimistas ae V. Ex., um descuido
com a mortalidade infantil, que está a reclamar grandes
cuidados. Isto porqu~ atribúo· a mesma falha do registro
de nascimentos ao de óbitos.

_ O SR. ABELARDO ~HO - Não póde ser. Aí é que
nao.

O SR. MAGALHus NETO - O nobre Deputado ·'Verá,
dentro em pouco, que eu tamb~m quero figurar: na vaD-
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guarda dos que se batem }lor uma melhor higienização da
'infancia. S. Ex., em breve, verificará que vou apontar,
como realmente apavorantes, os nossos índices de mortali
dade infantil.

O SR. XAVIER. DE OLIVEIRA - Foi o que especialmente
qúis significar á Assembléa em meu discurso.

O SR. MAGALHÃES NETO - Estou apenas explicandG
os apartes que dei ao meu nobre colega, retifican'<lo, em cer
tos pontos, .a sua oração; retificação que faria - como disse
e quero repetir - a quem quer que subisse a essa tribuna
para argumentar com o.s índices sujeitos á crítica..

Vou, mesmo, preterir êste ponto do meu discurs-o. Que
ria mesmo fa.7ler mais largas considerações sObre o assunto...

O SR. ARRt)"DA FALCÃO - Estamos ouvindo a V. Ex.
com agrado. Por isso, não deve V. Ex. sacrificar qualquer
ponto de suas considerações. ,

O SR. 'MAGALHÃES NETO - ...mas estou disposto
a resumi-las em favor de outro aspecto de minha discor
dancia com meu prezado amigo, Sr. Xavier de Oliveira.
Sou obrigado, entretanto, ainda, a citar as opiniões valiosis
simas, provindas de dois conterran'eos meus, dedicados aD
serviC;D de saúde pública., meus diletos companheiros nas
realizacõeB que temos logrado na Baia, Drs. Franca Rocha
e Dionísio 'Pereira, qura, em inquérito, sObre a mortalidade
infantil, na Capital daquele Estado, precisam esta. grande
falha do registro, mostrando que, a cerca de quinze mil nas
cimentos registrados, correspondiam mais de ·oitenta. mil
batisados, na mesma época. É que, de acOrdo com a C1"6n08,
toda 'S gente, pelo menos a grande maioria. do povo brasi
leiro, leva os filhinhos ao batismo, mas não cumpre o pre
ceito legal de registrá-los civilmente.

Daí a falsIdade dos índices. 'Desde que a constante não
seja verdadeira, ou, para falar mais propriamente, desde
que um dos elementos da fórmula não exprima a realida
de, necessariamente todos os cálculos hãG'de ser falsos e su
jeitos á retificação. Mas nem por isso com todas as corre
ções, apreoiados em sua relatividade, nem por isso ~ixam

de ser os nossOi, índices de certo modo apavorantJe.s, porquê
os mais hão de ser 'Superiores a cem, em algumas capitais,
talvez, superiores a duzentos, quando, em via. de regra. !las
oidades civilizadas nli.o chegam a cem, já se havendo. alcan..
oado, em regiões como a Nova Zelandia., índices que variam
entre 38 e 40 por mil. Logico é, pois, que, em nosso País,
onde a média é superior a cem, muito há por fazer para
baixá-la a cifras possíveis de se obterem com a realização
de serviÇOS que procurem defender, a todo o poder que o
possa, a saúde da criança.

'Meu desacOrdo, porém, é grande, sem conciliação possí
vel, quanto á lembrança concretizada na 'emenda que o meu
presado amigo Xavier de Oliveira disse ter de apresentar ao
plenário. É q'.lando .s. Ex. se bate pela criação do Depar
tamento da Criança., independenfJ& das organizações sanitá
rias e plenamente autonamo. E talvez não cuidasse do ·as
sunto -se ,S. Ex. não dissesse daqui que o Govêrno Provisó~
rio, sponte sua, talvez, dentro em pouco, decretasse a infeliz
medida. '

Com a minha conciência de homem a quem requeima a
chama do entusiasmo pela solução dos grandes problemas
eanitarios do País, não posso defXar passar sem o meu pro-
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testo a. iniciativa infeliz de tal medid~ que importará nâ
desorganização de tão importante serviço sanitário.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - É uma injúria qUe V. Ex.
faz ás necessidades da criança no Brasil, injúria cometida
por todos os seus colegas dos !Estados e qua, aqui, tomaram
parte no Congresso da Criança, realizado há poucos mess&.

O SR. MAGALIUES NETO - Permita o meu prezado
amigo que contraponha, ao seu entusiasmo de apaixonado,
a. .serenidade de quem trata diariamen~ dêsse assunto sa-
nitário. .

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - O orador é tambem um
apaixonado sanitarista.

O SR. ABELARDo MARINHO - Se houve essa unanimida
de, é para desconfiar que não exista injúria. Há essa. opinião
forte em tôrno da idéia.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Os Estados· declaram que
dispõem de recursos para fazer a assistência á infancia e
deixam as crianças morrerem!

O SR. MAGALIUES NETO - Apelo para a sinceridade
do :meu prezado colega, afim de que acompanhe meus argu
mentos, porquê tenho a certeza de que, depois de ouvi-los,
s. Ex. se penitenciará e retirârá a emenda•

.0 SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Sou todo ouvidos.
O SR. MAGALlUES NETO - V. Ex. sabe que nâo

pode haver solução de continuidade na estima que nos liga.
É S. Ex. um espírito culto e a cultura n.ão separa os ho
mens, antes, os torna amigos: "homines ez cultura amici".
Toda a alma culta é uma fiandeira de ideal, produtora de
fios subtiliseimos, que, como raios de sol, atravessam as ou
tras almas irmãs, para que use de uma imagem feliz de 01'
tega y Gasset, uma das mais altas expressões do pensamento
contemporaneo.

Pode S. Ex. apartear-me; pode S. Ex. divergir de
mim, porquê tenho certaz.a de que as nossas almas, cada
vez mais, S~ euredarão nessa luminosa trama.

Ouçamos o acatado sanitarista Artur Newsholmes,
aplaudido e respeitado pelas maiores autoridades no as.
sunto:

"A public health problem is commonly any other
problem indisguise."

O que quer dizer: todo problema de saúde públic&'
comumente um outro problema disfarçado.

O SR• .ARRUDA FALCÃO - V. Ex. permite uma opinião
profana? No Brasil, é sempre problema de engenharia.

O SR. MAGALHÃES NETO - Muito bem; está certo
eom a sentença.

Ia eu dizendo: sentença é esta de tal justeza e de pre
cisão tão rigorosa que o earáter se lhe pode conferir de um
axioma.

Os problemas sanitários, na verdade, se entrelaçam.
Daí' as relações de dependência entre as atividades que S8
propõem a resolvê-los; relações que podem ser compara
das, com a utilização de imagem feliz dQ sanitarista inglês,
ás entretidas pela peca~ de um· masaloo; tanto que uma
delas fal~ na funccão iutegrativa, as demais sucoessiva
mente, se deslocam e o mosaico se desconjunta, desservindo
sua finalidade. Dessa interdependência natural defIue, I&.
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gitima, resulta. a neoossidade- da coordenação das atividade'"
sanitárias •

Isolara problema da eriança, fazer dêsse problema um
pr.oblema individual, é pl'lejudicar a sua solução, é preju
dicar a solução dos demais problemas sanitários.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - V. Ex. dá licença. para. um
aparte?

O SR. MAGALHÃES NETO - V. Ex., pelo amor de
Deus, não me desintegre o moeaico sanitáriol

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Será, tavez, o penúltimo
aparte, porque espero alguma coisa que vem aí, a que pre
ciso responder. Meu critério ê também êsse de V. Ex., que
é, aliãs, o de todos Os médicos que estudam higiene. Tendo,
porém, em vista que a emenda Levi Carneiro, de 10 % para
os problemas sanitãrios e assistência do Brasil, não p6de
sequer ser considerada pela Comissão dos 26, apeguei-me á
questão da criança, isoladamente, dizendo que é um proble
ma que se imbrica por outros aspectos sociais da criança,
e quis, então, reduzir de 10 a 1 %. Foi por isto que pedi,
em nome da mulher brasileira, o voto da As~mbléia. E
conto obtê-lo, porquê nunca perdi questão alguma. em minha
vida.

O SR. MAGALIUES NETO - V. Ex. obterá. o voto da
Assembléia. Obtê-lo-ã, talvez, pelo prestígio que V. Ex.
adquiriu, defendendo, aquí, magnificamente, aquela emenda
sObre a imigração, em discurso de todo o ponto encomiável.

Mas não creio que V. Ex:. venha alcançar êsse apoio, SIe
a Assembléia atentar bem no dispautério "que praticará se
a adotar.

Saiba V. Ex:. que não vai na minha frase nenhum in~
tuito de, 8<l de leve, diminuir o significado das suas consi
derações, inspira,das na sua cultura, inspiradas no seu pa
triotismo, mas, se assim não falasse, com tod8$ as forças de
uma segura convicção e com o calor de quem tem respon
sabilidadt!s nos serviços sanitários em sua terra, não esta
ria aquí cumprindo devidam'ente a missão que me confiou o
glorioso povo da Baía.

-Sou sincero, creia. V. Ex.; e é com a minhasinoori
dade que declaro que, se não partisse, como partiu, de um
colega ilustre tal lembrança - lembrança que V. Ex. mes
mo o disse, não é apenas sua, mas de muita .gente que sus
tenta o mesmo ponto de vista, - não estaria aquí a tratar
deste assunto~ prejudicando considerações que devia fazer
em torno de matérias outras que mereceriam,· no caso, ()
melhor da minha atenção, mesmo em benefício da saúde da
criança. Mas, como acentuei de comeÇO, V. Ex. nos trouxe
também uma ameaça, ameaça apavorante para os que cui
dam dos problemas sanitários: a de que, sponte sua, o Go
vêrno Provisório decretará a criação do Departamento da
Criança, o que é um êrro. -

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Não apoiado; não disse
Departamento·. Disse Directoria Geral de Maternidade e As
sistencia á Infancia.

O SR. M..-\.GALHAES NETO - Independente dos serviços
sanitários. É .o mesmo êrro.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Isto é o que foi votado no
último Congresso da Criança, há pouco realizado.

O SR. M.A.GALH..!ES 1'I"ETO - Só quanto â assistência.
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o SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Referi, também, que está.
de acõrdo com a Mensagem do Natal do Sr. Chefe do Go
vêrno Provisório e com a conciência d-o País.

O SR. MAGALHÃES NETO - Bem sei que, no' último
Congresso da Criança, reunido, aqui na Capital Federal, foi
trazida ao tapete das discussões essa questão. Não desco
nheço, entretanto, que os sanitaristas, todos aqueles que têm
responsabilidadie no particular, a umas6 v-oz. opinaram
contra a medida absurda.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - V. Ex. sabe que subsis
tirá. independência administrativa de cada Estado. O ór
gão oontralizador apenas agirá. para orientar o serviCO nos
Estados.

O SR. MAGALHÃES NETO - O assunto também serve
de ponto de partida a muitos outros de que vou cuidar. Pre
ciso demo.nstrar a inter-relação dos probl'emas .sanitários.••

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Ninguém a ignora.
O SR. MAGALH..ÃES NETO - •• , no tocante aos ser

viços de protecção á criança.
O ilustre colega teve ocasião de referir aqui, e referiu

muito bem, com precisão, com exatidão e com a ·sinooridade
que caracteriza todos os atos de S. Ex. . •.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Muito obrigado a V. Ex.
O SR.MAGALlliESNEro - ••• sinceridade minha

velha conhecida, - referiu ,ós resultados do inqu-érito rela
tivo á mortalidade infantil, aqui realizado, de aCÔrdo com o
plano da Liga das Nações, e presidido por um sanitarista
de alto mérito, -o eminente patrício Dl'. João de Barros Bar
reto.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - E' verdade.
O SR.' MAGALHÃES NETO - Ora, o que se ap'Pl'ou,

quanto á mortalidade infantil, mais ou menos com pequenas
variantes, foi que as causas dessa mortalidade, quando não
são pre-natais, natais e neo-natais, prendem-se ás doenças
gaBtro-intestinais, decorrentes da má alimentacão, doenças
respiratórias, doonças transmissiveis. Como é possivel,
meus senhores, cuidar da criança, tendo por um dos escO
pos o menor dêles, o menos importante - a redução da mor
talidade infantil - sem atender aos cuidados preconcepcio
nais, aos cuidados durantJe a gravidez e parto, (do que, aliás,
o Departamenro de Maternidade se encarregaria.), -os da as
sistência durante os trabalhos do parto. e post-parto?

O SR. XAVIER DE ·OLIVEIRA - A infancia está dentro da.
assistência á maternidade.

-O SR. MAGALHÃES NETO - Tudo seria. possivel, can
jugando os serviços pre-natais com os serviços de proteçãO
infantil propriamente ditos. Mas, perguntarei, oomo supri
mir as causas das doenças transmissiveis, se houver o ser...
vico especial de {lriança, sem subordinação ao serviço epi
demiológico geral?

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - ~sse serviça existe em todo
o País. O que, realmente, não existe no Brasil, é o serviço
de Assistência á Infancia. tlste é .que tem .sido posto num
segundo plano.

O SR. MAGALHÃES NETO - Aliás, devo dizer que não
é 'O $rvico da assistência propriamente qu~ res-olverà o pr~

blema da criança.
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o SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Ai da. Baía se não fosse o
serviÇ{) de Assistên'Cia .e Protecção á Infancia, porquê o Go
vêrno Baiano, que tanto tem cuidado dos problemas sani
tários, sempre se descuidou dêsseI

O SR. MAGALHÃES NETO - NãG é verdad.e. Desafio
V,. Ex. a prová-lo. Os s;erviC'os de Higiêne Infantil, entre
gu~s á competênçia indiscutida e indiscutivel de Martagão
Gesteira, de longa data se vêm tratando com o máximo ca
rinho. Assinále-se ainda. a contribuição benemérita de Al
fredo Magalhães. Não é, porém, apenas com as gotas de leite
e com as "créches" que ,se resolve o probliema sanitário da
criança. O problema da criança é, sobretudo, de educação;
é principalmente um problema social, um problema que diz
muito de perto com a questão do pauperismo. Melhorem-SIe
as condicões gerais do povo, modifique-se o sistema de sa
lário, realize-se obra social de vulto, e a mortalidade infan
til diminui:rá, porque o povo se fierá enriquecido. "MuitO'
bem.) •

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Essa observação de V. Ex.,
nas condições em que o Brasil se encontra, neste momento,
é quasi uma abstraçã'o.

O SR. MAGALHÃES NETO - É ciência, meu colega;
é convicção científica; é conhecinrento seguro das decan
tadas realidad'es brasileiras.

Conheço inumeros ~sos de crianeinhas que morrem á
mingua de a!imento. Não há serviço -social que possa tra
zer a essas criancinhas todas, tão numerosas elas são, o ali
mento de que -carecem.

O SR. XAVIEa DE OLIVEIRA - V. Ex. podia computá-las
em 80%~

O SR. MAGALHAES NETO- O que a justiça huID.ana
1"eclama é a modificação do desgraçado sistema que a al-
guns dá tudo e á maioria nada dá. -

:O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Á criança nã.o dá nada, no
Brasil. De pleno acOrdo com V. Ex.

Q .sR. MA(lALRmS NETO - Demais, o probI.ema 6
educativo, e, sobretudo, de educação sanitária, que, entre·
tanto, não d.eve ser min-istrada tão s6 •••

O SR. XAVI~ DE OLIVEIRA - É uma especialização den
tro da. própria. especialidade do sanitarismo.

O SR. MAGALHÃES NETO - E vai ver o nobre colega.
que, para ser .eficiente, tem de ser eminentemente centra
lizada. ,

O SR. XAVIEa DE OLIVEIRA - É o que pl~itJeio.

O SR. MAG:ALHÁES NETO - Para citar um exemplo
e encurtar as minhas cons.iderações: n~o ignora. V. Ex.
que agente precioso de educação sanitaria é a enfermeira
visitadora.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Enfermeira especializada.
O SR. MAGALHÃES NETO - Não; é I6nfermeira ge

ral. É aí que vou tocar.
O SR. XAVIEa DE OLIVEIRA - Não nas condições atuais.

Dou uma prova a V. Ex.: perguntando, no Congresso da
Criança, se alguma das muitas enfermeiras que residem no
Hotel 7 de Setembro uma só vez teria entrado no local des
tinado aó Serviço de Assistência á Infancia, instalado no
mesmo prédio, {} diretor do referido Servico observou, com
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pesar, que nenhuma dessas enfermeiras, que estudavam no
curso de Saúde Publica, tinha., sequer, penetrado no Hospi
tal Artur Bernarde~, que fica anexo ao palácio onde residem.

O SR. MAG-,ALHÁES NETO - Não precisavam, porquê
a enfermeira visitadora não é agente de assistênoia. Todos
00 técnicos, até, condenam que .se associem, na enfermeira
visitadora, 'Os dois mistéres.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Estou de acórd{). PosSG
dizer a V. Ex. que isso foi criado na reforma a ser "assina
da dentro de poucas horas.

O SR. MAGALHÃES NETO - Vou dar um exemplo
do que incumbe á enfermeira visitadora. Tenhamos enfer
meiras visitadoras especiais para crianças. Mas havemos
de ter, também, as visitadoras especiais parn. escolares 6
para os preescolares.

O SR. ABELARDO MARINHO - Aliás, a experiência. na.
Capital Federal, mostrou que o sistema separatista, que foi
tentado, fracassou em absoluto.

O. SR. XAVIER DE OLIVEffiA - Eu já declarei que no pro
jeto a. ser assinado estão englobadas as duas :e!oolas.

O SR. MAGALHÃES NETO - Vamos obter enfermeiras
visitadoras para todoOS os servicos, e, tendo as fammas· de
estar em contacto com os serviços sanitários, prineipalmente,
com o Centro de Saúde, unidade sanitária qu'e já mostra B
necessidade de coordenação, que inferno não será para. eada.
familia receber, em um dia, cinco e seis enfermeiras, para
tratarem de as-suntos diferentes?

O SR. XAVIER DE OLIVEmA - Já disse a V. Ex. que as
escolas estão reunidas em uma só, no projecto a que aludi.

() SR. MAGALHÃES NETO - Cito esta questão de menor
incômodo para as famílias, PONIUê a maior efieiêneia do ser
viCo está demonstrada indiscutivelmente, e agora, a propósi
to, tivemos o depoimento do nosso colega, Sr. Abelardo Ma
rinho. E a economia de tempo e de dinheiro assuntos que
parecem de somenos, mas que em. matéria sanitária são da
mais alta importaneia, dada a despesa a efetuar com os ser-
vicos sanitários?l "

"Ora, se no particular das enIermeiras, é preciso numa s6
agente centralizar toda a ação educativa, como separar o ser..
vico da criança? Naturalmente eom enfermeiras especiais de
"crianças. Isto para só citar um exemplo, com referência ,
educação sanitária.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - As enfermeiras gerais natu
ralmente se orientarão para os serviços da criança.

O SR. MAGAIJiÃES NETO - Agora, com as luzes dos
seus conhecimentos, quer vêr V. Ex. como a razão está com
os que pleiteam no mesmo sentido em que eu a-dvogo? Vossa
Ex. vai vêr. .

Não cuidando SÓ da criança, do lactente, porquê êsse deve
ser nutrido pelo leite materno, voamos ás crianças de idade
mais elevada, aos pré-escolares, é veremos como se pode tra- ,
tal' da alimentação da criança pré-escolar. sem a coneumn
eia do serviço especial da alimentação pública. que vota pela
sanidade dos alimentos distribuídos á. famma e que, por con
seguinte, também, ás crianças caberão.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - O problema é muito dificil
no IUo de J'aneiro, oDd~ os restaurantes estão, em geral, en
trerue. & chlnesos.
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o SR. MiAGALIUiES NETO - Esta parte do se1"Viço nliG
está idealmente feita. E a questão do meio'? Em biologia,
ninguém desconhece a influência do meio •••

.o Sa. PACHECO E SILVA - 'V. Ex. não devia esquecer a
fiscalização do leite.

O SR. MAGALHÃES NETO - O nobre colega me traz
Mntingente preeiossísimo que inci<J,e até ~ôbre a saúde do
laetente.

Quando o aleitamento materno, não fÔr p'ossível, quan
do 3 alim.entação natural da criança.. pela mãe ou pela nu
t~, fÔr impraticável, haverá recurso para o leite, sobretudo
de vaca. Incumbir-se-á o S9rnço especial da criança da
fiscalização sanitária do leite? '

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Como se o serviço de assis
tência á infaooia implicasse em extinguir todos os outros
serviços d~ saúde pública[ -

O SR. M;AJG.ALlU.ES NETO - A tése é a. da necessidade
de coordenar, porquê não é possível tornar independente o
serviço. ~ contra essa independência qri~ peco o voto dos
Srs. Constituintes. ~ contra ela que reclamo do Gov-êrno,
no caso de querer criar o Departamento da Criança. .

O SR. XAVIER DE OLIVBIRA - Repito a V. Ex. que não
fa~i em departamento, mas em Diretol'ia Geral da Criança,
tal como as da saúde Marítima e dos Serviços Sanitãriol
Terrestre!!.

.() -SR. MAGALHÃES NEro - Não sei bem quanto tempo
me resta. Pediria a V. Ex., Sr. Presidente, que me esclarece!
se a respeito.

-O '8R. PRESIDENTE - Do prazo de uma hora que V. Ex.
Unha em virtude de cessão feita ,por um colep. restam ape
nas 25 minutos•

.o SR. MAGALlLtES NETO - Agradeco a informação
de V. Ex.

Pretendi, Sr. Presidente, demonstrar a razãet da minha
atitUde para com o discurso, que não tenho dúvida alguma
em considerar eficiente e brilhante. do meu prezado colega,
do meu velho companheiro, Sr. XavieT de OlIveira.

O SR. XAVIER DE OLlV!lJRA - Nas mâs llora&.
O SR. MAGALHÃES NETO - Preciso insistir em de

clarar que fui companheiro de S. Ex. nas boas como na.!
más horas.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Já não interrompi mais
V. Ex., nem mesmo para agradecer as suas gentilezas. Que
t'emos ouví-Io.

O SR. MAGALHÃES NETO - Dizia eu, Sr. Presidente..
que o problema era, sobretudo, edueatiyo e que, aliás, de
certo modo, na edu,cs.cão sanitária estão contidas as soluções
de todos os problemas de Saúde Pública. Por isso foi que
apresentei uma emenda ao capítulo ao Anteprojeto, referen
te á família e á educação. Essa emenda, porém, tendo sido
lroeita integralmente pelo relator, o brilhante Deputado Soa
res Filho, aparece deformada no Substitutivo, e me cumpre
o dever de retificar o artigo que ao assunto se refere. Diz o
artigo 179:
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"Á educação moral e cívica, a educação física,
a higiene e os trabalhos manuais,· constituem materias
obrigatorias em todas as escolas, exceto nos cursos
superiores."

Minha emenda, Sr. Presidente, não fala em obrigato
riedade de ensino de higiene. O que eu pedia era que nas
escolas se fizesse, se ~aticasse também a educação sanitá
ria. E dizia, na justificação, que, bem que soubesse que o
esforco educativo, no particular sanitário, se devesse fazer
sentir muito, muitissimo antes da idade escolar, até mesmo
antes do nascimento da criança, porquê a verdadeira edu
cação. de uma crianç~, na frase de Holmes, deve começar
com seu avÔ, no meio escolar não havia como preterir-se a.
educação sanitária, feita convenientemente, por isso que sua.
finalidade é crear - costuma dizer-se - a conciência sani
tária - eu direi, sem refugar meu as!entimento á expres
são, mascam a teCnologia dos psieologos, cuja finalidade é
formar o inconciente, o automatismo sanitário, mercê do
qual o individuo adota um comportamento higiênico, dentro
no qual rea.liza. a defesa do seu organismo sem esforço, auto-
maticamente. - . .

O SR. PACHECo E SILVA - A. formação do hábito.
O SR. MA:GALHkES NETO - E a form·ação de hábito.

O hábito é inconciente; o hábito é automático. Um ato ini
cialmente, conciente, toma o caráter de hábito. quando passa.
a Se tornar inconciente automático.

O ,SR. JOAQUIM MAGALHÃES - Inconciente, não: subcon
ciente.

O SR. MAG.ALIUES NETO - O aparte do nobre colega
é procedente, porquê S. Ex. Se coloca. num ponto de vista
de certa escola. Entretanto, temos que dize!' "ineoneiente",
com a boa tecnologia psicol6gica: a dos que se filiam- á esco
la que aceita á divisão entre conciente e inconciente, ainda
que admitam, também, () preconciente ou mesmo o subconci
ente a que S. Ex. se refere.

Mas, dizia eu: o que pedi foi a adoCão da educação sa-
nitária. .

Ora, a educação sanitãria tem por finalidade precípua
formar Mbltos. É verdade que com essa formação de há
bitos se há de ministrar também pequenos ensinamentos, en
sinamentos, elementaríssimos de hygiene; não o ensino siste
mático da higiene. Se se quizesse legislar como aquí está,
adotando higiene em vez de educação sanitária, seria isso
um êrro, um contrasenso, e teriamos o absurdo seguinte;
a higiene não poderia ser ensinada nas escolas superiores, por
quê aquí está: "A educação moral e cívica, a educação fí
sica, a higiene e os trabalhos manuais constituem matérias
obrigat6ras em todas as escolas, exceto nos cursos superio
res .•• " Donde se infere que, pela Constituição Brasileira,
não se poderia ensinar higiene nem mesmo nas faculdades de
medicina.

() SR. XAVlE1\ DE OLIVElRA. - Quanto professor em dis
ponibilidade I...

O SR. MAGAIIH.tES NETO - Eu não queria tratar do
assunto, ma!! não acabo comigo que não trate.

O 'SR. PONTES VIEIRA. - :a:sse "exceto" aí não é em rela
ção a matérias "obrigatórias"?
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O SR. MAG..U,HÁES NETO - Sim; mas o ensino nas
escolas superiores fica facultativo. E na Escola de Medicina.
devia 5ér obrigatório.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Também na Escola Po
litécnica.

O SR. CHRISTÓVÃO BARCELOS - ~le se estende a outras
faculdades; não a todas; daí o dispositivo não ser obriga
tório. Na Faculdade de Direito, por exemplo, tal ensino não
é necess-ªrio.

O SR. MAGALHÃES NETO - Aliás, V. Ex. tem razão.
Segundo a organização vigente, parece não é obrigatório o
ensino de higiene na Faculdade de Direito, embora devesse
ser.

É preciso não derivar o espírito dos S1'5. Constituintes
para essa questão de nonada. O cerne, o amago do meu ar
gumento, é aquele que está em que não quero, porquê não

. satisfaz a verd~deira finalidade, que se substitua a expres
são que usei "educação sanitária" pela dd "higiene". Ensino
sistemático de higiene não é possível qu~ se faça nas escolas.
O que se deve é trabalhar nos estábelecimentos escolares
pela formação de hábitos higiênicos ou pela correção de
maus hábitos higiênicos, porventura existentes.

O SR. l'4ÁRIO CHERMONT - Isso é que precisa ficar na
conciência da Assembléia.

O SR. MAGALHÃES NETO - A expressão "educação
sanitária" pode abranger o ministrar dêsse ensino, mas
"ensino de higiene" não atinge, de modo algum, a educação
sanitári2,. Portanto, a minha impugnação ao artigo 1.79,
nesta parte, é de todo ponto razoável,~ sobretudo porquê
a idéia de incluirêsse dispositivo no texto constitucional
partiu de mim, em emenda. que foi adotada. pela Comissão,
eDibora esta. a houvesse deformado.

A deformação é explicável porquê não foi ouvido um
técnico em assunto sanitário, um técnico no particular, e,
dos espíritos brilhantes que compõem a Comissão dos 26,
não se há de exigir enciclope'dismo.

O SR. MÁRIO CHERMONT - O ensino sanitário nas esco
las trará para o Brasil vantagens futuras; será, sobretudo,
um -recurso para que a mentalidade brasileira se modifique
e possamos mais facilmente tratar da profilaxia dO! males
que affligem o nosso País.

O SR. MAGALHÃES NETO - Muito bem: a educaçãO
sanitária. Faço questão do têrmo, porquê é técnico.

O SR. MÁRIO CHERMON - Estou de pleno acOrdo: a
Educação Sanitária.

O SR. MAGALHÃES NETO - Mas, dizia eu,· St-. Presi
dente, não acabo comigo que não toque num assunto deli
cado, que se contém no ámago dêsses artigos. Percebo cla
ramente a intencãosuperior que ditou -essa. ãeterminaç~o,

mas não sel como deixar de estranhá-la. "Nas escolas pri
márias, é ainda obrigatório o ensino do idioma nacional-.
É possível obter a mesma. finalidade com uma redação
melhor. O que eu quero, o que o meu patriotismo não admi
te é que, conhecendo-se essa Constituição no estrangeiro, se
vá pensar que, no Brasil, no estado anterior ao em que es
tamos legisferando. n~o se ensinava o idioma nacional nas
escolas primárias. Não vejo em Constituicão alguma dispo
sitivo semelhante. Acho que a inclusAo poderia fazer pen..
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sar isso que acabo de apontar. Preferiria. que se dissesse:
"Nenhuma escola poderá funcionar, sem que no seu pro
grama esteja incluido o ensino do idioma nacional". Sei
bem o que isso visou - foi evitar certo perigo a que não
v.em a pêlo, aquí, aludir. Não é, pelo menos, diplomaUco
fazê-lo.

Continúo, Sr. Presidente, com o mesmo prop6sito modes
tíssimo, mas sincero, de analizar os dispositivos do Antepro
jeto, como disse de comêco, de conformidade com as ten
dências que me dominam o espirito.

No capitulo da "Ordem Econômica e Social", tivesse eu
tempo, Sr. Presidente, cedendo á predileção do meu espí
rito, ainda que celeuma provocasse na Assembléia, trataria
com entusiasmo, com o desassombro da minha opinião e com
a opinião do meu desassombro, da questão social - questão
social que s6 não vê quem, diante da tempestade, adota a ati
tude do avestruz; qu.estão social que existe e exige solução de
acOrdo com a índole brasileira, com o estadio evolutivo do
nOSSG Pafs. Não quer'o, porém, abordar o perigo3o assunto;
apenas analisar alguns dos dispositivos da capitulo.

"Art. 59. Igual salário para igual trabalho",
lOJornal de trabalho diário, não excedente de oito
horas. "ProfbJção ãe trabalho a menores de i6
anos e trabalho noturno e de indústrias insalubres
a menores de 'iS anos".

Apresentei uma .emenda sObre o trabalho noturno de
menores e sôbre a limitação de idade para o início de apren
dizagem e do trabalho profissional. Entretanto, nêste par
ticular, cuidei também do trabalho das mulheres. O as!!unto
é espinhoso. Pode ferir melindres feministas.

Sou dos que pleiteiam igualdade política da mulhl'r
sem, entretanto, considerar iguais as funções sociais dos dOIS
sexos, contra o que a mesma biologia se revolta. Mas até por
isso, dando apOio a certos ideais feministas, não posso con..
sentir que se lbe empr~stem um sentido anti-biologioo,
como queria. também, que se vedasse o trabalho noturno ás
mulheres e, bem assim, a realização de' trabalhos em indúI
!rias insalubres para os organismos femininos. E a ciência
fala em favor de minha. sugestão, que é adotada em outro!
países do mundo.

A ciência - e já que aquf estão magnIficamente re.
presentados os sentimentos católicos do Brasil - ciência e
as pr6prias autoridades ec1esiásticas abonam as minhas
~ugestões.

ComeçareI pela citação do ponto de vista' defendido
pelo Santo Padre Leão xm, na notávelenciclica "De Rerum
Novarum", que marcou, indiscutivelmente, uma nova épo
ca nos estudos referentes á questão social.

Escreveu S. S. Leão XIII: "'Finalmente, o que p6de
fazer e, ao que se p6de abalançar um homem de idade adul
ta e robusta, iníquo é exigir a uma criança ou a uma mu-
lher." ,

A mulher é menos resistente á fádiga, por fÔrca mesmo
de seu mod'Us vi'Vendi fisiológico. E precisCl'" jã que a ciên
cia, essa psicotécnica que meus prezados colegas, Dr. Pache
co da Silva, notáveralienista, e o não menos culto DI'. Xavier
de Oliveira, conhecem, indica que não é admissível o exer-.
cicio de uma profissão, em desacOrdo com as aptidões fi-
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sicas ou psiquicas de quem a vai de'sempenhar. Ora o es
tudadas aptidões fisicas e psiquicas da mulher demonstt·a
a sua incapacidade de resistencia á superfadiga..

Não há, pois, como exigir das mulheres o trabalho su
plementar, o tabalho noturno e o trabalho em indústrias
insalubres.

Temos obrigação de defender o organismo feminino,
até mesmo em benefício do sacrosanta missão da materIrl
dade, a razão mesma do seu sexo.

Outra consideração, que me sugere o capítulo que ora
discuto, é relativa á assistência ao trabalhador enfermo
bem como á gestante operária.

Aplaudo integralmente o dispositivo. Reputo;.o, porém,
incompleto .

Se quisermos fazer obra perfeita, havemos de redigi
Ia de outr<> gaito, tal qual propús em emenda largamente
justificada que, - parece-me, a Comtssão não àçeitou.

O dispositivo, tal qual está expresso, protege apenas ao
trabalhador na moléstia. Não cuida do trabalho, da prole
~ão ã saúde, muitíssimo mais importante, embora mais
adiante, quando diz "V'elar pela saude pública", aí esteja .
também, compreendido o servico de higiêne do trabalho, de
higiene profissional.

Já, -entretanto, que se fala em proteção ao trabalhador
na moléstia, -melhor fôra redigido o dispositivo estabelecen
do assistência médica e sanitária ao trabalhador.

Com as expressões "assistência médica e sanitária",
prolongar-se-ia a saude, como se ampararia o trabalhador
na moléstia. Seria até desnecessária a locução "am
paro a gestante operária", a menos que Se lhe quizesse dar
caráter explicativo, porquê na assistência sanitária ao tra
balhador, compreendida estava a assistência á maternidade,
a assistência á operária, assim durante a gravidez, como no
parto e no post-parto.

Há, também, a proteclio ao filho do trabalhador per
mitindo, estabelecer dispositivos que se -encontram nas le
gislações de todos os povos cultos, que a mãe não abandone
o seu filhinho, podendo ter licença para aleitá-lo convenien
temente em horas determinadas, ou mesmo, como é mais
prático, mais fácil, instalando C'l'eches anexas aos estabeleci
mentos.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Isso São Paulo já pratica
em larga escala.

O SR. MAGALHÃES NETO - Bem razão tive eu em
dizer que, em matéria de Saúde Pública, muita cois~ já se
havia logrado em São Paulo, Minas, Bala, Pernambuco, Pará,
citados somente alguns· dos Estados que mais se têm empe
nhado em benefício da saúde dos brasileiros.

Ora, redigido assim como proponho, estava mais com
pleto, satisfaria melhor ás suas finalidades, o dispositivo em
questão. De que vale, Senhores assistir ao trabalhador en-
fêrmo .se não se cuida de protegê-Io na saúde? .

Eminente Professor de higiêne, cujo nome quero citar
com saudade, o grande baiano e eminente patriota, Dl'. Luiz
Anselmo da Fonseca, escreveu no limiar mesmo de seu la
boratório: Apreendei a evitar as moléstias: curá-las, quando
não impossível, é sempre mais incerto, difícil e penoso.

:É bem melhor amparar a saúde do que curar a molestia.
A cura é uma probabilidade: o ampáro á saúde é uma certeza
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~ati'V&. De que ,val~ (lurar o tr3lbalhador, se, 'depois d'e
curado, volta êle ao mesmo meio infecto, sem ventilação, sem
as necessárias' condições de higiene ...

O Sr. Presidente - Advirto ao nobre Deputado que lhe
restam apenas cinco minutos.

O SR. MAGALHÃES NETO - Agradeço a advertência e
terminarei, ainda qu-e muito tivesse a dizer.

Concluirei - sou -li. tanto obrigado - batendo nêsse mes
mo ponto: que importa curar o operário si êle volta ao mes
mo meio infécto, em que trabalha, se não lhe fiscalizam o 01'
ganismo, se não lhe examinam as funções, se não se verifica
que o seu trabalho está de conformidade com suas aptidões
fisicas?

O SR. PONTES VIEIRA - ~ uma cura pela cafiaspirina•.•:
'(Riso) • '

O SR. MAG.ALHÃES NETO - Se isso não se fizer, vol
tará o tralialhador a pesar nos oreJamentos das organizações,
prepostas a socorrê-lo na enfe'rmidad-e. O d-ever do Estado
não é apenas de socorrê--lo na doença, mas, sobre'tudo, de am
parar-lhe a saúde, evitando que os males se manifestem.

Senhores, já que, sou f.Prçado a terminar, quero pedir ã
Assembléia a mãxima atenção no que concerne aos assuntos
de todos os deveres da administração na frase de DisraelU.

Trabalhando em proveito da saúde pública, como em fa
vÔr da educação nacional, realizamos uma verdadeira obra de
patriotismo dinamico, patriotismo que de todo modo 'forceja
pela. ascensão progressiva da Pátria ao!? mais altos cimos da
grandeza e da perfeição. (Muito bem; muito bem. Palma8. ~
orador, é vivamente cumprimenta.dtt.)

Durante o discurso do Sr. Magalhães Neto o
Sr. Antonio Carlos, Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pacheco de
Oliveira, to Vice-Presidente.

12

o Sr. Presidente - Tem s palavra o Sr. Lauro Passos.

O Sr. Lauro Passos lê o seguinte discurso: - "Não foi
Sr. Presidente, sem certa relutancia. sobretudo, de foro in
timo, que aquiesei, na inclusão do meu nome, na chapa tio
Partido Social Democrático da Baia, na sua representação á
Constituinte Nacional.

Razões não me faltavam, e não faltavam, Sr. Jnoesidente,
porquê na minha terra sobram as personalidades de escol,
que, pela cultura, talento e projecção social dariam, pGr certo.
maior brilho ao seu renome, compatível com as suas tradi
ções de "estrela de primeira grandeza".

Razões ainda de ordem pessoal, se bem que estas de
menor valia, concorreram também, de uma certa forma, com
o seu contingente de vacilações. Nunca fui politico e jámais
aspirei dela. fazer profissão. Nlo condeno 08 que a. ela sa
apegaram, porquê, a vida dos povos está sempre á mercê da
política, que é 8 arte de dirigir e de governar.

. Aquiesci, !Ir. Presidente, por compreender que· a ne
nhum de nós é lieito deixar de concorrer eom o mmmo 99-
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Idrço da sua vontade e da sua dedicação em proveito da aBusa;
pública.

Entretanto, ao lado de ser uma honraria dignificante, tf
f..osiCão de Oonsmuinte, não é tão grande a. s~dt1cão por ser,
nesta tase da vida. política nacional, muito dificil, quicá impos
sivel, satisfazer a todas as ambições, neutralizar todas as pai
xões e harmonizar todas as correntes que aspiram o poder.

A opinião pública, sempre, explorada. na. sua. boa-fé pela:
imprensa demolidora e pelos inimigos da. orde~ repete os
conceitos pejorativos que são lançados contra esta Assembléia.

E, o mais chocante em tudo isto, é o conceito que se pr~
cura firmar de que um partido com programa, disciplinado
e cheio de idéal, é um partido servil ao jogo da política fac;.
ciosa.

E neste caso está a representação do Partido Social De
mocrático da Baía, que tem rumos tracados e atitudes defi
nidas, com homogeneidade de ação, procurando honrar ~
Baía para servir ao Brasil.

As capacidades reais não se deixam inutilizar. Não se
rão as aleivosias opositoras do anonimato que as hão .de
ofuscar.

Tenho a convicção de que nesta Assembléia cada vez
mais se identificará o espírito supremo da fraternidade, como
emanação' mesma das nossas aspirações maiores, em busca
de um Brasil melhor, de um Brasil unido e forte, de um
Brasil redimido de males que não mais se coadunam com o
espírito de seu po'\o (Muito bé'm-.) ~ isto o que a Baía, ped9,
é isto o que a Baía quer, 6 é isto o que a Baia, pedindo, exige
de todos os brasileiros.

Eu vos falarei, Srs. Constituintes, como agricultor, po
rém, como agricultor convencido de que o futuro do Brasil
terá como base êste setor de suas possibilidades econÔmicas.

O SR. AsCANIO TuBmo - Falará como a~icuItor e como
uma. das mais belas inteligências da Casa. {Apoiado,.)

O SR. LAURO PASSOS - Muito obrigado; é bondade de
v. Ex.

E, como agricultor, Sr. Presidente, na e:z:iguidade do
tempo de que disponho começarei abordando de frente a
questão da instrução profissional agrícola, como o remédio
específico para muitos males que nos afligem. Haveremos
de nos emancipar economicaIl1ente, no dia em que do Oyapock
ao Ohu! pudermos grItar: sabemos plantar, sabemos cultivar
é sabemos colher. Neste dia os nossos produtos serão valo
rizados pela seleção e pela qualidade.I _

Entre as condições sociais que profundamente perturbam
a vida política do povo brasileiro, a educação nacional pre
pondera, apresentando um aspecto desanimador em mUitas
regiões do País.

Formou-se na eonciência nacional uma atitude de eul
tura verbal, que. se traduz em falsa cultura }iteraria, super
ficial e instável, oscilando á mercê dos padrões franceses, in
gleses ou americanos, sem originalidade, sem ooerência, ..em
correlação com as atividades da vida social do País.

No Brasil, o homem vale, em meio da turba-multa dOIl
literatos e doutores, pela capacidade de doutrinação mais 011
menos irresponsável, porquê jamais se ocupam seus propa
gadores de reálizar na prática as id~ias colhidas nos livros
estrangeiros. .

Muito peor é ainda o disperdfcio de energia e de dinheI.
ros públicos quando êsses homens, qu& n6! costumamos cba.
V~~E~ 24
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mar inteligentes, brilhantes, talentosos, procuram realiza1"
planos mal amafiurecidos, que representam mais uma desas
trosa decepção para os espíritos equilibrados e conhecedores
das nossas necessidades e possibilidades.

A maioria entrega-se a simples adoração do verbalismo.
incapaz que é de assumir a responsabilidade do trabalho pro
dutIvo e criador que tanto falta á nacionalidade.

A escola. secundária brasileira tem sido a formadora da
superficialidade e do verbalismo que nos caracteriza. Exi
ge-se dos rapazes o estudo de grand~ número de matérias QUe
apenas lhes exercitam a memória, porquê não se lhes dá o
tempo necessârio para compreender seu conteúdo, de modo
que ela seja elemento orientador na vida.

Além disso, a-pesar-de convencidos da verdade acima ex,·
pressa de que a matéria dos cursos é exêessiva, cada nova
reforma traz um novo curso, nova complicação, nova sobre
carga, sem levar em conta a capacidade de esfOrco dos jo
vens, que, impossibilitados de estudar em cinco anos ma
téria que se estenderia por sete, recorrem a toda sorte de
fraude para passar nos exames. .

Compreenda-se, pois, que não são os alunos. nem· os
colégios, mas as repetidas reformas de ensino, que têm desor
ganizado os institutos, desprestigiado os professores, destrui
do a confiança das famfiias no próprio ensino e habituado a
juventude ao triste recurso das fraudes que se vão tornando
radicadas nos hábitos escolares.

Entretanto, essas reformas de ensino não têm concorrido
para a· propaganda, pelo menos, da educaçtIo profísaional, de
que tanto depende o futuro de nossas condiç~es eeOnomicas.

Criou-se no Brasil uma completa separação êntre a es
cola secundãria e a escola profissional, que depende de outras
autoridades, alheia ã diretoria geral de educação, influindo,
em geral, nas camadas mats pobres da sociedade, incumbindo
se, sobl'etudo de artífices que se recrutam entre crianças que
não puderam cursar regularmente o ensino primãrio ou que
se mostraram incapazes de chegar ao curso secundário de
letras.

Por esta razão cercou-se de desprestígio a escola profis
sional, cuja frequência é tanto maior, quanto mais densa 6 a
população estrangeira residente no País. Nota-se que os Es
tados de São Paulo e Rio Grande do Sul ouidaram bem cedo
da educação profissional, apresentando hoje os resultados do
esforço que vem de longos anos, criando um espírito de ini
ciativa sistematizada, que influe, poderosamente, no desenvol
vimento das indústrias. Basta vêr o número comparativo dos
alunos das escolas profissionais dos Estados e compàl'á-Io
com sua respectiva população comum.

Estados - Alunos de todas as escolas ,-- Alunos de escolas
profisslonais

AlagOas. • . . .
Amazonas•..•.•......
Baía. ..• • .
Ceará. • . •........•...
Distrito Federal. • . .. ~ .
Espírito Santo .••........
Goiaz .............•......
lIaranhão•.•........•
lIato Grosso. . .~ .
lIinas Gerais. • •......
Pará. -. • .; •..•.•.....•

21.697
17.562
96.517
57.263

165.416
41.852
2i.66~

30.070
16.791

328.128
52~225

406
323
799
465.

1.77!
23!
163
510
179
432
671
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·Paraíba. • • • •••.•••••
Paraná. . . . .
Pernambuco. • • • •.••.
Piauí. . • •.•••••.•••..
Rio de Janeiro•.........
Rio Grande do Norte ...•
Rio Grande do Sul..•••
Santa Catarina. • ...•..
São Paulo. . ••.. ~ .....
Sergipe. . • • .....•...•
Território do Acre .
Brasil. • • •.......•....
Estados Unidos •.......

3i.'709
63.895

i02.196
i5.020

H7.305
20.037

26i.447
79.598

456.370
21.657
3.850

2.022.267
20.000.000

51.3
250

LS50
200
713
3i2
375
242

4.479
889

f4.773
4.038.008

Vê-se, pois, que nos Estados Unidos 20 % dos alunos das
escolas primárias recebem educação proíissional eln seguida.
ao passo que no Brasil apenas cérca de 0,7 % (sete deciJnos
por cento) a recebem ou sejam 28 vezes menos no Brasil.

Em um Estado de quatro milhões de habitantes, como a
Baía, apenas existe uma escola profissional, essa mesma em
nível elementar, em que as crianças desde iO anos são admi
tidas. provindo das camadas mais humildes da sociedade.

Isso, entretanto não basta aos interêsses da vida econO~
mica nacional, porquê há necessidade de se criarem atittides
favoráveis ao desenvolvimento da indústria, da agricultura e
da pecuaria, sómente possível com a instituição de escolas
de nível secundário e superior. .

Para isso seria mister agora comparar as -despesas do
:resouro Nacional com as escolas universit4rias e com as pro
fissionais •

O Boletim do Ministério da Educaoão e Saude Pública
apresenta uma despesa de 7.227 contos na Univel'sidade do
Rio de Janeiro; 7.825 contos nos estabelecimentos superio
res e os secundários dependentes do antigo Departamento
Nacional do Ensino ou seja mais de 15 mil contos.

Não considero exagerad-& ~ssa despesa, mas desejo, ape
nas compará-la com a· que se faz em todo o ensino profissio
nal primário e secundário, sob responsabilidade do govêrno
federal.

A Escola Normal de Artes e Ofícios Vencesláu Braz e
mais dezenove (19) escolas de artífices em i9 Estados! porquê
o Acre e o Rio Grande do Sul não figuram, consti~uem a
despesa de 4.290 contos ou seja menos de um teroo. da des
pesa dos estabelecimentos científicos, literários e artísticoa.

Quando sabemos o grau de escravidio em que vivemos
no ponto de vista econômico, triste estado de pobreza que nos
expõe ao arbítrio dos centros· bancários do mundo, não pa
rece, Sr. Presidente, que a despesa com a instrução profis
s~onal, elemento poderoso de fomento agrícola e indústrial,
deve tomar maior porcentagem das nossas rendas, afím de
abrir a cada brasileiro novos horizontes na vida de produ
ç~o e, conseguintemente, de resistência econômica do Pafs?

- E não nos iludamos, pois essa despesa deve recair sObre
o Tesouro Federal, dadas as condições em que se acha a
maioria dos Estados ainda a braços eom o rudimentar pro
blema do analfabetismo, não só nos campos como nas suas
próprias cidades. . -

Com os recursos de que se puderem dispOr e até com sa
crifício é indispensável disseminar escolas profissionais e
agricolas em nível secundário. no interior do País, fóra do
conforto das capitais, em íntimo contacto com as necessidades
e com as populações das.matas e dos sertões. que tem ta.m:..
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bém direito l! um relativo bem estar, para maior. capacidadQ
de trabalho e maior produção para o País.

Não ficam aí, Sr. Presidente, as responsabilidades da
Nação aquí reunida em Constituinte. Há. um grave problema
a encarar se não QUiserem comprometer o futuro da nacio
nalidade, concorrendo para a permanência das 'condições ne
gativas com que vivem milhões de brasileiros para os QUais
a vida decorre inteiramente alheia ás exigências culturais do
nosso século. Não é fácil dizer, Sr. Presidente, a porcenta
gem de homens-de cOr a que se deve o trabalho maior da
nossa produção agrícola, radicados como se acham á terra
que seus antepassados regaram de suor e de lágriInas, nos
tempos meiancólicos e construtores da escravidão. :tsses
homens e mulheres são caluniados de viverem na preguiça,
quando, sem êles. não teria sido possível formar a estrutura
e~onômica, cujas reservas tem sido gastas no embelezamento
e saneamento da orla oceanica do País, ou nos desperdícios
criminosos de somas fabulosas mal empregadas 'em países
estrangeiros pelos que apenas vão gozar das delicias de ci
vilizações adiantadas, lançando ao desprezo os pobres filho8
das senzalas.

Mas a afirmativa de preguiçosos não se aplica com jus
tiça a um~ gente resistente e tenaz, que vive em luta com
as endemias, em 'plena cegueira da ignorancia das srandes
transformações que a vida agrícola dos últimos decênios tem
sofrido. ! i , • I~!'í;~

E como elevar essa gente, talvez 70 por cento da popu
lacão rural do nosso "hinterland", S8 lhe não fornecermos
meios de aproveitar com higiene o emprego das suas ener
glas'

A simples escola de letras não produz resultados. pois ela
tem sido forca de emigração das fazendas, ausmentando a
população pobre e miserável das eidades, que oferecem a
ilusão de maior conforto e que fornecem apenas maior por
centagem de tuberculosos e criminosos.

Atualmente a escola do A B C, está francamente COl1
denada.

lDgenieros dizia: "A escola do ler, escrever e contar, ,
é um resíduo 1óssil das sociedades medievais".

Não precisamos, Sr. Presidente. buscar fora do nosso
meio, opiniões para secundar as nossas afirmativas. Alberto
TOrres, pensador e patriota, o homem que soube encarar de
perto a realidade brasileira na verdadeira expre3sAo da sin
ceridade, também sentenciou: "O analfabetismo. ou ('I sim
ples ensino, mais pernicioso que útil, do alfabeto, das qua
tro operacões... fazem do nosso povo um imenso rebanho de
corpos exangues e de almas desfalecidas to •

O Professor Afro do Amaral Fontoura, em artigo
publicado no "Diãrio Carioca", mostra quanto útil será o en
síno técnico profissional e termina dizendo: "Tornar o go
vêrno gratuito o ensino s~undãrio e não cuidar do ensino .
técnico profissional é cooperar, ainda mais. para amontoar
em nossas avenidas o inútil parasitismo dos bachareis e
doutores"•

A escola profissional agrícola será a f'nadora do bomem
ao meio em que nasceu. Ela abrirá novos horizontes ás nos
sas múltiplas possibilidades econômicas porquê, educará ()
nosso trabalhador rural, de maneira, que venhamos a ter
produtos valorizados pela qualidade. em consequêneia do.
saber cultivar e não valorizados artifieialmante, pelas re
tensões de doeu. lt Alberto TOrres ainda quem fala, para
dizer: "Num país vasto a maioria das populações deve ser
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(la agricultoreso Se nosso povo, como, âIiá!, o de ltU8.Si todos
os países, evita,atualmente o campo, e procura as cidades, a
se a causa dêsse exodo se manifesta, entro n6s, como uma
verdadeira repugnancia pelo trabalho rural, é que as condi
ções econÔmicas e sociais da vida agrfcola repelem os habi
tantes, sem sedução apropriada para amá-Ia e para exeroê-Ia
em meio e terras não estudados. E os governos não fazem,
com sua poUtica de melhoramentos urbanos, de desenvolvi
mento da viação férrea e de apôio direto ao comércio, senão
desviar as populações dos campos".

Para os nossso campos, a escola deve atender á capaci
dade dos alunos e ás necessidades do ambiente.

O SR..ASCANIO TuBINo - O Sr. Getúlio Vargas. Já deu o
brado - "rumo aos campos"•

O SR. LAURO PASSOS - Economistas americanos e
brasileiros têm chegado a conclusões análogas qúant-o á no
tável diferença de receptividade das raças humanas não,
talvez. por suas condiçlJes organicas e psfllUicas mas. sobre
tude, por causa do tardio despertar das raças humanas. cuja
cultura veio começar no século dezenove.

O SR. Â.RRUDA FALCÃO - V. Ex. devia citar também, por
espírito de justiça, quem está pondo em prática as idéias de
Alberto TOrres, fazendo o milagre de transformar um país
càrcomido em grande potência: o Sr. Oliveira Salazar.

O SR. ,LAURO PASSOS - Foi o que se deu nos Estados
Unidos, onde os vencedores da formidável batalha de liber
dade, que fez ensopar o sólo americano com o sangue de mi
lhões de vítimas, logo perceberam que era necessârio orga
nizar escolas próprias ás condições intelectuais da juventude
negra. Criaram-se escolas em que o trabalho manual pre
ponderava, oferecendo-se os conhecimentos teóricos indis
pensáveis ao perfeito amanho da terra e cultura do gado; á
proveitosa criação das av~s domésticas, das abelhas; ao van
tajoso arranjo dos jardins e pomares com que se elevou o
nível econOmico e social do sul da grande república, quasl
,rruinada com a abolição dos escravos.

Essa obra grandemente humana obedeceu ao desenvol.
vimento de doutrinas pedagógicas prudentes e construtivas
no decorrer de meio século. O mais célebre instituto de edu
cagão. criado sob a inspiração de Booker Washington com
pletou há três anos o seu primeiro meio bent6nário por en
tre :Cestas brilhantes que seus antigos alunos promoveram,
para ouvir a voz do Presidente da República .dos Estados
Unidos, consagrando a obra do grande educador negro.

Nosso problema é igual, Sr. Presidente, envolvendo nas
mesmas necessidades toda a pobre população do interior,
brancos e pretos, todos igualmente necessitados de uma edu
cação prática e construtiva da economia e da mentalidade
conciente do povo. . .

Os nossos homens brancos do interior. das matas. caa
tinga:. e sertões. se acham inteuoamente ...lh~lOS tioa reqUl
Sitos de civilização eonf.emporanea. Sua capacidade inte
lectual estA á espera de instrução prática e de orfentaolo
e~ômica. de QUe lhes provenha o aproveitamento de IUU
energias morais, ainda nlo completamente destruídas pelu
devastações periódicas da malária e pela corrupçlio perma.
nente e insidiosa das verminoses.

Quando se pensa nas embaixadas de ouro que buscam
para o 8010 pãtrio levas de imigrantes estrangeiros, 6 triste
que ·86 esqueoam mais de i5 milhões de homens e mulheres
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brasileiros, cuja capacidade produtora está apenas esperando
a energia dos gOvernos, na organização de centros de instru
Oão profissional, modestos, humildes, mas eficientes, em que
as artes práticas da vida sejam ensinadas ao lado dos conhe
cimentos rudimentares da ciência, ajudando-os a perceber, na
sua existênc~a, algum valor para seus descendentes·e para a
humanidade.

Enquanto se não criarem êsses m1cleos culturaill que
honram a civilização americana, que elevam hoje a raca me
xicana e para que se volveram, com toda a intensidade, 08
governos revolucionários da Rússia Soviética. todo o esforço
brasileiro é baldado por mais que se ergam nos centros ad
ministrativos, industrias e comerciais do País, toda sorte de
escolas que reflitam apenas o brilho da intelectualidade eu
ropéa ou americana. Levado por estes pensamentos decor
rentes da minha experiência, colhida no trato diál'io d08
homens da lavoura, tive a oportunidade de me bater no seio
da minha bancada. pela inclusão do ensino profissional agrí
cola no Substitutivo a.presentado ao capítulo de educação, ao
projeto de Constituição que devemos elaborar para integra
ção política e econômica do Brasil, e para que a êsse pro
blEl.Q;la dêem o prestigio da sua solidariedade os homens que,
nesta ÃSsembléa, representam o pensamento da Nação, cujas
necessidades, tristezas, esperanças e possibilidades preeisam
ser encaradas de frente, se quizermos firmar os nossos crê
ditos de País economicamente illdependente e corresponder
, riqueza material do nosso solo.

O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. fala com toda a auto
ridade, como empenhado QUe ê no progresso de leu Estado,
dando exemplo prático á frente das indÓ:strlas.

O SR. LAURO PASSOS - Muito obrigado a V. Ex.
Cuidemos, Sra. Constituintes, do futuro do Brasil.

Aqui estamos, sobretudo, para alieerçar os destinos da
nova nacionalidade.

Lancemos a primeira pedra, porém, com dedicaçlo, sem
preocupações pessoaia, sem vaidades e sem ambiçlSes desca
bida••

Atentai bem, Sra. Constituintes, nestas palavras de
Vieira: "O maior mal de todos os males ••• - do diso bem!
- o mal que só é mal e sumo mal, é o pecado; porquê assim
-como Deus por essência é o sumo bem, assim o pecado, por
ofensa de Deus, ê o sumo mal. Mas se entre pecado e pe
cado, pelo que toca a nós, pode haver· comparação e dife
ferença; o pecado futuro é o peor e mais perigoso mal.

O passado e o presente, porquê foi e é pecado, é a suma
miséria, mas o futuro, porquê ainda há de ser, sObre ser a
suma miséria, é o sumo perigo". .

Não devemos; Srs. Constituintes, ser céticos, devemos
olhar para frente, olhos fitos no futuro, confiantes em dias
melhores para o Brasil.

Não façamos cÔro com os que dizem, que isto é um país
perdido; para estes repitamos as palavras de Rui: "O velho,
velhinho toca o termo da sua carreira. Breve terá livrado
êle da sua presença odiosa os ostracistas do regime, que lhe
pagou a criaeão com a proscrição.

Mas por um que se vai, milhares de outros aí se acham
P&' embocar os clarins da alvorada.

Não deixem expirar os sons que enchem estas terras
benditas.
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Não a deixem adormecer outra vez no esmorecimento da.
luta começada. Nem se continue a dizer que êste pais 6 um
país perdido. Do rumor das vozes que perdido o declaram,
é que resulta o seu perdimento. Somai estas unidades per
didoras, e no seu total tereis a perdição do Brasil. Varrei
essas unidades acobardadas e o Brasil seri um pais salvo,
imperecível, inamissível".

Tenhamos fé, Srs. Constituintes, ao menos como sonba;'
dores, sem baver perdido o ideal. (Muito bem; muito bem.
Palmas. O orador é cumprimentado.)

13
O Sr. Presidente - Tem a palavraQ Sr. José Alkmim.

O Sr. José Alkmim - Sr. Presidente, minha presença
nesta tribuna explica-se menos pelo prazer e pela bonra de
ocupá-la, do que pelo propósito de trazer a contribuição de
algumas observações, filbo que sou de uma região mineira
em que a atividade do habitante se dirige também para a
exploracão do sub-solo, para o estudo e aproveitamento
das suas possibilidades, embora, Sr. Presidente} considere
que o assunto já tenha sido aqui debatido, proflcientemente
e inteligentemente, por graudes autoridades na matéria.

Sr. Presidente, o estudo a que me proponho, mesmo
em poucas palavras, prende-se a outro, que exige desta As
sembléia maior empenbo na· fixação de rumos definidos e
de orientação que coincida com as necessidades nacionais.

Inicialmente, Sr. Presidente, Justificada 8 preocupaclo
de contribuir, de algum modo, para que a carta que aqui
estamos elaborando nio seja frequente~ente descumprida,
como o foi o pacto constitucional de 91, em muitos dos seus
dispositivos, - quero manifestar minhas esperanças na
Constituição que vamos dar ao Brasil.

&sim, Sr. Presidente, o que me preocupa nesta opor
tunidade é fazer uma ligeira análise nos três sistemas aos
quais se subordinam as nórmas para. o aproveitamento das
riquezas do sub-solo, assunto já ventila~~... e de modo bri
lhante, por alguns dos mais ilustres memoros da represen
tação mineira. E eu, embora receloao de nenhuma contri
buição de vulto poder trazer, de tórma a Justificar a mI
nha presença nesta tribuna•••

O SR. NRGRÃO DE LIMA - Não apoiado. V. Ex. trará, por
certo, uma contribuição valiosíssixpa.

O SR. JOSÉ ALKMIN - Muito grato li ·generosidade
de V. EL Pretendo fazer essa análise com o objetivo de
examin~r uma solução que seja, efetivamente, a do proble
ma naCIOnal no tocante ás riquezas minerais. Os três siste
mas a que me refiro são: o sistema dominial, o da acessão
e o àa 1'es nuUius. O primeiro, conquanto fGSse o vigente no
r~ime monárquico, foi sempre discutido.

A razão é que a Constituição, assegurando a plenitnde do
direito de propriedade, não reservou expressamente para B
Nação a propriedade das juidas.

O n. 22 do artigo 179, dessa Constituição, assegurando
a plenitude do direito a que me refiro, de~rminava a pre
cedência da indenização reclamada pelo interêsse públioo.
O sistema dominial era, portanto,· uma reminiscênoia dOI
antigos direitos reais, que incluiam no patrimônio da Coroa
a propriedade das minas. .
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. ~6 em 1866, .foi explici~~ente assegurado ·0 princípio
domInante nos tempos colonIaIS, tendo essa medida gover
namental provocado grande reação da parte de juristas de
que tanto se orgulha o Brasil: Lafayete, Teixeira de Freitas
e outros. . ..

Foj. assim no tempo da monarquia. .
O legislador c~nsti~uinte de 9i teve a preocupação de

resta~elecer o prIncípIO pleiteado pela Nação Brasileira,
por ISSO que consagrOU o. sistema da acessão, considerando
incorporada á pi'oprioo&cle do solo a do sub-solo, com a
ressalva estabelecida pelo parágrafo 17 do artigo 72 da
(lonstituião. E esta ressalva, de algum modo, atenuou a in
qui~tação do legislador constituinte de 91, quando, atribu
~ndo ao proprietário do solo a propriedade do sub-solo, era
acusado de estar empobrecendo o domínio da União.

A restrição, coI'.seguintemente, veio permitir ao legis
lador posterior assegurar o patrimônio da União, separan
do as riquezas do sub-solo da propriede.de da superfície,
por necessidade ou utilidade pública.

A permissibilidade, pois, estabelecida pelo parágrafo i7
do artigo 72, dá hoje ao legislador constituinte a noção
exata da situação atual. Aquêles que, no momento, se preo
cupam com o patrimônio da União e querem restabelecer
o sistema dominial, no pressuposto de que desta forma me
lhor se assegura a riqueza da União, êstes fogem da reali..
dade hist6rica. .

O SR. ARRUDA FALCÃO - Mas se preocupam com a •
cionalidade das minas, para que não passem as riquezas
nacionais a mãos estranhas. .

O SR. JOSÉ ALKMIN - Responderei a V. Ex. oportu..
namente, porque seu aparte não apenas me desvanece, mas
me dá ensejo de esclarecer um ponto que reputo de grande
importancia. .

Como ia dizendo, Sr. Presidente, os que se preocupam
com o restabelecimento do sistema dominial, no pressupos..
,to de que asseguram, desta maneira, mais efioientemente, o
patrimOnio da Un!lo, fogem ás contingênoias do nosso meio,
visto oomo, segundo acentuei de início, o sistema dominial, é
impraticável no direito brasileiro. E o é por muitas razões.
entre as quais o próprio exercício dêsse direito por part.4
da Uni!o relegado para segundo plano, de sorte que a in~

divisibilidade, em princípio da· t'iqueza do solo e do subsolo
constituia a oportunidade a que o dono do solo fOsse, quan..
do menos, o vigilante avançado da propriedade do subsolo.

O· sistema dominial é, repito, impratioável, não s6 p~las
razões que ligeiramente exponho, mas ainda por motIvos
que outros com grande autoridade, já aqui apontaram. Que
ro, entre êles, citar o Professor Furtado de Menezes, eII1l
cujo trabalho acentua a sua impraticabilidade. S. Ex. !p.on
ta, entre vários, os inconvenientes resultantes da fiscaliza
ção, inexequível, pelo ~ovêrnC? da Repúbl.ica, ~ada a exten..
são territorial do BraSIl; e amda de asSIstêncIa aos explo
radores do subsolo.

Afastado portanto, como inconveniente, quer pela~
tica, no regiine anterior, quer pelo .dispositivo consti~ucio
na! de 9i, êste sistema é hoje .pleIteado -por técnICOS e
grandes autoridad.es que, entretanto, despresam a expe
riência. ._
. Quero alora, Sr. Presidente, referir-me ao sistema da
ria nuUiui.. que 8e subdivide no sistema da ocupaç§.o, e na.-
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_queIe em que o Poder Público póde fazer a concessão pará
a:, exploracões. l!:~te é um sistema que levado ás suas úl
tI.mas consequênClas, _corresponderá ou ao sistema domi
nIal ou ao da acessão. Primeiro: porquê S& no sistema da
res nuUius a mina acaba pertecendo ao seu inventor coe
gareII!0s ao sis~ema de acessão; segundo, porquê, pelo' mes
mo SIstema, feIta a concessão perpétua, preconizada ainda
pelo eminente Professor Furtado de Menezes chp.garemoi
ao mesmo sistema de acessão; assim se a ooilcessão não a

-perpétua,. se é ~mporári~ a ela faltará o elemento princi
pal que é a. c~nflanca do concessionário para 0- emprêgode
grandes capItaIs com que possa fazer o aproveitamento efi-
çiente da riqueza. -
. - Fei°ta por curto prazo a coneessAo. além do inconve
niente de n!o inspirar confianca. nos levará ao sistema do
minial. porquê então é o Estado que a faz a título precá
rio, e nêste caso o não cumprimento das condições. r&Sta-

o belece o domínio da União. .
Chegamos assim, novamente, ao primeiro sistema que

é o dominiaI. . '
_ Cumpre agora, Sr. Presidente, fazer ligeira análise do
.sistema de acessão, verificando se êle, com as restrioGes
hoje impostas, no interêsse da coletividade. não será aquele
que melhor satisfaça á realidade brasileira.

Ora, o regime da acessão sObre ter grande vantagem
de permanecer a riqueza do subsolo sob a guarda e garan
tia do seu proprietârio, que é o dono do 8010, sofrerá limi
tações no interêsse da coletiv~dade, e essas limitações serAo.
certamente, o meio pelo qual se res~arda o interêsse da
União, tão justamente defendido, desta tribuna, po~ outra
autoridade na matéria.

É esta uma razAo aceitável, Sr. Presidente, para as
Iimitn~es- ao direito de propriedade, limitacões que impor
tam no inLerêsse da coletividade, que poderia estar de fato
prejudic~da com a riqueza contida no subsolQ., verificada
a impossibilidade do proprietário proceder, eficientemente.
ao seu aproveitamento. Não é, pois, sem fundamento, a con..
vicção de que a realidade nacional exige para o problema
uma soluCAo que do está em nenhum dos três sistemas
classicos, tão ardentemente defendidos por aqueles que se
extremam na matéria.

IE' certo que muitas nações da Europa, entre as quais a
França, a Alemanha, a Espanha, Por.tugal e a Belgica, ado
tam o sistema da re8 nuUis; em compensação nações de
grande riqueza do subsolo, como a Inglaterra e os Estados
Unidos, adotam o sistema de acessão. vigente na legisla
ção brasileira, Apenas o Japão e a Itália, ao que me lem
bro. adotam o primel1"o sistema, o dominial, que me pa
rece o defendido pelo eminente e honrado Ministro da
Agricultura, Sr... Juarez Távora. .
. Voltando, porém, ao que acabo de afIrmar. que a rea
lidade brasileira exige uma solução. eminentemente nossa,
devo assegurar, por exemplo. que os .dispositivos constan
tes do paTecer da Comissão ConstitucIonal. em número de
dois ou três importam, já, em tais limitações á proprieda
de que a ~ execuçãa não permitirá, em hipótese alguma.
qÚe qualquer das riquezas do .subsolo, seja qual fOr o .pre
ferido entre os sistemas clas8lCos, possa permanecer ln6X
pIorada.
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: Quero referir-me, primeiro, ao artigo i5i, da Ordem
Econômica e Social:

"A lei federal regulará o aproveitamento das minas e
demais riquezas do subsolo que dependerá, ·nos Cd.>OS de
terminados, de licença ou concessão do poder competente".

Continuando, Sr. Presidente, o artigo 7, número iO
letra 11 diz: .

"Compete privativamente á trDião:
.. .. .. .. .. .. .. .. ..' .. .. .. .. .. .. .. ... ....:

tO) - legislar sObre:

';") . ~i<itie;;s ~do ';ub~soiõ, ·~iil~riéã~: sicie;;rgia:' ãgu;;;
energia elétrica, florestas, caoa e pesca e sua explora.cão".

Finalmente, o número 26 do artigo 14.2:
É garantido o direito de propriedade, salvo as res

tricões ao seu exercício, impostas por leI, no interêsse .co
letivo. A desapropriação por utilidade pública far-se-á nos .
têrinos da lei, mediante prévia e justa indenizacão. ficará
sem efeito a desapropria~ãõ decretada que se não realizar
dentro de doze mêses, só podendo ser renovada s~ fOr rOgO
paga a indenização devida. Em caso de perigo iminente,
como guerra ou comoção intestina, poderão as autoridades
competentes usar da propriedade particular até onde o bem
público o exija, ressalvado o direito á indenização ulte
rior".

Ora Sr. Presidente, em nenhuma hipótese fical"ia. f6ra
da circu1ação a riqueza contida no subsolo, com a simples
presunção de que, assegurada a proprIedade individual,
por um dispositivo constitucional, pudêeSe ficar essa pro
priedade imune á sancão de dispositivos que autorizam .0
poder público a fazer a desapropriação e a oonsequeute ex
ploração dessas riquezas.

O SR. PKDRO !lACEI - N~sse caeo não ficaria assegur..
da a propriedade.

O SR. JOSE' .ALK:M,IN - E' uma contradição imposta
pelo Estado moderno.

O aparte de V. E%. tem arande oportunidade.
Não há, porém, antinomia nos dispositivos constituoio

nais, porquê todas as garantia~ sAo asseguradas, salvo
aquelas que devam cessar no interêsse legítimo e evident,
da coletividade. . . •

No Estado moderno - mesmo naqueles com a feicão
~e tem o nosso, de Constituição rígida - todas as garan
tIas, asseguradas por dispositivos estatutários, são subordi
nadas ao interêsse coletivo que prevalece contra quaisquer

. direitos individuais. .
O SR. PEDRO RACHE - Então não adiantam as garantias.
O -8R. JOSE' .ALKiMlIN - Adiantam as garantias, porque

elas só desaparecem quando, efetivamente, o reclame, o in
terêsse coletivo.

O SR. :PEDRO RACHE -:... Em matéria de propriedade, pre
domina sempre o interêsse da coletividade.

O SR. ÁuGU8'l'O DB Luu - O iDterêlle coletivo precede
·ao interêBse individual. .
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o sa. PEDRO RACSB - Estou encarando o assunto dO
lado p1'lãtico.

O SR. JOSÉ ALKMIN - V. Ex., agora, está bazendo a
questão para o ponto de onde ela não devera sair, que ê
precisamente êste: todas as garantias são asseguradas, sal
vo, sempre, aquelas, que no interêsse coletivo, devam ser
predominantes em detrimento das que no interêsse indivi
dual sejam asseguradas pelo texto constituciouaL
. A limitacão, sabiamente, imposta na carta de 24 de Fe
vereiro, pelo parágrafo 17 do artigo 72 da Constituição,
como proclamei de inicio, permitiu a individuação da pro
priedade do subsolo, para efeito de <me a jazida fosse ex
plorada, em benefício da coletividade. Hoje, t\l3te principio
tem muito maior latitude, porquê todas as garantias asse
guradas á prop'riedade o são no pressuposto de que nenhu"
ma delas possa colidir com o interêsse coletivo.

O SR. PEDRO RACHE - Fazer prevalecer o intel"êslle par
ticular dontra o coletivo, não se conseguiu até hoje.

O SR. JOSÉ .ALKMIN - O de que!ile oogita é, tanto
quanto possível, da conciliacão. :pesejo responder ao emi
nente colega. No regime da Constituição de 91, não foi re
solvido o problema.

O SR. PEDRO RACSE - O da coincidência de interêsses'l
Isso é uma tentativa; praticamente, nunca se resol 'eu.

O SR. JOSÉ ALKMIN - Não é uma, tentativa. A ques
tão é a seguinte, o preciso era que se tisesse a desapro
priação. Sem essa precedência da desapropri~cão, nunca se
poderia subtrair, do proprietário do solo, a propriedade do
subsolo.

O SR. AUGUSTO DE: LIMA - A desapropriacão importa o
reconhecimento de propriedade.

O SR. JOSÉ ALKMIN - Precisamente: a desal)rOpria
Cão importa o reconhecimento da propriedade. E, agora, o
que nos cumpre fazer é estabelecer um regime que resulte
em maior facilidade na desapropriação, sem, contudo erjgir
a espoliaclio em norma constitucional.

Esta soluçA0, Sr. Presidente, me parece estará assegu
rada por emendas que a representaclo mineira, do Partido
Progressista, vai oferecer ao Substitutivo constit.ucional.

Serlo emendas pelas quais a propriedadG, mantida com
outras restrições além das estabelecidas na Constituição de
91, ficará enquadrada no interêsse coletivo. Penso que se
tornará ocioso o dispositivo com que se pretende tornar
distintas a propriedade do solo e a do subsolo, tal" como está
no projeto constitucional.

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre Deputado que
faltam apenas dois minutos para terminar o pr87.o de que
dispunha para falar.

O SR. JOSÉ .ALKMJ:N - Vou terminar,. Sr. Presidente.
Antes, porém, quero, em resumo, dizer que somos partidá
rios do regime da. acessão com as limitacões impostas no
interêsse coletivo. Entendemos que a concessão para explO
racão mineira seja faculdade privativa dos Estados e uào
da União, por isso que os órgãos desta, estando uma mina
em ponto remoto do território nacional, 'não terão efici
ência .no exame dessa concessão eoa fiscalização do aprovei
tamento da riqueza. Nos últimos minutos que me rest.am, de
sejo, Sr. Presidente, acentuar pem que o exercício da facul-
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dada conferida aos Estados para venda de terras devolutas
êstes devem resguardar sempre o subsolo, de vez que a ces
~ão não ~ feita com.o objetivo de que. o eolono venha. a expIo
~a.r as rIquezas subJacentes. Também esta limitacão será ob
Jeto de um~ emend~. Na d~fesa do sistema da acessão, quero
para concluIr, referIr-me aInda á vantagem de retirarmos da
Consti!uiCã~ b.rasi.~ira a possibilidade de conter dispositivo.
que nao cOIncIdam de algum modo com a realidade Ilc1cionaL
Conservando o sistema com as limitacÕes impOitas pelo
interêsse da coletividade, o legislador constituinte teri a
tranquilidade de não haver, sObre êste assunto, estabelecido
para o Brasil um sistema inexequível, no que respeita ao
aproveitamento dos tesouros que a Providência eoiocou sob
sua terra. A êste propósito, Sr. Presidente, obedeceu a minha
vinda a esta tribuna, vara d~fender o ponto de vista Que
não é apenas do meu Estado, nem participa somente de in
terêsse da comunhão mineira. por que esu,. não tem iate
rêsse distintos e distanciados dos da nacionalidade.

O SIt. PEDRO RACHB - Principalmente de Minas,· o QU.
ê muito just.. .

O SR. JOSÉ ALKMIN - Principalmente de Minas, como
V. Ex. afirma: mas não apenas de Minas. Prentendemos que.
se respAitem direitos que foram mantidos na monarquia e
no regime republicano. afim de que nlo venham êles a ser
postergados com as conces~es de última hora, feitas á dis
tancia; para que o mineiro, aquêle que vive da exploracão
do subsolo. não seja surpreendido, nem fique á mercê da
quêles que contam eom facilidades 1108 centros onde essas
ooncesstses iriam ser feitas. sob influências imprevisíveis.
Tais faeilidades, viriam, praticamente, representar um es
bulho á propriedade e um atentado i profi!lslo dos QU8
vivem do gariml'e.

O SI\. PEDRO RACHB - É uma hipótese.

O SR. JOSÉ ALKMIN - Assevero a V. Ex. que nla é
apenas uma hipótese. E o faço nlio só 0000 a autoridade de
filho de uma regi!o em que a exploraçl1o do subsolo oons
titue para muita gente o ganhaplo de todo o dia, mas ainda,
0000 a de advogado militante na mesma regilo, acostumado
a vêr a espoliação, por grandes emprêsas, do pequeno ex
plorador do subsolo. Foi, pois, Sr. Presidente, com a domi
nante do pensamento mineiro do amor á terra, do amor ao
trabalho e do amor á liberdade, foi por estar convencido da
justiça Que encerra êste pensamento do povo do meu Es
tado, tão sensível, em todos os tempos, as causas do Brasil,
QUe vim á tribuna trazer a minba modesta contrlbuiclo.
t(Não apoiados ..)

O Sa. NBGRÃO DB LIMA - Contribuiçlo muito valiosa..
IMuito bem.)

O SR. JOSÉ ALKMIN - Mais uma vez, o meu agrade
cimento. (Muito bem. Muito bem. Palmas. O orador é cum
primentado. )

Durante o discurao do Sr. José AIkmlm, o ..
nhor Pacheco de Oliveira, te Vice-Pretidente,
deiD a cadeira da presidência, que á ocupada pelo
Sr. Cr1It6vlo BaroelO1, ~ Vice-Presidente.
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Vem á Mesa, ê apoiada p enviada á Comissão
ConstitucIonal !lo emenda n. .124.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Clementiu()
Lisboa.

O Sr. Clementino Lisbôa lê o seguinte discurso: - "Sr.
Presidente, 8rs. Constituintes, em discurso que tive a ho~
de proferir perante esta Assembléia, em uma das Sessõe!5
do mês de Fevereiro, expús algumas considerações a res
peito da discriminaçã() e distribuição de renãas~ estudando
a situação-de extrema penúria a que o Anteprojeto cons
titucional reduzia os Estados, colocando-os na impossibili
dade de proverem as necessidades de seu govêrno e admi
nistração; defendi o ponto de vista em que se firmou ~

bancada do meu Estado em emenda que formulou sObre o
assunto.

O Anteprojeto, neste particular, alterava por completo o
regime adotado pela Constituição de 1891, sem ter em con
sideração as realidades brasileiras, numa concepção méra
mente te6rica, cujos resultados· seriam o desequilíbrio dos
orçamentos dos Estados e consequente fracasso de suas ad
ministrações.

Em vez de fortalecer a capacidade tributária das unida
des federativas como é da essência do regime, o Anteprojeto
retirou-lhe a sua principal fonte de receita, o imposto de
exportação, não para extinguf-Io, por anti-econÔmico e pre
judicial ã produção, mas para transferf-Io para a Unilo,
lem compensação equitativa, conforme ficou provado á sa
ciedade com os argumentos e quadros trazidos a esta ilustre
Assemhtéf1\ •

O Substitutivo ora em discuss§o, com espírito mais de
mocrático e, sobretudo, mais de acOrdo com a evoluolo eco
nômico-social do Mundo M.oderno, procurou corrigir aquela
injusto critério e as mal veladas tendências centraUzador81
do trabalho elaborado no ItamaraU e que a douta Comlsslo
dos 26 houve por bem despresar, agindo quanto á matárfa
que estudamos por evoluçlio nntural, conservando a compe
tência. dos Estados para cobrança dos impostos de exporta
c;lio, com redução de 20 % :lnualmente, de sorte a ficarem
definitivamente eliminados no ano de i9U. como pleiteava
a emenda paraense. .~

Bã, 6 certo, no Substitutivo modificaçÕes que podem
influir de modo substancial na vida íinanceira dos Estados,
notadamente no que diz respeito ao imposto de consumo.

. figurando nos orçamentos estaduais com a apreciável verba
global de 60.339 contos no exercício de i 933 e reservados
pri'vativamente li União: mas, ainda af andou cautelosamen
te a Comissão Constitucional, mandand.o, no pa.rligrafo único
do art. i7, que se proceda com relação aos impostos que os
Estados e Municípios cobram cumulativamente com a União,
constantes de seus orçamentos de i933, e que lhes não sejam
atribuidos pelos arts. i5 e i8, do mesmo modo porquê se
faz com referência ao imposto de exportação.

Baseia-se esta nova política finaneeira referente aos
Estados principalmente nos impostos sObre vendas mercan
tis e territorial.
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O primeiro, já adotado em meu Estado com excelentes
resultados de futuro e certamente dentro do prazo determi
nado para completa abolição do imposto de exportação, con
tribuirá de modo eficaz para sua substituição e equilíbrio
orçamentário; não assim o territorial que, como demonstrei
em meu discurso anterior, só pode ser aceito em países de .
adiantada progresso, onde a terra esteja devidamente apro
veitada, cultivada e valorizada, onde haja uma organização
perfeita ela produção e da propriedade.

Inf.elizmente os nossos vastos latifúndios, com suas in
comparáveis riquezas, ainda inexploradas e algumas desco
nhecidas, não produzem o que deles se deve esperar, pois
estão dependendo da solução de problemas vários, que assi
nalei em outra ocasião, entre os quais avultam os de sa
neamento, povoamento, instrução e vias de comunicação,
cada um deles exigindo grandes capitais que ora escasseiam
entre todas as nações pelo retraimento do crédito.

Permanece assim, no entanto, a política financeira por
tentativa, a que já uma vez me referi, a tributação por ex
periência, sempre perigosa, mas, otimista que sou, nem
um s6 instante descreio do progresso da Pátria e do seu
esplendoroso porvir. Já não haverá, contudo, mudança
brutal na transformação do ·sistema tributário, arrancando
se aos Estados a maior qu6ta de sua receita, mas, J.() con
trário, fica estabelecido um periodo de preparação para
criar novas fontes de receita.

Não insistirei na crítica ao Anteprojeto, nem ao Sub,s
titutivo ou ás inúmeras emendas apresentadas por vários
senhores Deputados e brilhantemente defendidas desta tri
buna, segundo a orientação de cada um, ou as condições pe
culiares ás regiões que representam.

A difi,)uldade de oonciliar opiniões na matéria em apre
ço provém precisamente da diversidade destas condições no~

limites do nosso vasto território.
Refletindo o pensamento dos meus companheiros de re

presentação, mantenho os têrmos em qu~ coloquei a questão
no meu último discurso. .

Aliás o problema da distribuição de rendas foi o que
maior discussão e mais acurado estudo despertou nesta As
sembléia, que já se acha suficientemente elucidada e con
fiamos na sua alta sabed6ria e acendrado patri6tismo para
solução do problema.

O que precisamos é fomentar e valorizar as nossas ri
quezas com especialidade a terra, procurando explorar,
aproveitar e utilizar os tesouros com que a natureza nos
prodigalizou, aumentando o nosso patrimônio com uma sé
rie de medidas urgentes, energicas e eficazes que só o ca
pital e o trabalho podem proporcionar.

Não desconheço o esfOrco hercúleo necessário para che
garmos a esta Canaan dos nossos ~onhos, conduzindo a
Nação á sua completa resurreicão econÔmica e financeira.

Sem preconceitos de regionalismo estreito, e longe de
mim qualquer desprimor para com outras regiões da Pátria.
basta a Amazônia, celeiro do mundo, como preconizou o
sábio Humbold, para que tenhamos fé inabalável em nossos
destinos, e cuido não ser temerário asseverar que a ninguém
possa ser dado discutir e duvidar do valor de suas riquezas
e possibilidades, tão grandes. tão extraordinárias que s6 as
podemos comparar á. fOrca cicl6pica do rio famoso que,
sulcando. regando e fecundando suas terras, delas fará sur
gir, em futuro não muito remoto, o nosso engrandecimento.
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Beaervava-me, Sr. Presidente, para mais demorada
mento, por ocasi§.o da primeira. discussão do Anteprojeto, es
tudai' esta matéria e as relativas a outras emendas que apl'e
lentnmol.

A necessidade, porém, de apressar a constitucionaliza
010 do País ditOl! a esta Assembléia a reforma do seu regi
monto. 00 sentido de alcançar tão patriótico objetivo, im
podlndo, no entanto, que os Deputados de novo viessem a
e8ta tribuna explanar as ·suas idéias, defendendo as reivin
dioações constitucionais com que desejavam contribuir para
a elaboracão de nossa Carta Magna.

Felizmente, quanto á representação da minha terra, o
Substitutivo da Comissão Constitu<Jional deu satisfação a
quasi todas as suas emendas, já incluindo-as no novo pro
Jeto de Constituição, já desprezando disposil;ões do Ante
proJeto que aberravam dos principias federativos ou vi
nham de encontro ás boas normas de dIreito e ás necessi
dades da Nação.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Qualquer potência de quarb
ordem que possuisse a AmazÔnia passaria imediatamente
para a primeira ordem. E nós não compreendemos o valor
daquele colosso. .

O SR. CLEMENTINO LISBOA - Agradeoo multo O
aparte de V. Ex., que' vem fortalecer a minha argumen
&1010.

O SI\. PEDRO VERGARA - A Amazônia é uma das grandea
resorvas do País. .

O SR. CLEMENTINO LISBOA -Cabe-me hoje, no res
vlto 'empo que me é facultado pelas exigências regimentais.
em openas trinta minutos apresentar alguns reparos ao Subs
ULutlvo.

BerJa, talvez, de estranhar que, advogado, com 34 anos
de exorcício assíduo da profissão, não me detenha. no- título
relativo ao Poder Judiciário, mas se assim procedo é em obe
diênola 68 deliberacões de minha bancada que me indicou
..tudo diverso, designando para elucidar a matéria contida
DO titulo IV outro companheiro: - seja-me, porém, permiti
do, alllumindo minhas responsabilidades, declarar que pes
.oalmente sou pela dualidade da Magistratura e folgo em dar
te.temunho da perfeita organização judiciária do meu Es
tado, onde os magistrados, servidores ilustrados e honestos
dI' JUltlÇa. sempre se impuseram ao respeito público, a-pesar
dai vlciBsitudes com que a polftica e as dificuldades finan
ceiras do Tesouro do Estado muitas vezes os flagelaram.

Com o advento da Revolução, novos horizontes se des
oortlnaram para êstes abnegados sacerdotes do direito e da
le1: e boJe. mais do que nunca, êles podem exercer sua
elevada função com toda independência, sem preocupa..,
ç6es outras, certos da eficiência das garantias que lhe slo
atribuída••

Confesso. também, que melhor do. que o sistema espa-.
sado pelo Substitutivo é ainda o do Anteprojeto embora me
aliste entre os defensores da dualidade, que é mais consen
tanea com o regime político que adotamos e a autonomia
dos Estados pela qual nos batemos. . ~

=e preciso não despresar as alterações que a modIfIoa
çlo acarretará com a necessidade de aumento de juízes pa
gos pelos cofres dos Estados cujos onus serão agravado!
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pelas exigências da letra "r" do arte i22, nem sempre corres
pondendo ás suas possibilidades orçamentárias. .

Pesa-me, Sr. Presidente, não poder admitir a hipótese
figurada, há poucos dias desta tribuna, pelo meu nobre
amigo Deputado ltau! Fernandes. no discurso notável que
proferiu, encantando a Assembléia com seus dotes privile
giados de parlamentar fulgurante. e fino diplomata, quando,
defendendo 9 sistema do Substitutivo, declarava: .

E OS Estados que não se contentarem com ésse
sistema de garantias, que equilibra Norte e Sul, ainda
têm uma válvula de segurança, ainda não vista por
muita gente, na faculdade que se lhe deu. retirada á
última hora na Comissão. mas restabelecida por,
eJ:l1enda, de qualquer Estado. por maioria qualifica
da de seu Poder Legislativo impre~sa com solenida
de em duas reuniões sucessivas, passar a território.
Cada um dos Estados terá o meio de se fundir admi
nistrativamente e judiciariamente neste .todo, que é
o Brasil, renunciando á vida de Estado federado.
para se transformar em território regido pelos po
deres federais, com autonomia local como província,
com vida municipal protegida, mas administrado por
autoridade federais e dotado de JUÍZes federais. '

A bancada paráense' é radicalmente contrária á trans
formação dos Estados em Territórios: o suicidio não á
remédio para coisa alguma.

Voltando ás emendas apresentadas pela bancada do
Pará, vitoriosas no seio da Comissão dos 26, pela sua inclu
são no SubstitutIvo, além da relativa aos impostos de ex
portação, entre outras, a que incumbe, o»rigatoriamente, á
,União a profilaxia da lepra, a exigência do exame prenup
eial, a relativa aos membros da Gamara dos Representantes
e eligibilidade dos atuais delegados do Govêrno Provisório
nos Estados; e despresadas e abandonadas entre outras as
irritantes e vexatórias disposições cerceando a autonomia
dos Estados, a absurda e impatriótica redivisão do BrasU.
com a idéia disfarçada de centralização, sem ter em conta
as oonsequências funestas que, para a ordem pública e in
dissolubilidade da Pátria, daí poderiam advir, o injusto dis
positivo do art. i9, letra c. transferindo á União as ilhas
do oceano, sacrificando, sem nenhum intedase, direitos res
peitáveis dos Estados, para sómente citar as mais impor
tantes, insistirei, agora, embora rapidamente, pela exigui
dade do tempo, na necessidade da incluir na Constituição
dispositivos que se me afiguram de real interêsse nacional
e que o Substitutivo esqu'OOeu ou não apreendeu em seus
justos termos e na rejeição de outros que me parecem im
procedentes e não devençio ter acolhida na Carta Magna.

Era propósito meu começar pela "Bandeira", o simbolo
glorioso da Pátria, a representação máxima dos elevados
sentimentos cívicos.

Precedeu-me, no' entanto. o nobre Deputado pelo Rio
de Janeiro, Sr. ~Gésar Tinoco, que com seu grande ardor
patriótico externou sentimentos que eu creio serem de toda
esta Assembléia, no seu respeito e veneração ao pavilhão'
nacional.
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Não vejo motivo para o parágrafo único do art. 60 do
Substitutivo, no qual se estabelece que "a lei -ordinária po
derã modifIcar a bandeira nacional, mantidas as oores
atuais e criar um pavilhão comercial".

A Bandeira é a tradição viva da Pátria; a representa
~ão constante das nossas gl6rias e em suas dobras está
sempre o Brasil, grande, belo, enremecido de seus filhos.:
deve por isso ser· intangfvel.

Suprima-se, pois, êste parágrafo único do artigo 6,
que constitue verdadeiro sacrilégio para todos quantos pra
ticam com sincera unção o culto da religião da Pátria.

Também tenho como absurdo que se queira criar um
pavilhão comercial, como se o comércio, fÔrca propulsora
da n.ossa grandeza é do nosso progresso, não fosse digno das
garantias e da proteção da gloriosa Bandeira NacionaI, que
leva aos mais longínquos recantos do Orbe a lembranOa da
Pátria distante e a segurança de que ela vela pelos seus fi
lhos.

Não se argumente cOm a velha Inglaterra, porquê at
o pavilhão comercial tem tradições seculares: o comércio
f,ez a sua riqueza e a9 duas bandeiras se confundem l1um
único sentimento, - a grandeza e a fôrca da Nação.

Não me .conformo, outrossim, com o esquecimento a que
se relegaram as bandeiras dOs Estados.

Elas têm, também, as suas tradições e as suas glórias:
no que concerne a da minha Terra todos os brasileiros sem
dúvida a contemplam com veneração e entusiasmo, recor
dando-se que foi ela que guiou aquêle punhado de espar
tanos que, eletrIzados pela coragem e patriotismo do inolvi
dável paraense Veiga ,Cabral, expulsou do território pátrio
o conquistador audaciOSO que tentava arrebatar-nos a joia
preciosa que ê o Amapá. apressando assim com êste feito
memorável a solucão de secular litígio e revelando-nos· es
ta extraordinária mentalidade de estadista e diplomata ClUe
101 o segundo Rio Branco..

O SR. MEDEmOS NETO - Muito bem.
O SR. CLEMENTINO LISBOA - Mais tarde, e para não

referir senão dois exemplos. vemos o mesmo pendão ani
mando nos invios sertões da Baía a. valorosa mflicia pa
raense que teve a primazia na penetração do inexpugnável
reduto de Antonio Conselheiro.

São tradições respeitáveis, que devemos conservar,
porquê elas estão arraigadas no coração do povo e consti
tuem legítimo orgulho.

Essas bandeiras estaduais não farão nunca diminuir o
culto pela bandeira maior do Brasil unido. Ao lado do em
blema do Estado tremúla sempre o pavilhão nacional a. sig
nificar que o amor á região onde nascemos não faz es
quecer que somos e queremos ser brasileiro&

Também é necessário que no art. 7°, após o nÚlnero9,
se inclua a emenda que tenho a honra de apresentar. pa..-a,
com o n. iO figurar no referido artigo, passando a seguinte
a· ter o número i i; - ficará. assim redigida:

"9) auxiliar os Estados limítrofes. afim de resguardar
as regiões fronteiras de países estrangeiros. com medidu
de ordem ·eéonômico-sociais n-otadamente no que diz res
Deito ao saneamento rural, povoamento, instrução, vias de
oomunicaÇão, rMes ierro-viárias e estradas de l'odage.m".

VOLUME XII 25
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Qualquer que seja o aspecto pelo qual se encara à
emenda em apreço, sobretudo ao ponto de vista da de!ea8
nacional, ela se impõe como medida de alta visão patrió
tica.

Merece reparo o artigo 12, § 6°, reprodução do pensa
mento expresso na letra f do artigo f3 do Anteprojeto, a
que a bancada paraense apresentou emenda que renovo para
que se acrescente depois da palavra "anos" as palavras" a
partir da promulgacão da Constituição",

Justifica-se esta emenda pelo fato de terem muitos
Estados cessado há longos ~mos os serviços de suas dívidas
fundadas 'e não ser razoável agora, que caminham para a
normalização da sua vida administrativa e reorganização
econômica e financeira, venham a sofrer as consequências
de êrros anteriores.

Não me parece correta a expressão do· art. i3 - 2° 
"preços de bens e serviços" que deve ser substituida por
"preços de produtos e retribuição de serviços".

É uma questão de propriedade de linguagem, sem ne
cessidaãe de outras explanações.

Também renovo a emenda que a bancada de meu Es
tado fez ao § 2° do an. i8 do Anteprojeto, aplicando-a ao
§ 10, 30 do art. fi, acrescentando deI!.ois da palavra "imobi
liarias" as palavras, nem sObre os juros de qualquer títulos
de dívida pública, seja qual rOl' a época. de sua emissão.

NãO é moral que o govêrno recorra ao crédito público,
acene-lhe com vantagens e promessa! e depois venha re
tomar parte da remuneração que ofereceu para sua realiza
ção.

Para evitar dúvidas suprima-se na letra b do art 21
a palavra - "navegáveis'.

O artigo 65 parece n~o ter sido devidamente meditadó
pela douta Comissão que elaborou o Substitutivo: é a im
plantação do regime do calote. do ludíbrio oficializado, tra
zendo completo descredito para a União, para os Estados
e os Municípios pela ameaça da nulidade do ato de emissão
dos títulos de dívida ou de empréstimo quando por motivo
fortuitos. completamente alheios ao credor e até ao deve
dor - "o serviço de juros e amortizacão de toda a dívida
pública vier, assim, a exceder anualmente á terça parte da
receita média dos impostos efetivamente arrecadados nos
três últimos exercícios financeiros."

Não haverá mais segurança para operações financeiras
e o crédito desertará por completo, pela ameaça constante de
avultados ou totais prejuízos.

Nada justifica esta desprimorosa e desleal disposição nà
Carta Magna: emissão feita e empréstimo lançado estão per
feitos e acabados.

Para abusos, talvez, possív-eis, com referência aos Estados
e Municípios, o próprio Substitutivo deu o remédio na letra
b, do art. 42, e art. i24, letras a, b, e 'c, não se podendo admi
tir a injúria á Camara dos Estados, sU'pondo que possa autori
zar emissão ou empréstimo, sem o necessário estudo das con
dições econômicas, financeiras, das respectivas possibilidades
e contra disposição constitucional expressa.

Vem a propósito, tratando-se de empréstimos e emissões,
bem como do ~rédito da União, dos Estados e dos Municípios
que nas disposições transitórias se inclúa onde convier a
emenda já anteriormente apresentada ao art. 81 do Antepro
jeto e que é a seguinte:
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"Os Estados dever!o no mais curto prazo promover a
regularizacão de suas dívidas externas, de ac6rdo com as suas
possibilidades econômicas e financeiras, cumprindo á UniAo
assegl,lrar a execução dos acôrdos estabelecidos, auxiliando os
::Estados com as garantias que forem julgadas convenien~s".

O descrédito que tem advindo ao Brasil, pelas faltas dos
Estados e Municípios em matéria de satisfacão dos emprésti
mos externos, Justifica plenamente a necessidade da regula
.rizacão destas dividas, de modo que se firmem acOrdos den
tro da capacidade econOmica dos Estados e suas possibilidades.
:financeiras.

E de observar que se houve imprevidência da parte dos
Estados, também se verificou grande facilidade por parte dos
:prestamistas.

O abuso do crédito foi a origem de todos os males e a
culpa do fracasso, em muitos casos, não cabe somente ao
..devedor, mas também aos credores, aconselhando assim a que
,todos contribuam com uma parcela de sacrifício para de ora
-em diante normalizar estas situações vexatórias e prejudi-
.ciais. .

Não se diga que o decreto de 5 de Fevereiro último Já
·resolveu, definitivamente, a situação dos· empréstimos exter
.dos Estados e dos Municipios, pois, justamente, em sua maio
·ria se encontram compreendidos no Gráu Vll1 para objeto
-de estudo especial, e de dois, sei estarem em adiantadas ne
..gociações, com enormes vantagens para os devedores em pla
no dentro de suas capacidades econOmicas e possibilidades
.financeiras: refíro-me, Srs. Constituintes, ás dívidas exter
"'Das dos Estados do Pará e da Baía.

Quanto ao meu Estado, será um êrro, quiCá um crime,
.abandonar em meio o trabalho feito para regularizar estas
obrigações berrantes, reconstituindo o nosso crédito e dando
"confiança ao capital de que tanto carecemos para a valoriza
,ção das nossas riquezas e nosso reerguimento econÔmico. .

Não é possível fomentar a produção se não dérmos pro
-vas da nossa boa fé e continuarmos a repelir o capital de que
··precisamos.
. O Govêrno Provis6rio, único no regime republ1cano que
-:tem olhado para o Norte, auscultando suas necessidades e pro
,curando satisfazê-las, tem a melhor boa vontade no assunto,
·.mas convém que a Constituição arme o govêrno federal de
:poderes que lhe facilite a tarefa.

O n. 18 do ut. i42 é reprodução do artigo 57 do Ailte
.projeto, a que a bancada do Pará apresentou emenda· que um
melbor estudo aconselha a não renovar nos mesmos têrmos,
pleitE'ando pura e simplesmente sua Bupressio.

A lei inconstitucional, o ti sempre, qualquer que seja a
duração de sua vigência, e o elemento tempo não pOderá ja
:mais modificar, nem fazer desaparecer aquele oaracterístico.

Deve, também, ser suprimido o art. 153 do Substitutivo,
por ser matéria de direito privado já regulado pelo Código
,civil.

Sinto, Sr. Presídente, que o tempo se escOa e estou abu
sando da atenção dos Srs. Constituintes; não quero, porém,
terminar sem falar no art. 9° das Disposições Transitórias, no

. ,qual está determinado o prazo de dez anos para serem resolvi,,:
-das as questões de limites entre os Estados.

Parece que o Substitutivo· tem o firme propósito, a vonta
<la deliberada de eternizar estas questões irritantes, tanto mais
..exf.ranháveis quando () .Brasil, pela ação patriótica da sua
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diplomacia, já fez desapareéer todas as suas dúvidas com os-
países limítrofes. .

Não é possível que em matéria tão importante, que põe
em jogo a paz interna do País, exigindo, portanto, urgente so
lução, se fixe prazo tão demorado, que nos leve talvez 'lO
regime de uma Nova Constituicáo.

Sómente por um íntimo e leal entendimento, entre os.
Estados, por meio de concessões recíprocas, realizaremos a
grandeza do Brasil, e alcançaremos a produção máxima de
todas as energias nacionais na obra do reerguimento político,
econÔmico, financeiro e social da nossa Pátria.

Si êrro cometeu a Revolução foi não ter, com os poderes
discricionários de que dispunha, resolvido na Aurora da re
denção de Outubro estes absurdos e impatrióticos litígios in
ternos, estabelecendo a paz e harmonia entre as unidades fe
derativas, condição primeira da grande reconstrução nacional
que orientou os legionários de 1930.

Para não citar senão o exemplo do Pará, aí está a ques
tão da ilha das Cotias a acirrar inimizades entre dois Estados
que i:p.terêsses de toda ordem aconselham a viver na mais
estreita união. -.

No entanto uma ação judicial lenta e dOe solução demora
da vai, dia a dia, cavando fundo dissenções entre os dois povoS'
irmãos.

O Pará anseia por uma· solução rápida para a qual nãG
tem poupado esforços o valoroso soldado que governa o meu
Estado, penhor seguro de amizade para com os filhos do Ama
zonas, pois já uma vez a sua espada o libertou do jugo do
despotismo.

É preciso que interêsses de qualquer ordem não procras
tinem a obra idealista dos apóstolos de 22, 24 e 30.

Façamos trabalho de sincera brasilidade para que possa
mos repetir com Hitler este mandamento sublime de fé pa
triótica:

A Revolução não significa destruição, mas sim construção
gigantesca. (Muito bem; muito bem. Palmru. O orador é
-vivamente. cumprimentado.)

15

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Gabriel Passos..

O Sr. Gabriel Passos - Sr. Presidente, numa Assembléia
como esta, de caráter que cada vez se acentúa e mais se
colora com os impulsos e os traços de invencivel tendência
nacionalistas, visivelmente preocupada em marcar e 800ntuar
as linhas mestras da Nação una e indestrutivel no seu terri
tório, assim como nos laços espirituais da sua gente e nas
tradições profundas de sua história; numa Assembléia comO'
esta, não é de mais que uma das questões básicas e quEr
mais concorrem para estreitar' os el~s místicos que unem os
povos, a-pesar-de já suficientemente debatida por luminareS'
da Casa, ainda encontre o concurso modesto e despretencioso
da minha v6z.(Não apoitull)s .. )

Quero referir-me ao problema capital para a vida do
Brasil - a educação do seu povo. Não será ela, felizmente..
o único fundamento da unidade nacional; há outros elemen
tos que cimentam essa unidade desde aqueles ricos de senti- .
do, na ordem econômico-geográfica, como o curso do Sá/)
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Francisco, que na afirmacão do claro espírito de Vicente Li
.cinio Cardoso, serviu de leito profundo para a for.mação da
. unidade nacional. Foi por êle, no recesso mesmo do hinter-
land brasileiro, no âmago da Nação, que as grandes migrações,
'OS grandes intercambios sulcaram e vincaram a alma nacio
nal de marca definitiva, permanente e duradoura.

Não serão as diversidades geográficas que hão de conse
:guir provocar a desunião do Brasil, não só porquê a unidade
se estabeleceu no cerne mesmo do País, mas também porquê
a vida modérna é propicia á nossa Pátria. O Brasil se de
fine, se discrimina no mundo numa ocasião em que os meios
.de comunicação e de transporte apagam as distancias e fa
zem desaparecer as diferenças. Mas, sobretudo, Sr. Presi
.dente, há essa comunidade espiritual, êsse modo comum de
encarar a vida, que, mesmo nas Assembléias mais heterogê
neas, embora as divergências doutrinárias dos pontos de vis
'ta exclusivistas, sentimos· como um liame indestrutível a
.garantir a grandeza e a integridade da nossa terra!

, Todas as grandes vozes que ocuparam esta tribuna parlt
.analisar o problema da educação nacional o deram como
primacial, como essencial para o desenvolvimento do Brasil.

É, pois, ponto tranquilo que a educação deve merecer dos
:brasileiros mais cuidado, lllais energia, mais amÔr e dedica
·ção do que os que lhe foram dispensado.s até agora. Mas,
Senhores, não podemos ficar nos vagos anseios, nos desejos
mais ou menos articulados. Será preciso que todas as aten
·.ções se voltem para essa questão nuclear com vontade de
resolvê-la, e, para ela dirijam todos o melhor dos esforcas
·e das dedicações.

O nosso Pais ainda não conseguiu derinir o sentido pri
meiro e último do seu problema educacional.

Não acontece aquí, felizmente talvez, que o ensino e a
educação sejam instrumentos de uma acão do Estado para
.determinado fim, mais ou menos sectário. Estamos copiando
as reformas e as aquisições dos povos que mais avançaram

..nêsse terreno. Nem haveria possibilidade de agirmos de ma
neira diferênte.

O problema que agora iniciamos, já há. sessenta anos,
porém, em palzes que slo paradigmas para nossa cultura e
para nossa educacão, apresentava os mesmos defeitos, as mes
mas fultas de rumo. E êsse rumo não é traçado por uma
contingencia episódica na vida das nacões, mas nasce, emerge
.da alma dos povos como uma necessidade imperiosa e fatal.

Lembra, em magnifico estudo, o Sr. Serges Hessen, que,
·quando há cêrQs de sessenta anos, Lorenz de Stein se esforca
va por fazer reconhecer a política do ensino como ciência,
expunha como duas soluções clássicas dêsse. problema os sis
temas então triunfantes na França e na. Inglaterra: o princí
pio estatal e o princípio da liberdade encontravam em cada
um desses países a sua mais pura incarnação.

Naquele período, não havia na Inglaterra uma s6 escola
·públicu e nem havia nenhum órgão nacional ou comuna! para
.a administração ou inspeção do ensino privado.

Até 1832 as finanças públicas não despenderam um ceitil
..eom a instrução do povo. Entendiam os dois partidos res
ponsaveis pela. vida do Estado inglês que êste não devia
intervir em matéria escolar; os conservadores, porquê con
:sideravam a instrução pública monopólio da rs:t'eja anglicana;
-e os liberais, porquê conceituavam o Estado simples associa-
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ção de proteção que deve apenas assegurar· a liberdade dos
indivíduos e de suas associações livremente consentidas.

Emb6ra divergêntes os motivos, chegavam os dois par
tidos á mesma conclusão de se absterem de incorporar o des
tino da instrução ao Govêrno, á administração inglêsa•.

Evidentemente, não poderíam parar aí e, aos poucos,
começando com a mera proteção ou auxílio ás escolas, inspe
cionando-as para efeito de pagar as contribuições, "Playment
DY results", coordenando e incentivando os esforcos locais,
terminou a administração inglésa por constituir um sist.ema
de ensino que oferece hoje ao mundo um Código Pedag6gicpo
dos mais avançados e dos mais apreciados. Ne13sa evolução o
Estado inglês manteve sempre a sua tendência de defensor
conciente do direito do indivíduo á instrucão.

A França, com a Universidade Napoleônica, entendia que
o ensino devia ser instrumento da vontade do Estado. O
ensino visava trazer ao povo a vontade do Estado e modelá-lo
segundo essa vontade. Um sistema rígido de uniformização
sotopunha a "Université Imperiale de France", no cume de
toda uma hierarquia que se desenvolvia até ás últimas rami
ficações, sob o signo da vontade exclusiva do Estado.

Nas transformações ulteriores dêsse sistema, o curioso
é que, numa de suas últimas etapas, se compreendeu, "enfim,
positivamente o princípio da liberdade de ensino e foi aban
donada a idéia da liberdade negativa do liberalismo clássico".

São dois sistemas oposros mas, que ao cabo, chegaram á
mesma definitiva conclusãq: isto é, na Inglaterra, o en~ino

pri,mário foi absorvido pelo Estado e as leis que o regulam
são ditadas pelo Estado, mas sempre tendo em vista que o
Estado é mero protetor da vontade individual e que, 3Elsim
sendo, a assistência pedagógica que êle presta ao indivíduo é
um seu dever para proteger e garantir a vontade mesma
dêsse indivíduo. A Franca, que começou com um sistema es
tatal de ensino rígido, f<li forçada a reconhecer a iniciativa
privada e admitir a colaboração dos indivíduos. E, afinal,
chegou-se á conclusão de que o Estado disciplina e orienta o
ensino, mas, ao mesmo tempo, tal ensino deve ser discrimi
nado e ditferenciado, de acOrdo com a vontade dos indivíduos
e das suas necessidades.

Essa. conclusão, atingida após a grande guerra, não é,
contudo, o fenOmeno mais interess&nt. dos tempo, modernos
porquê, nesse capitulo nós temos a Rússia Soviética, que es
tabeleceu um sistema de ensino inteiramente de facção, in
teiramente destinado a formar os cidadãos que serão os res
ponsáveis pela vida do Estado Soviético. E, como a Rússia,
antes da revolução bolchevista, se encontrava num estado pri
mitivo em relação aos problemas do ensino, os organizadores
do novo() Estado foram forçados a estabelecer um processo
intensivo de educação, mormente de educação técnica, de edu
cação e de ensino daquelas matérias que deveriam ser apro
veitadas na direcão do Estado, porquê a mocidade proletária
a que o ensina principalmente se destina, é a resp-onsavel pelo
futuro do Estado Russo. De ·tal maneira n.ós observamos, nos
tempos modernos, mais êsse fenÔmeno de um Estado que tem
um fim em vista, que deseja exercer determinada atuação
sõbre o seu pOVo() e que se aproveita do melhor instrumento
para que êsse desideratum se efetive, para que as suas aspi
rações se realizem, quais sejam o ensino ea educação.
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Entre nós, não podemos dizer que haja um sentido su
perior para a educação porquê, na hora atual, se examinar
mos com isenção o pan-orama brasileiro, não podemos affir
mar que uma forte tendência nessa ou naquela direção se
acentue, de forma a dar caráter a l!ma orientação.

Devem-os, pois, como Constituintes, julgar dos anseios da
alma brasileira pelas manifestações que emergem desta As
sembléia, que c<msiderar'6 admitir como sentido da educação
nacional, um sentido nacionalista porquê, Senhores, a-pesar
dos pesares, a-pésar de se adotar e pleitear o ensino religioso
nas escolas como uma necessidade educativa, não podemos
considerar que os $tdeptos desta corrente que, na realidade,
constitue o maior número, queiram que êsse ensino, que o
ensino em geral, seja um instrumento de formação religiosa
do povo brasileiro. Não é, pois, um ponto de vistà sectári.),
embora o seja - ~ assim,a. Assembléia Nacional o tem consi
derado - apenas um instrumento de educação e de ·tperfei
çoamento moral em obediência a uma orientaçã-o que é nn
tural do povo brasileiro, cuj-o moral e cujas tendências são
fundamentalmente religiõ"sas.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - V. Ex. põe a questão nos
seus devidos termos, com a autoridade de quem fala em
nome do Estado de Minas Gerais.

O SR. GABRmL PASSOS - Obrigado a V. Ex. Falo
em meu próprio nome. Acredi,to, entretanto, que é êsse o
sentir do meu Estado.

O que há, pois, sôbre o problema brasileiro do ensino
e da educação, a gravidade por todos apontada está em que
o problema, entre nós, tem que lutar com a nossa pobreza
e, de certo modo, com uma vontade um pouco desarticula
da, uma vontade episódica, que se manifesta em mOmil:l
tos de -entusiasmo. Faltará, talvez, a vontade enérgica,
que persevera nos rumos e que'-vence as difficuldades e as
barreiras. É, porém, um problema que está lançado, desa
f·iando as inteligências e as vontades. Não podemos ter a
covardia de abandoná-lo ao meio do caminho, se bem que
não possamos admitir que um "fiaf,1t milagroso o resolva, de
momento.

A complexidade do assunto, dada a extensão de nosso
território e a existência de uma população rarefeita sObre
êle, encontra outras tantas barreiras que temos d·e vencer.

O Substitutivo constitucional, conforme críticas auto
rizadas que a êsse capítulo já foram publicadas pela im
prensa não estabelece um sistema, nem delineia um plano,
em linhas gerais, para qUe se apreenda a questão em todos
os pontos comportáveis em uma Constituição.

É evidente que numa Constituição -não se admitem dis
posições minuciosas. Estas melhor l}abem nas. leis e nos
regulamentos. Mas mesmo o egquéma geral, a bÔa dis
criminação das atribuições em matéria de ensino, quais
os poderes ou os órgãos responsáveis por êsse ensino,
quais os lineamentos, as n6rmas mais gerais, que devem
configurar ou caraterizar êsse ensino - são auestões que
precisam ficar resolvidas. - -

Em despretenciosas emendas que, a todo o capítulo re
ferente á educação, me ábalanco a apresentar, submetendo
as á ilustre Assembléia e á consideração dos doutos e dos
competentes, penso que essas questões, dentro de nossas
possibilidades minguadas, ficam provisóriamente - porque
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não há preceitos definitivos - estabelecidas em linhas
mestras, em linhas mais gerais. .

Logo de início se estabelece que a União, os Estados e
os Municípios são responsáveis pela educação e cultura do
povo. Um dispositivo desta natureza, a meu vêr, se torna
necessário, não s6 para avivar e' precisar as responsabili
dades, que são inalienáve!s, mas também para estabelecer
que a êsses 6rgãos não compete unicamente prover e manter
a instrução; compete-lhes, além disso, a cultura do povo,
tarefa relevante para a qual a ciência e a técnica contem
poraneas nos oferecem variados recursos, além de outros
elementos educativos classicos .de que ainda não dispomos
na medida de nossas necessidades.

Por outro lado, cumpre que as elites sejam aparelha
das com instrumentos capazes de lhes proporcionar uma
alta cultura. Quando por mais não fosse, porquê são elas
justamente que representam a nacionalidade, são os indi
ces da mesma nacionalidade.

Também julgo necessário que, num parágrafo conciso,
se discrimine a competência da União. Esta seria a de esta
belecer os preceitos do ensino superior e secundário, ga
rantindo a autonOmia didatica e administrativa das· Uni
versidades que tivessem recursos, idoneidade e capacidade.

Segundo: provêr - quanto ao ensino secundário 
cada Estado, Territ6rio e a Capital Federal, de um esta
belecimento modelo.

Terceiro: manter 6rgãos de cultura geral ou especiali
sada.

O ensino superior, assim como o secundário, deve ser
disciplinado, orientado pela União, por um princípio de
ordem e não, por um preconceito de simetria, um precon
ceito d-e igualização ou de exclusiva homogeinização do
ensino, mesmo porquê é no ensino secundário e superior
que há possibilidades de s-e desenvolverem e de aparecerem
~s personalidades, acentuando-se-Ihes os tracos carateris
bcos e definidores. E a União, justamente porquê êsse
ensino superior e secundário é o que se destina á formação
da elite nacional, deve orienta-lo por linhas que deixem
possibilidades á liberdade individual e de tendêqcia; que
deixe, ao indivíduo, afinal, a liberdade de vocação e de
orientação, porquê sem liberdade não há cultura.

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre Deputado que está
findo o tempo de que dispunha.

O SR. GABRIEL PASSOS - Consulto a V. Ex., ji que
um distinto colega me cedeu a sua meia hora, se posso usar
da mesma para terminar o meu discurso.

O Sr. Presidente - Para que V. Ex. continue com a pa
lavra, uma vez QÚe está finda a hora da Sessão, é necessá-
rio que a Casa se manifeste. .

O SR. JosÉ ALxMIM - Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.
que consulte á Casa sObre se consente em meia hora de
prorrogação. afim de que possa o orador terminar sua bri
lhante oração.

O Sr. Presidente - Os ·senhores que apoiam o requeri
mento do nobre Deputado, queiram se levantar. (Pausa).

Foi aprovado. V. Ex. têm mais meia hora para con-
~u~. .

O SR. GABRIEL PASSOS - Agradeço a generosidade
da Assembléia e prometo, para a ela corresponder, estrei
tar- o mais possível as minhas considerações, de modo a
não cançar os ilustres colegas.
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O SR. PEDRO ALEIXO ~ V. Ex. agradará a Assembléia,
~sando de todo o tempo. (Apoiados.)

O SR. GABRIEL PASSOS - Obrigado a V. Ex.
Sr. Presidente, devo dizer, em linhas gerais, e en

.curtando as minhas considerações, que é necessário definir
.o sentir do ensino secundário, que "visa desenvolver nos
indivíduos todas as suas aptidões uteis". Dentro dessa de
finição cabem as várias modalidades de ensino e diversas
disciplinas das que constam do Substitutivof. e vêm sendo
:pleiteadas em emendas. Cumpre seja orien ado exclusiva
.mente pela União, podendo· ser mantido pelos Estados, pelos
Municípios e por instituições particulares.

Quanto ao ensino primário sou daquêles que julgam
indispensável continue, como até aquí, orientado pelos Es
:tadQs, porquê a natureza dêsse ensino exige um conhecimen
to amais diréto de determinadas peculiarIdades do meio em
,que êle se exercita e, além disso, dada a vastidão do nosso
território, seria impossível que a União pudesse chegar aos
últimos recôncavos de regiões perdidas, para prover com

,-eficiência ás respectivas populações o ensino primário.
A União é também responsável pelo ensino primário.

A ela também incumbe incentivar e propagar êsse ensino,
cabendo-lhe o direito de orientá-lo em suas linhas mais
·amplas e gerais, por uma norma que melhor defina o senti
lll-ento nacional. Ao mesmo tempo, seria necessário que a
União, por meio de preceitos gerais, retificasse os êrros e
'Os abusos que, por vezes, se apontam pela vastidão do nosso
·País. O plano geral da instrução primária não poderia ser
um plano que deixasse a pormenores capazes de travar o
·desenvolvimento mesmo dêsse ensino. Antes devêra ser um
plano cuja estrutúra fixasse rumos amplos, como, proibindo
·que, nas escolas primárias se ensinem línguas estrangeiras
-ou hist6rias de outros povos.

O SR. PEDRO ALEIXo - Muito bem.
O SR. GABRIEL PASSOS - O problema angustiante

,e básico do ensino primário encontra tropeços a que não
me posso furta.r de fazer uma ligeira raferência.

Ainda, há poucos' dias, ou'Vf de distinto colega de ban
cada comentários muito justos, da tribuna desta Casa, á
.-deficiência do ensino para as populações rurais.

Ora, senhores, o ensino rural é justamente, em todos os
países, o problema mais agudo. É nêle que todos os educa
.dores encontram as maiores dificuldades. Envolve uma
série de outros problemas, como, por exemplo, o do pro
fessor, sobretudo em nosso meio, em que, geralmente, a f"S
-colha recái entre moças diplomadas pelas nossas escolas
.normais, moças que são originárias das cidades, onde exis
tem essas escolas, ou filhas de pais suficientemente abasta
dos para levá-las a receber educação em escolas distancia-

.-das dos seus distritos de residênéIà.; se elas são abastadas
não se sujeitarão a um ensino rural mal remunerado, des
confortável, retiradas de seu ambiente, de seu lar, para ga
nhar pouco e para levar uma vida s6 de sacrifícios ••.

O Sá. PEDRO ALEIXo - E de privacões. .
O SR. GABRIEL PASSOS - .•• e de privações, muitas

vezes como diz o nobre colega.
Se elas são das cidades, encontram as melmaa dificul

dades, .dificuldades que são enormes para quem está acos
-tumado no conforto e passa, ez-ab7'upto, para o desconforto
.da vida na roça.

Na solução do problema do professorado para o ensino
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l'ural é que se encontram as maiores dificuldades. O Estado
de Minas não tem descurado dêsse problema e, desde João
Pir.heiro, o primeiro grande revolucionário do ensino mi
neiro, até á reforma Antônio Carlos-Francisco Campos, que
deu ao ensino primário no nosso Estado um desenvolvi
mento, uma amplitude de linhas verdadeiramente magní
ficas, a questão tem sido sempre considerada. Contra êll'J
tem-se lutado e, a-pezar-da melhoria que se observa,· 05 re
sultados anda não são, nem pódem ser, satisfatórios.

O problema do professor envolve o problema do profes
sor para o professor; e, muitas vezes, se, em Minas, uma moca
da Escola Normal, com três anos de curso, está habilitada a
ensinar em escola distrital, ou em escola rural, não se limi
tam a êsses reduzidos conhecimentos o auxilio e as possibi
lidades que o Estado lhe oferece, porquê, além de um carso
chamado de aplicação, existe ainda uma instituição verda
deiramente notável e que, na boca de grandes técnicos nacio
nais, dos maiores, e estrangeiros do tomo de CIaparede, o in
sígne mestre do Instituto Jean Jacques Rousseau, de Gene
bra, constitue um estabelecimento modelar, digno de ser imi
tado.

Ora, é justamente na Escola de Aperfeiçoamento de Belo
Horizonte que vamos encontrar a maior, a mais fecunda a
a mais cheia de vitalidade das oficinas pedagógicas do nosso
Estado.

O ensino ai ministrado tem um cunho de aperfeiçoa
mento, porque, na verdade, aperfeiçoa os conhecimentos co
muns ás normalistas e é um ensino que visa formar as té
cnicas para a assistência pedagógica aos grupos escolares, as'
orientadoras de ensino e as professoras das Escolas Normais.

Nessa Escola já tive a fortuna de assistir a um debate
entre professoras - porquê a Escola de Aperfeiçoamento é·
constituida por alunas professoras que, recrutadas entre as·
mais capazes dos grupos escolares do interior, vêm á capital
para, em dois anos, aperfeiçoarem e aprimorarem os seus;
conhecimentos - já tive a fortuna de assistir, numa reunião<
dessas professoras-alunas, um longo e interessantíssimo de
bate sObre as dificuldades, infinitas, do ensino rural. li: ().
problema do transporte, é o problema da educação dos pais
para que compreendam o valor da escola, é o desconforto
pessoal da professora, que, a-pezar-de seu espírito de sacri
fício, muitas vezes, dada sua educação, não o pode tolerar.

Ora, senhores, não se pode dizer que os Estados des
curem do seu ensino primário; porquê, felizmente, não é sÓ'
Minas que despende um grande esfOrco e contra o analfa
betismo desenvolve tremenda luta.

O SR. RAUL SÁ - Os orçamentos é que descuram do en
sino, nos Estados.

O SR. GABRIEL PASSOS - Os orcamentos, diz V. Ex.
muito bem, os orçamentos precisariam ser grandemente am
pliados para poderem formar o professorado necessário ao·
ensino e para ritmar o ensino pelas nossas necessidades.

Temos, sob o sígno dos novos processos pedagógicos, o
Distrito Federal e quasi que todos os Estados brasileiros•.
Todl?s êles se d~svelam por orientar o seu ensino pela nova
técmca pedagógIca, e compreendem muito bem que não bas
ta ensinar a ler e a escrever. É necessário que o aluno seja
educ~do, isto é, que pelo ensino ministrado no Brasil, demos
á crIa~ca t~as as p~sibilidades, afim de que saia da es...,
cola prImárIa uma umdade útil, um homem -capaz, com as:
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qualidades ordinárias e comuns para guiar-se na vida; um
homem em que se tenham desenvolvido as melhores aptidões,
a iniciativa, o poder de observação, a faculdade de discrimi
nação e todas essas riquezas que transformam o individuo
numa unidade útil para a sociedade.

Assim, pois, senhores, penso, já que os Estados, de modo
geral, não descuraram da tarefa que lhes foi atribuida, é ao
êles que cabe, por melhor eficiência da luta, manter, com 8;

colaboração da União, dos Municípios e com aceitação da.s
iniciativas particulares, o ensino primário. A orientação
dêsse ensino lhes deve competir, porquê as necessidades lo
cais impõem-lhe certa plasticidade. Mesmo em países que se
iniciaram sob o sígno estatal do ensino, como a França, é
hoje aceito que até os programas das matérias escolares po
dem ser modificados pelo arbítrio do professor, de acÔrdo
com as condições do meio, da escola, etc.

A escola é feita para o meio em que é localizada, e, por
tanto, é preciso que o professor tenha certo arbítrio dentrG
d.os programas e que ê~tes tenham alguma elasticidade com
preensiva, de maneira a permitir que se poilha em ação O·
coeficiente pessoal do mestre.

O problema não pode, porém, de acÔrdo com a vontad~

manifestada por todos os órgãos da opinião, continuar ape
nas com êsse esfôrço, aliás grande. É .preciso que sejam
multiplicados, porquê o Brasil continua a ser uma terra ha
bitada em sua maior parte por analfabetos.

É necessário, pois, que nos orçamentos, ou no plano fu
turo de educação nacional - não plano de sonhadores, ou
para episódica sentimentalidade, mas definitivo, que deva
ser obedecido por decênios, - se consígnem não só os recur
sos, mas tambem as providências necessárias para a CGm
pleta educação da mocidade brasileira.

A iniciativa particular, que no nosso meio, em relação
ao ensino, é de grande eficiência, principalmente no que diz
respeito ao secundário, não aparece quasi no primário.

O SR.. PEDRO ALEIXO - Porquê não é rem1J.nerador.
O SR. GABRIEL PASSOS - Acredito que seja por isso~

e é por êsse motivo que para o ensino primário deve ser in
vocada a atenção dos governos, mas também pleiteada a be-
nemerência dos filantrOpos, benemerência que se pode exer
citar no auxílio ás caixas escolares, nas bolsas de educação'
G em um sem número de modalidades.

Segundo minha modesta emenda, é permitida a manu
tenção do ensino primário a particulares, mas aos EstadoS'
deve caber a sua orientação e fiscalização. O Govêrno Fe
deral pGderá traçar as normas mais amplas do ensino primá
rio, de maneira a. modelá-lo ás necessidades nacionais.

Outro capítulo que tem sido abundantemente versado é
o relativo á assistência pedagógica aos deficientes, retardados
e anormais. É princípio justo e humanitário. O brasileiro 6
muito sensível ás vocacÕes dos seus sentimentos prGfundos,
aos princípios de humanidade, mas é preciso que na assis
tência que se ofereça aos retardados, anGrmais e deficientes
não haja excessos que prejudiquem aos nGrmais. aos slios~
porquê êstes se tornarão unidades úteis mais depressa do
que aqueles que a fatalidade desgracou com retardamento ou
com deficiência.

Nos Estados Unidos se esboça uma grande corrente de
opositores a essa assistência. Lá, com a tendência exagera
damente eugenfstica, querem se negue todo o amparo a êsses:
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<leficientes, principalmente porquê os consideram incapazes
de se equiparar jamais aos normais, julgando-se que se trans
formarão num grande pêso para a coletividade, exigindo dos
capazes grandes e onerosos tributos.

O SR. BARRETO CAMPELO - São filósofos de Sparta .••
O SR. GABRIEL PASSOS - •.. que, aliás, já existem em

outros países. Não chegaremos por certo a êsse extremo;
mas não poderemos também permitir que os normais e capa
zes sejam sacrificados pelos que tiveram a desgraça de não
"O ser. Na disciplina da educação, senhores, não é ,possivel se
esqueçam os prinefpios reguladores dos estabelecimentos
-destinados a provocar, incentivar e enriquecer a cultura. Os
~stabelecimentos de livre pesquisa, de cultura desinteressada,
de arte, afinal, todos aqueles estabelecimentos em que bro
tam e se desenvolvem conhecimentos superiores e se apurem
grandes e desinteressadas conquistas científicas ou artís
ticas ...

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre Deputado que
restam a S. Ex. poucos minutos.

O SR. GABRIEL PASSOS - Termino num momento,
'Sr. Presidente, pedindo desculpas á Casa por haver abusado
de sua tolerancia.

O SR. NEGRÃQ DE LIMA -.,Absolutamente, não. V. Ex.
está sendo ouvido com muito prazer., (Apoiados.)

O SR. GABRIEL PASSOS - Obrigado. Deixo, senhores,
de considerar outros pontos das emendas que apresento ao
'Substitutivo e que me parecem relevantes, dadG o pequeno
prazo de que dispomos.

O que deve marcar os estabelecimentos dessa natureza
é a mais ampla liberdade, único ambiente em que as facul
dades mentais se podem desenvolver amplamente, dando o
máximo de seu rendimento.

Não é possível cultura sem liberdade.
Ao Estado, entretanto, cabe auxiliar êsses estabeleci

mentos, facilitando-lhes o desenvolvimento por todos os
meios ao seu alcance.

Estou certo, senhores, de que, se encararmos com a de
cisão e a energia que o problema exige, a gravidade e a ma
gnitude do ensino e da educação nacionais, não chegaremos,
de modo algum, á penosa melancolia das conclusões a que
levam as conversas em tOrno ás mesas de café.

Há de haver entre n6s bastante energia para que o es
fÔrço que dedicarmos a êsse como a outros problemas fun
damentais não seja um esfÔrço sincopado, sujeito a vagas
vontades ou a caprichos efêmeros. A minha conclusão, por
tanto, não é cética: é a de que o Brasil tem elementos para
vencer essa e outras dificuldades. (Muito bem; muito bem.
'Palmas. O orador é cumprimentado.)

Durante o discurso do Sr. Gabriei Passos. o
Sr. Cristóvão Barcelos, 2° Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Fernandes Távora, 2° Secretário.

O Sr. Presidente - Esgotado o tempo da prorogação,
"Vou revanta~ a. Sessão, del51gnand() para ama.nhã a mesma.

ORDEM DO DIA
Continuação da discussão do projeto n. i-A, de 1934.

l(Substitutivo Constitucional - 12& Sessão.)
Levanta-se a Sessão, ás f8 horas e 30 minutos.



105a Sessão, em 27 de Março de 1934

Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente, e PachecO"
de Oliveira, {. Vice-Presidente

1

:A's 14 ~oras, comparecem os S1'S.:

AntÔnio Carlos, Pacheco de Oliveira, Tomaz Lôbo, Fer
nandes Távora, Clementino LisbOa, Valdemar Mota, Álvaro·
Maia, Mário Caiado, Cunha lfelo, Luiz Tireli, Alfredo da.
Mata, Abel Chermont, Lino 'Machado, Magalhães de Almei
da, Costa Fernandes, Adolfo Soares, Godofredo Viana, Hugo
Napoleão, Freire de Andrade, Valdemar Falcão, José Bor
ba, Leão ,Sampaio, Ponte$ Vieira, Xavier de Oliveira, Mar
tins Veras, Kerginaldo Cavalcanti, Alberto Roselli, Odon Be
zerra, Irenêo Joffily, Barreto Campelo, Agamenon Magalhães,
Arruda Falcão, Arnaldo Bastos, Góis Monteiro, Valente de
Lima, Guedes Nogueira, AntÔnio Machado, Rodrigues Dória,..r. J. iSeabra, Marques dGS Reis, Magalhães Neto, Alfredo Mas
carenhas, LeÔncio Galrão, Atila Amaral, Homero Pires, Fra~-·
cisco Rocha, Arnold Silva, Lauro Passos, Fernando de Abreu,.
Lauro Santos, Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, sam
paio Correia, Leitão da Dunha, Olegário Mariano, Nilo de
Alvarenga, João Guimarães. praõo Kelly, Alípio Costallat,.
Acúrcio TOrres, Fernando Magalhães, Lemgruber Filho, Mar
tins Soares, Pedro Aleixo, Augusto de Lima, Negrão de Lima,..
Mata Machado, José Alkmim, Odilon Braga, Vieira Marqu~s,

Clemente Medrado, Simão da Cunha, Policarpo Viotti, Cam
pos do Amaral, Jaques Montandon, José Carlos, Barros Pen
teado, Guarací l3ilveira, José Ulpiano, Lacerda Werneck, ÃI
fredo Pacheco, Nereu Ramos, Arão Rebêlo, Carlos Gomes,
João Simplício, Renato Barbosa, Demétrio Xavier, Vítor Rus
somano, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Raul Bittencourt, Gas-
par Saldanha, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, Gilbert Ga
beira, Vaseo Toledo, Antônio Rodrigues, Valdemar Reikdal,
AntOnio Pennafort,sebastião de OIiveira, João Vitáca, Al-
berto Surek, Armando Laydner, Guilherme Plaster, Eugê
nio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Ricardo Machado,
Horácio Lafer, Euvaldo Lodi, Mário Ramos. Rocha Faria,..
Teixeira Leite, Pinheiro Lima. (fi3).

O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o campa-
recimento de 113 Sra. Deputados.

Está aberta a sessão.

O Sr. Fernandes Távora (~Secretário) procede á leitura:
da Ata da Sessão antecedente, a qual é, sem reti1icacõe~
aprovada.
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o Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente.

O Sr. Tomaz LObo (10 Secretário) procede á leitura. lio
:seguinte

EXPEDIENTE

Representações:
De professores paulistas, nos seguintes termos:
"Exmo. Sr. Presidente e mais Membros da Assembléia

'Constituinte: .
Os infra assinados, professores públicos paulistas, certos

·de que as aulas primárias custeadas pelo erário aberram de
sua finalidade educativa se convertidas em liças franqueadas
ao conflito ãe idéias religiosas e sistemas metafísicos, exa
ram os representantes do Povo, na A&sembléia Constituin
ie, que não suprimam a escola leiga, não façam da escola na
cional uma casa de ódio, e, prevenindo a guerra civil entre
as crianças, defendam dos venenos do fanatismo a escola pú
:blica, para que ela, com fé e poder, seja o que tem sido em
4"5 anos de harmonia e tolerancia: - regaço acolhedor de
'todos os brasileirinhos, této amigo que, num ambiente de
-simpatia, paz e confiança, sem olhar a diferença de crédos,
,reune e confraterniza os filhos de todas as famfiias e de to
-das as igrejas.

Atenciosas saudações.
São Paulo, 5 de março de 1934. - Theodoro de Morael.

- Genesio de Almeida Moura. - Galaor Nazareth de Arau;o.
- Hernandino Martins Rocha. - Luiz Gonzaga de Camargo
Fleury. - Antenor Romano Barreto. - Eusebio de Paula
:Marcondes. - Luiz Galhanone. - Antonio Ataliba de Oli
veira. - Benedicto Toledo. - Miguel Roque. - M. A. Ca
.margo. - Antonio de Campol. - Fabiano R. Lozano. 
.Francisco Jarussi. - Raul Fomeca. - José de SaUel. 
Luiz Damasco Penna. - Romulo Pero. - Ma:timo de Moura
'Santos" •

- Á Comissão Constitucional.

2

De escrivãs de paz e oficiais do Registo Civil de distri
·tos do Estado de Minas Gerais, solicitando seja modificado o
:art. 108 do projeto de Constituição.

De Venancio de Figueiredo Neiva, remetendo sugestões
"ao projeto de Constituição.

- Á Comissão Constitucional.
Telegramas:

3

Urbano - Presidente Assembléia Nacional Constituinte:
Igreja Evangélica da Piedade comunica está. rogando a.

Deus que dirija os trabalhos desta Assembléia e pede V. Ex.
considerar seu representante Dr. Guaracf Silveira. - Ave
'tino M. Novaes, Pastor. - Inteirada.

Urbano Presidente Assembléia Nacional Consti-
'tuinte.



-399-

Igreja Evangélioa, de Ramos, comtlIlfua está orando
para que Deus dirija os trabalhos desta Assembléia e pede
V. Ex. considerar seu representante DI'. Guarací Silveira.
- Avelino M. Tavares, Pastor.

- Inteirada.

4

Urbano - Presidente Assembléia Nacional Constituinte.
Funcionários federais sexagenários contando mais vin

te anos serviço público União pedem constar Constituição
regalia aproveitamento contagem tempo serviço Estados nos
.casos aposentadoria. Atenciosas saudações. - Mário Bulcão.

- Á Comissão Constitucional.

5

De Curitiba - Presidente Assembléia Nacional Consti
tuinte - Rio.

Federação Operária e Instituto Ordem Advogados, em
ação conjunta, acaba lavrar praça pública perante represen
tantes todas classes sociais Paraná, veemente protesto con
tra vinda assírios. Paraná espera vossência revogue, permis
são vinda intrusos. indesejáveis. Saudações. - Alberto Cruz,
presidente Federação Operária. - Oscar Martins Gomes,
secretário Instituto Ordem Advogados.

- Inteirada.

o Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente.

iDe acõrdo com o Regimento vai se passará Ordem do
dia. (Pausa.)

Comparecem mais os Srs.:

Cristóvão Barcelos, Mário -Chermont, Leandro Pinh~i

TO, Moura Carvalho, Joaquim Magalhães, Rodrigues Morei
ra., Carlos Reis, Agenor Monte, Pires Gaioso, Luiz Sucupira,
Figueiredo -Rodrigues, Silva Leal, Ferreira de Sousa, He
rectiano Zenaid'e, Pereira Lira, João Alberto, Souto Filho,
'Mário Domingues, Augusto Cavalcanti, José de Sá, AIde Sam
paio, Osório Borba, Humberto Moura, Izidro Vasconcelos,
Sampaio Costa, Leandro Maciel, Augusto Leite,· Deodato
Maia, Prisco Paraíso, Clemente Mariani, Arlindo Leoni, Medei
ros Neto, Artur Neiva, Edgard Sanches, Manuel Novais, Gileno
Amado, Negreiros Falcão, Aloísio Filho, Paulo Filho, Carlos
Lindenberg, Jones Rocha, Rui Santiago, Pereira Carneiro, Raul
Fernandes, César Tinoco, Oscar Weinschenck, José Eduardo,
Fábio Sodré, Cardoso de Melo, Soares Filho, Ribeiro Jun
-queira, José Braz, Adélio Maciel, Gabriel Passos, Augusto
Viegas, Raul Sá, João Penido, João Beraldo, Daniel de Car
'Valho, Aleixo Paraguassú, Valdomiro Magalhães, Belmiro de
Medeiros, Bueno Brandão, Plínio Correia de Oliveira. Al
cantara Machado, Rodrigues Alves, Almeida Camargo, Mário
Whately, Vergueiro César, Zoroastro Gouveia, Cincinato Bra
ga, Carlota Queiroz, Henrique Baíma, José Honorato, Do
mingos Velasco, Generoso Ponce, João Vilasboas, Plínio Tou
.Tinho, Lacerda Pinto, Antônio Jorge, Idálio Sarctenberg,
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Adolfo Konder, Simões Lopes, Carlos Maximiliano, Frede
rico Wolfenbutell, Ascanio Tubino, A:droaldo da Costa, Aci~
Medeiros, Ferreira Neto, Martins e Silva, Francisco Moura,
Edwald possolo, Mário Manhães, João Pinheiro, Pedro Ra
che Pacheco e Silva, Oliveira Passos, David Meinicke, Abe
lardo Marinho, Morais Paiva, Nogueira Penido. (10'1.)

Deixam de comparecer os Srs.:
Veiga Cabral, Jeová Mota, VeIoso Borges, Luiz Cedror

Solano da Cunha, Arruda Camara, 'Simões Barbosa, Godo
iredo Menezes, Miguel Couto, Gwyer de Azevedo, Bual'qUe
Nazareth, Bias Fortes, Melo Franco, Pandiá Calógeras, D~l-
fim Moreira, Furtado de Menezes, Cristiano Machado, Levi~

do Coelho, Licurgo Leite, Celso Machado, Ca.rneiro de Re
zende, Teotônio Monteiro de Barros, Morais Andrade, Hi
p6lito do Rêgo, Abreu Sodré, Antônio Covelo, Cardoso çie
Melo Neto, 'Morais Leme, Nero de Macedo, Francisco Vila-
nova, Anes Dias, Maurício GardosQ, Mílton Carvalho, Wal
ter Gosling, Augusto Corsino, Alexandre Siciliano, Gastão·
de Britlll. Robert(; Simonsen" Levf Carneiro. (39.)

ORDEM DO DIA

6

Continuação da discussão do projeto n. f-A,
de 1934. (Substitutivo Constitucional - f2&<
Sessão.)

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projeto.

7

Tem a palavra o Sr. Marques dos Reis, primeiro orador.

O Sr. Marques dos Reis - Sr. Presidente, incumbido de
relatar a "Declaração de Direitos e Deveres", orientei-me no
desempenho da missão do modo como expús, ao elaborar
sucinto e modestíssimo relatório a respeito das emendas
apresentadas e do substitutivo que tive oportunidade de
redigir.

A essa altura. afirmei que era meu objetivo deliberado
oferecer contribuição que sflrvisse, como ponto de partida,
de assunto sObre que se pronunciaria a douta Comissão doa
26 e, posteriormente, o plenário desta Assembléia. Bem
acentuei, então, que não era possível, de nenhum modo,
ali estivesse um trabalho pessoal, uma irradiação autôno
ma do meu pensamento, sinão que fôra intuito meu auscul
tar a média das pretensões, das aspirações dominantes na·
Assembléia.

Também, de outro lado, salientei que não tinha a pre
ocupação de alterar o Anteprojeto, que, naquela como em·
muitas outras partes, é positivamente digno de admiração,
aprêço e refletida consideração de todos quantos tenham·
sob as vistas o notável trabalho da chamada Comissão dO'
ltamaratí •

Logo de comêço, entretanto, preciso frisar ~e ao emi
nente jurisconsulto baiano, Dr. João MangabeIra, causou
estranheza a circunstancia de se ter incluido, naquele pont()·
do Substitutivo, de~erminação a~inente ao direito de pro
priedade, no que S. Ex. descortma um duplo êrro, êrro de-
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técnica, em primeiro lugar, porquê para a parte de Decla.:
ração de Direitos se levou o que diz com o direito de pro
priedade, e êrro de elaboração no modo como foi redigido
o próprio preceito que se lhe refere.

Permito-me, com inteira sinceridade e grande'tran
quillidade, ao mesmo tempo, divergir da opinião de S. Ex.,
quando por êste modo afirma:

"Dois erros. O Substitutivo eliminou o texto
preciso e lapidado, expresso na Ordem Social, e colo
cou em lugar dêle, na Declaração de Direitos, o dis
positivo chocho e anêmico, que nestes têrmos se dis
simula e enuncia."

Devo dizer que não há, absolutamente, êrro de técnica.
Poucos não são os tratadistas junto a quem se encontra a
e~unciação do direito de propriedade como um direito indi
viduaI. Ainda mesmo para os que hoje pretendem execrar
a "declaração dos direitos do homem", larga e formidável
conquista que a liberdade pOde fazer por virtude da Revo
lução Francesa, ainda para êsses é o direito de propriedade
um direito individual.

Logo, não há êrro de técnica no se enquadrar o dispo
sitivo, que assegura êsse direito, no Capítulo da Declaraolo
de Direitos e Deveres.

Não percebo o por que a técnica do Substitutivo seria
superior á do Anteprojeto.

Mas, admitido, porventura, que tivera havido um des
Use, um como delíquio nesse cuidado de técnica, então, devo
dizer que essa falha, êsse defeito, êsse deslise, êsse delí
quio não pode, não deve ser levado á conta da Comissãõ
Constitucional, sinão do Anteprojéto que nos veio da Co
missão do Itamaratí e que, deficientemente, havia declarado
que asseguraria os direitos relativos á propriedade e da
promessa se despreocupara.

Aqui está o art. 102 - Declaração de direitos e deve
res - do Anteprojeto do Itamaratí:

"A União assegura a brasileiros e estrangeiros
residentes no Brasil••• "

De início, façamos o seguinte reparo: - declara que
assegura "a brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil".
Isso significaria ser indispensável que o brasileiro residisse
no Brasil para que, de acOrdo com o art. 102 do Antepro
jeto, tivesse assegurados aqueles dos seus direitos que· tra
dicionalmente e no próprio espírito da Constituição brasi
leira, sempre o foram independentemente daquela condição
de residência.

O "residentes" refere-se aos estrangeiros, de maneira
que havia necessidade de incluir, como se fez no meu mo
desto substitutivo e no da Comissão Constitucional, a pre
cisa especificação: "a brasileiros e a estrangeiros residentes
no Brasil".

Como db;ia, porem, no Anteprojeto se assegura a in
violabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segu
rança individual e á propriedade.

Logo, para o Anteprojeto o direito de proprie!iade á
ainda um direito que deve ser enquadrado, quando se co
gita da declaração de direitos e deveres, nesse capítulo de
uma Carta Magna. Entretanto, em nenhum dos números em
que se desdobra (aliás, ainda de forma incorreta, sob o as- .
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pooto de parágrafos que conviria não haver, pois são apenas
números do mesmo artigo). em nenhum deles se encontra
a mínima referência ao direito de propriedade.

Consequentemente, digo eu, no Substitutivo não ha êrro.
Não há, porquê, realmente, o direito de propriedade é um'
dos supernos direitos do homem. Não há êrro de técnica,
porquê dentro da declaração de direitos e deveres é perfei
tamente c'erto se considerar o direito de propriedade.

O anátema se originaria, talvez, de uma espécie de fa
natismo ou superstição pela Constituição de Weimar. Por
quê nestd. se deslocou' para a Ordem EconÔmica e Social
~quilo que se refere ao direito de propriedade, não havia
mais que racionar. Se veiu da CODiStituição de 19, da Ale
manha, é sagrado, deve apenas ser traduzido, bem ou mal,
fiel ou infielmente, e transformado em lei brasileira•••

É superstição que não condiz, absolutamente, com a
elevação e a cultura de alguns grandes espíritos que se
têm pronunciado sÔbre o projeto. É bem verdade que já se
disse que pouca ciência leva ao empirismo, e muita ciência
de novo devolve ao empirismo. Talvez seja por isso que
grandes espíritos, já tendo passado, excedido a curva da
parábola, se percam em divagações que para nós são figu
rações verdadeiramente tran~cendentes, incompreensíveis.

A verdade é que não é possível, de modo algum, atirar,
seja qual fOr, a bêta negra á feitura do Substitutivo consti
tucional, pelo fato de haver incluído, como dispositivos re
ferentes á declaração dos direitos e deveres, alguns que as-,
segurem, e digam como asseguram, o direito de propriedade
no Brasil.

Isso era, até, indispensável, pelo modo mesmo como o
Anteprojeto nos foi entregue ao estudo.

Ali se diz que "está assegurado o direito de propriedade
nos têrmos seguintes", e não se encontra, em todo o título,
dispositivo algum que se refira a êsse direito. A nenhum
de nós seria lícito praticar a injúria de supor que, quando
se assegura no Anteprojeto a inviolabilidade da casa, como
fortaleza ou castelo do individuo, onde a ninguém é per
mitido penetrar contra a vontade do morador, senão me
diante as formalidades em lei estatuidas, se ache qualquer
coisa do direito de propriedade assegurada. Só na sinoni
mia vulgar, por uma espécie de metonimia, se chama pro
priedade aquilo que é objeto do direito de propriedade, sem,
contudo, atribuir êsse direito ao ocupante do bem.

Feitos, porém, êsses primeiros reparos, logo de inicio,
porquê é exatamente a primeira coisa a que se refere o
capítulo da Declaracão de direitos e deveres, entro a fazer
apreciações em torno do modo como elaborei o meu substi
tutivo, que encontrou, naturalmente, no seio do Comité, em
tão bOa hora selecionado para orientar e coordenar os
trabalhos da Comissão Constitucional, a simpatia que deve .
receber tudo aquílo que se apresenta sem o aspecto de acri
mônia,- nem de infalibilidade e como contribuição honesta e
probidosa para a feitura de uma obra comum.

De outro lado, também, recebeu ali modificações, que.
vieram encontrar em mim aquele animo de maior receptivi
dade com que me tenho acostumado sempre, em. todas as
labutas da inteligência, a reverenciar e acatar o fruto das 10-
cUbracões alheias. --

Estabeleci, aqui, no n. 7, que "aos acusados se assegura
rará a mais ampla defesa, com os meios e recursos a ela per
tinentes, conf,erida ao pobre a faculdade de quaisquer dili~



- 403-

gências e atos de processo cabíveis á. espécie, independente
de emolume'Jltos e custas."

Tive o animo de tornar efetiva uma promessa, uma ga
rantia com que se faz aceno á pobreza, e que, até hoje, não
tem sido tornada real. -

Efetivamente, pouco importa dizer que aos acusados se
assegura a mais ampla, a mais completa defesa, se áquele
que está em completa carência de recursos se não assegura
também a possibilidade da obtenção de todos os meios de de
fesa, sem dispêndio de bens materiais de que não dispõe.
~(Muito bem.) Mas isso, além de tudo, é, também, uma home
nagem a emendas que foram apresentadas no plenário.

Não haverá - disse eu no n. 10 - prisão por dívidas,
multas administrativas, nem custas, ressalvadas as hipóteses
de conversão penal, inclusive das dívidas provenientes de
condenação judiciária tornada ineficiente por malícia 011
fraude do devedor. ti

O SR. BARRETO CAMPELO - Permita V. Ex. um aparte.
Não seria suprimível essa expressão - "multas administra
tivas~ '1 Por que não se deixou, simplesmente, "dívidas" f
Nessas ficariam incluídas tanto as fiscais ou administrativas.
como quaisquer outras.

O SR. MARQUES DOS REIS - ~ que tem havido, meu
caro colega, algumas dúvidas, ás vezes especiosas divergên
cias, no se distinguir a espécie de dívida. Em muitos casos,
se tem discutido se a condenação da autoridade administra
tiva por infração fiscal deve ser tida como dívida, da mesma
maneira que, tecnicamente, como dívida não poderá ser tido
o dever, a obrigação que incumbe, por exemplo, ao depositá
rio de restituir o objeto depositado. AquI não está, absoluta
mente, incluído; não o poderia ser.

O SR. BARRETO CAMPELO - Tratando-se, apenas, de dívi
da administrativa, poderia parecer que se autorizava a pri
são por semelhante dívida, o que, absolutamente, não está em
cogitação. .

O SR. MARQUES DOS REIS - Entretanto, 8e ressalvou
a hipótese da conversão penal. Em primeiro lugar, hã o dis
positivo do C6digo: - toda a vez que um oondenado não
pode satisfazer -em dinheiro o pagamento da pena pecunia
ria que lhe foi imposta, a mesma é convertida. num certo
tempo de privação da. liberdade.

Tinha acrescentado, e não logrei vit6ria no seio da Co
missão Constitucional, que também se considerasse como sus
ceptível de conversão penal e que pena tivesse de privação
de liberdade a falta em que incidisse o indivíduo, quando se
operasse a seguinte situação: condenado a pagar uma indeni
tação, apurado que essa condenação se tornará impossível,
insusceptível de execução por fraude, por malícia, por d6lo
do condenado. Nessa hip6tese, se deveria equiparar a situa
ção á da conversão penal do Código. E assim êle deveria ser
condenado a pagar com a privação de sua liberdade aquilo
que se lhe não pÔde receber em dinheiro, em despeito de
condenação judiciária; porquê, nessa. hipótese, penso que
estava caminhando sempre mais perto do supremo intuito
moral, que sobrenada, que está acima das normas jurídicas.

O SR. PEDRO ALElXo- Não reputa V. Ex. grande desi
gualdade .estabelecer, neste easo, B pena privativa da liber
dade, por falta de recursos do indivíduo condenado, quando
outro, dispondo de meios, pode livrar-se da prisão mediante
o simples pagamento da mUlta imposta? .
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O SR. MARQUES DOS REIS - Peço ao iI~stre colega
que pondere sObre o seguinte:

Minha idéia era, em primeiro lugar, manter o que temos
na legislação penal.

O SR. PEDRO ALEn:o - ~ que reputo essa legislação re
tr6grada. V. Ex. bem sabe que, como está, hoje, a matéria
regulada pela nossa lei, a pena de muIta pode ser convertida
até em três anos e seis meses de prisão. Considero isso uma
iniquidade; porquê, como assinalei, o indivíduo que dispõe
de dinheiro se isenta da pena privativa da liberdade. ao passo
que outro, menos favorecido,tem de pagã-Ia em prisão. Neste
caso, o legislador deve ser lógico: se é necessária a pena pri
vativa da liberdade, que êle, então, a imponha como pena
autOnoma e inconversível, mas nunca permitindo essa con
versão, que estabelece desigualdade profundamente injusta.

O SR. MARQUES DOS REIS - ~ que há multiplicidade
de espécies, há situações em que a decorrente normal é um.
pagamento de certa sOma em dinheiro; há, até, hipóteses em
que-, a despeito de toda a evolução do direito penal, mesmo
sob a influência da escola de antropologia e sociologia crimi
nais, não se pode, absolutamente, evitar a aplicação da pena
pecuniária.

O SR. PEDRO ALEIxo - Pois que haja pena pecuniária,
mas não se admita a conversão dessa pena em prisão.

O SR. MARQUES DOS REIS - Dada a hip6tese da in
solvência do criminoso, ficaria impunível o ato?

O SR. PEDRO ALEn:o - O legislador que estabeleça a
pena pecuniária, mas não permita conversibilidade em pena
restritiva da liberdade.

O SR. MARQUES DOS REIS - Em alguns casos, não
é apenas porquê lhe ficasse ao alvedrio estabelecer uma
ou outra coisa. Há determinação de lei a respeito. V. Ex.
vai mais longe: quer reformar a própria legislação penal.

O SR. CARLos REIs - Quer a pena com caráter iguaU-
tário. ---

O SR. MARQUES DOS REIS - Acho que não podemos
atingir ainda essa perfeição. É um voto, é uma demonstra
ção de espírito, quasi poderia dizer, humanitário ou pie
doso, ligado a essa questão de punição, onde toda a ten
dência do direito moderno é exatamente essa - o mínimo
de males individua~s com o má:x:imo de proveito social.

O SR. PEDRO ALEIXo - A tendência geral é para indi
vidualizar a pena; ora, se se deseja a individualização da
pena, V. Ex. há de concordar comigo em que a pena pe
cuniária não deve ser convertida, porquê a conversão
faz a classificação de delinquentes em ricos e pobres. O
pobre vai para a· cadeia, ao passo que o rico dela se livra
com o dinheiro.

O SR. MARQUES DOS REIS - Há o princípio do pa
ralelismo das penas, da mesma maneira que de há muito
se estabeleceu a -intransmissibilidade delas do delinquente
para qualquer pessoa'. Fica sempre, porém, a necessidada,
em muitos casos, dessa punição imediata, diria eu especí
fica, num pagamento em dinheiro. Provado que um indi
víduo é insolvente, em virtude de carência de dinheiro ou
meios. pecuniários, ou porquê tal se tornou, maUciosa-



...;;.. (05 -,-

mente, com fraude, com toda .e qualquer' espécie da pro
teica fraudação dos direitos e da ordem social - nessa hi-
pótese que se faria? .

O SR. PEDRO ALElXO - Dever-se-ia estabelecer que a
pena pecuniária se convertesse em dias de trabalho; em
horas de trabalho, etc.

O SR. MARQUES DOS REIS - Não seria possivel, na
Constituição, descer a essa minúcia, fosse qual fosse a pena
- dias de trabalho, alguma coisa de utilidade social.

O SR. CUNHA MELO - Mesmo com a evolução do di
reito penal, V. Ex. encontra, nas legislações dos paisEls
cultos - em legislações recentes - a pena pecuniária con
versível em pena de prisão. Ademais, a pena pecuniária á
peculiar a certa espécie de crimes e sem ela a puniCão não
teria a eficiência necessária.

O SR. MARQUES DOS REIS - Pediria a atenção do
eminente colega Pedro AIaixo para o seguinte: havia em o
n. 10 do substitutivo, que tive a honra de apresentar. al
guma coisa mais. Era exatamente o intuito honesto, pro
'hidoso de punição aos atos fraudulentos; não era apenas
aquilo que existe na nossa legislação penal; ali se aponta
uma espécie nova, que creio carecedora também de pu
nição. Apurado que o individuo, no curso de um proeesso.
havia desviado todos os seus bens, havia alienado em frau
de de execução, in fraude creditoris, tinha feito com que
Jneficiente se tornasse, por completo, a atuação da auto
ridade judiciária. sObre o seu patrimOnio, que assim seria
dissipado•••

O SR. PEDRO ALBIXo - V. Er. há de permitir o se
guinte esclarecimento. Se o ato foi fraudulento. não pode
subsistir por decreto judiciário.

O SR. MARQUES DOS REIS - Não logrei me faze!
compreender pelo nobre colega. Refiro-me ao caso em que,
durante o curso de um processo, êsses bens se dissipassem.
e de tal modo que fosse impossível. no período da exe
cucllo, a efetividade desta. Ficava-se, assim, no impasse
de deixar o tripúdio sObre a ordem jurídioa, pela maqui
nacllo fraudulenta do condenado.

O SR. PEDRO ALEIXo - Nesse caso. que a pena seja
sempre restritiva da liberdade.

O SR. MARQUES DOS REIS - ~ o que não está no
Substitutivo da Comissão Constitucional.

O SR. PEDRO ALmxo - Não sou contrário á pena pe
cuniária, e, sim, á conversão da pena pecuniária em res
tritiva da liberdade.

O SR. MARQUES DOS REIS - Ainda quando eu qui
sesse estar em verdadeira sintonização com V. Ex., de
mitindo de mim todo o propósito de me manter na orien
tação primitiva, estancaria e me veria na necessjdade de
parar nesse ponto • .Aí não poderia transigir. O preeeito
não distingue entre pobres e ricos; orienta-se no sentido
de ampliar a punição á má fé.

EstabelecI no n. f7:
"Dar-se-á ri "habeas-eorpus" sempre que alguém

sofrer ou se acbar na iminência de sofrer, em sua U
berdade. violência QU coação. por ilegalidade ou abuso
de poder." '
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Mantive, aSsim, -o dispositivo da Constituição de 9i.
O SR. PEDRO ALEIXO - Com a modificação de 1926.
O SR. MARQUES DOS REIS - Não; sem essa modifi-

cação. :.
O SR. PEDRO ALEIXo - Aí diz respeito, propriamente, á

lIberdade de locomoção.
O SR. MARQUES DOS REIS - Não falei em liberdade

de locomoção. Reproduzi o que dizia a Carta de 91. Acho que
nela está a pureza do sentido do "habeas-corpus" ~ E êsse
instituto não se p6de responsabilizar pelos abusos que, na
prática, se tenham perpetrado ou a que tenha sido levada a
sua execução. Ao lado disso, quero acentuar, como o fiz,
desatendendo, embóra, a emendas de fonte muito 'autorizada,
que não entendo se dirija -o mandado de segurança á garantia
da liberdade física do individuo, senão á liquidez, á certeza, á
indisoutibilidade de direitos outros.

No n. 22 tinha eu estabelecido:
"A todos é lioito associarem-se e reunirem-se

sem armas, não podendo a policia intervir senão para
assegurar ou restabelecer a ordem pública."

.Não fiz a restrição que depois ficou firmaaa no Substi
tutivo apresentado á apreciação da Casa.

O SR. PEDRO .ALli:IXO - Folgo muito em ouvir de V. Ex.,
que é jurísta, e há de conoordar em que a restrição é um
absurdo.

O SR. MARQUES DOS REIS - Não penso que conve
nha êsse privilégio para o brasileiro. Isso será uma exceção
odiosa e implicará negar aquílo que inscrevemos no frontes:.
p1cio dos nossos códigos.

O SR. PEDRO ALEIXo - A restrição pode dar lugar a
abusos. Basta que um estrangeiro se encontre nêsses co
mícios para que a polícia os proíba e os mande dissolver•.

O SR. MARQUES DOS REIS - Se se estabelecesse que
todos são iguaJs perante a lei, se, a cada hora, a sonhada
Cosmópolis do direito faz com que vamos diminuindo o cír
culo de atividade das restrições aos direitos individuais por
fOroa da origem do individuo, se é tradição do direito bra
sileiro o igualar, para efeito de uso e gôso dêsses mesmos
direitos, ressalvada a esféra estritamente política, o estran
geiro residente no Brasil ao brasileiro, impOe a lógica que
se não leve até lá a restrição, exigindo-se a qualidade de
brasileiro para o asseguramento do direito de livre reunião.

Tinha estabelecido no n. 2-1:
"Qua.lquer cidadão será parte legítima para plei

. tear a. declaração de nulidade ou a anulação dos atos
lesivos ao patrimônio da União, dos Estados ou dos
Municípios ...

Também não logrei que êsse dispositivo figurasse no
substitutivo. Devo dizer, sempre com o proposito deliberado
de me não preocupar com. o personalismo de emendas ou
de alterações, que a iniciativa não é minha. Da bancada
paulista partiu essa emenda, que consubstanciei no n. 24,
apenas oom uma alteração. Ali se coD1eria a legitimida
de de parte a qualquer cidadão para pleitear a anulaolo
dos atos lesivo~ ao patrimônio da União, etc.
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Eu estabelecia essa mesma legitimidade para pleitear
a declaracão de nulidade, .ou a anulação, porquê a nós, ju
ristas, é familiar a distinção entre as nulidades, que são ver
~<!-eiros motivos de inexistência do ato jurídico, e a anula
blbdade dêsse ato: promove-se a anulação do ato na se
gunda hip6tese; na primeira, a autoridade judioCiária. não
decreta a sua anulação; ela. reconhece e proclama, ela. de
clara. a nulidade que existia, fazendo inexistente o ato.

O SR. CARLos REIS - V. Ex. distingue os atos nulos
(los atos anuláveis.

O SR. MARQUES DOS REIS - Fiz êsse acrescimo. para
completar o pensamento que sabia ser o da emenda.

O SR. ALcANTARA MACHADO - É uma disposição que a
Assembléia deve restabelecer.

O SR. MARQUES DOS REIS - Penso que - e aceito
o auxílio excelent~ que me traz o eminente Constituinte, Sr.
Alcantara Machado - a Assembléia deve olhar com cuidado
para. êsse dispositivo, onde me parece estar, por assim di
zer, a essência da. democracia. Se, efetivamente, estamos
aqui organizando um regime democrático; se não somos
daqueles que acreditam que êsse regime já faliu, e o ins
crevemos no preambulo da Constituição, não é possível, de
modo algum, deixar de dar ingresso a. essa possibilidade, a
essa franquia, por meio da qual todo o cidadão brasileiro
será. parte legítima para promover a declaração de nulidade
ou a anulação de um ato lesivo ao patrimOnio coletivo.

Entendo eu que aí está nítida a ação social1ro. Direito:
a.í é que êle verdadeiramente se realiza e se mOltra nlo
estagnado, não ligado a fórmulas ferrenhas, porquê, de uma
fonte comum nascido com a moral, não pode, absolutamen
te, cercear a liberdade dos gestos que tenham por meta a
reposição da ordem jurídica, a restauraçAo da ordem lelal,
o banimento das imoralidades, das delapidaçlies, da prAtioa
de atos fraudulentos pela autoridade administrativa e pelo
poder público. Em muitas hip6teses, sem que se pOlaa
verificar a. má. fé, o prop6sito deliberado de ferir o patri
mônio público, o gestor da pública fazenda vai levado, pelas
múltiplas insídias de interessados, a. pratioar um ato que
é, inequivoca.mente, lesivo do patrimOnio da coletividade.

Ora, se não assistir a qualquer cidadão o direito de
promover, como parte legitima, que assim floarA. sendo por
fOrça. da Constituição, a declaração de nulidade ou a anu
lacão do ato, teremos de ver mantida a situação. que muito
nos infelicitou. Lá um dia o interêsse ferido vai fazer com
que se levante o véu, com que a. ponta da meada comece
a se desenrolar, e s6 aí, depois de muita prática nefasta. é
que se vai promover, com as múltiplas dificuldades das ale
gações de ilegitimidade de parte, prescrição e muitos outros
expedientes, a restauração da ordem legal e de sagrados in
terêsses fundamente feridos .

. Se isso vingar, entretanto, fácil será. a qualquer promo
ver, desde logo, - ou pleitear, como disse - a declaração
da nulidade ou a anulação dos atos lesivos.

Ainda. tive o cuidado de não sujeitar, como, segundo
creio, estava na emenda, - a um pleito judicial a. anula
oão do ato, - para que qualquer cidadão se pudesse diri
gir ã autoridade-pública e advertí-h\ do êrro em que incidi
ra, fazendo homenagem á. sua boa foá. Se essa autoridade
fecha os ouvidos e eontinúa então, positivamente, há mi
fé, há fraude. O intuito pecaminoso aí estará. de todo evi-
denciado. ..
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O Sa. ODILON BRAGA - Todos os elogios aí são· bem
aplicados. Possibilita-se a peleja individual pelo interêsse
coletivo.

O SR. MARQUES DOS REIS - Muito bem; é da falta
dessa peleja que padecemos. .

Não há entre n6s, talvez, bem radicado o sentimento do
dever de prestar serviços á coletividade. Até mesmo no
exercício dos cargos públicos, infelizmente, se vê como
prolifera o pensamento de que não é êle munus, e de que
serve ao seu detentor. .

Ora, vigenté o dispositivo proposto, penso se general1
zarili. a genuina, a verdadera noção. A p!6pria C.onstituicão
a iria formando na grande massa popular como Instrumen
to educativo, porquê se propagariam essas idéias de renún
cia ao sentimento individual, essa diluição do egoismo no
aZter egoismo, que poderia redundar no maior serviço pre~

tado á coletividade. .
O SR. <!ARLos RBI8 - V. Ex. contornou magistralmente

todas as faces do assunto.
O SR. MARQUES DOS REIS - Obrigado a V. Ex.

. No número 27, dizia eu: "Alei não prejudicará o di
reIto adqui~idp, o ato. j~idico perfeito, a coisa julgada."

. . A Comlssao ConstItUCIonal estabeleceu que êsse dispo
SItiVO se ampliasse também ao ato administrativo. B bem
verdade que, no seio do comité da Comissão Constitucional,
ficou perfeitamente claro que se a Constituição proibia
que a lei fOsse ferir o ato jurídico perfeito, o direito adqui
rido, a oousa julgada, ip.o facto, o ato administrativo Dio
poderia fazer aquilo que á própria lei ficira vedado.

Eu teria votado por que se mantivesse o dispositivo
ta! qual o elaborei. Elaborei-o assim, depois de meditar a
respeito da grave questlo da retroatividade ou da irretroa
tividade das leis, d'e6sa veza.ta qfLlB.tio, onde se têm leva
do atá quait ao desespero grandes espíritos, na perquir1
elo e indagaçlio da verdade. Fiz asslmporquê, efetivamen
te, já se chegou a afirmar - e quem o afIrmou nla foi ne..
nhum adventíoio do Direito, forasteiro que viesse foroada
mente arribar ás plagas do Direito, que a própria verdade
nêste particular está em que o princ1pio é o da retroativi
dade das leis e que a irretrotividade é exceção. Por que?
Porquê quando surge uma lei - e ai sempre falo em tése,
em princípio, como se a ordem jurídico-social estivesse S8
guindo o curso normal, como 6e o próprio direito de repre
sentaçAo na democracia fOra uma verdade, como sendo pos
sível a manifestaçlo do sentimento popular e do querer do
Povo, através de seus representantes - quando surge uma
lei, naturalmente está Imanente a idéia de que uma neces
sidade nova ou muitas necessidades acUI!íuladas exigiram
a modificação, a alteracAo· ou a inteira substituição da lei
antiga pela nova que se elabora.

Logo, o pensamento, a presunção é de que a lei nova
deve ter o mais vasto campo de aelio, deve dominar, no
cenário jurídico, todas. as relações Jurídicas no particular
para que foi votada e elaborada.

Serenamente examinadas as diversas faces e fases da
discusslio em tÔrno dos graves problemas da retroatividade
ou trretroatividade das leis. do direito transitório de Cava
lIf.üri, dos direitos adquiridos de La88aUe, do direito inter-
temporal de AlfoUer, do conflito de leis no tempo, de Bou- ..



-409-

bi~, ainda quando se faça. como o praticou Savign1/, a sua
associacão á teoria do Direito Internacional Privado ou
Privado Internacional.' sob o pensamento comum da har
monia legislativa, na pesquiza aplicável á regulamentação
e solução de determinadas situações jurídicas, parece pos
sível afirmar que apenas em três hipóteses não tem a le1
nova, o campo inteiramente franqueado á sua atividade.

Essas hipóteses são aquelas que, realmente, se consubs
tanciaram no art. 30 da Lei de Introdução do Código CivIl'
Brasileiro: o ato juddieo perfeito, o direito adquirido e a
cousa julgada.

Ainda há poucos dias, o eminente constitucionalista
brasileiro Carlos Maximiliano declarou, desta tribuna, que .
constituIa quasi um suplício a definição do direito adqui
rido, advertindo que não seria lícito deixar os interêsses da
coletividade entregues a possíveis variações dessas dificul
dades, com que o legislador se houvesse de ater naquela
definição. Mas, entre nóé, êsse perigo já passou, porquê
legem habemus; sabemos suficientemente o que é direito
adquirido.

Perdura, porém, a necessidade de atender á justifica
da emoção com que no próprio mundo científico se reques
ta para o assunto a solução de preceito constitucional, cuja
imperatividade se estenda ao legislador ordinário. Estabe
lecido conflito entre duas leis, originado, na frase de
Roubier, não da sua coexistência, mas da sua sucessão, pos
tas uma em face da outra, lei antiga e lei nova, é preciso ri
gidamente f'statuir como e quando será possível que esta
se aplique ao passado,.distinguT~as da retroativida~e ~s
figuras do efeito imedIato da leI nova e da sobreVIvênCIa
da lei antiga.

Quanto aO direito adquirido, diz o nosso Código Civil:
"á aquele cujo titular, ou alguém por êle, já pode

exercer, ou que tem comêço de vigência, a têrmo
prefi:o, independente de alteração ao alvedrio de
terceiro. ".

Sabe-se, também, perfeitamente, o qUe sejam a coisa
julgada e o ato jurídico perfeito. ~ste é o já consumado ao
tempo da vigência da lei anterior, como aquela é a decisão
de que já não caiba recurso. Nessas condições, parece que
as exceções, que se podem estabelecer ao princípio da retro
atividade das leis, estão nesses três casos; nêles· estão todas
consubstanciadas e, por isso, preferi a fórmula que, aliás,
foi sugerida em emenda do eminente Constituinte, Sr. Mário
Ramos •••

O SR. MÁRIo RAMos - :m bondade de V. Ex.
O SR. MARQUES DOS REIS - Foi contribuição ex

celente.
• •• e, adotando a terminologia do Código Civil, estabe

leci o que se acha no meu substitutivo. Fi-lo muito pensa
damente, porquê essa matéria de retroatividade e irretroati
vidade de leis é, realmente, uma f)e:z:ata quzatio.

Sabemos que, em muitos casos, é a própria determina
o§,o da lei que faz com que ela recue no passado e vá atingir
atos praticados anteriormente .. Buavigência. Sabemos que
hA as leis chamadas de ordem p11blfcL embora haja muita
necessidade de cautela, de ouidado para- le nlo dar demasia
do elasterio ao oonoeito da ordem pública, mil a verdade ..
que, 8e temos o princípio romano - -lege, et COtll"tu«otN,
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Ce1'tum est dare formam negotiis, non ad faeta prretenta re;..
voeari", também aí se estabelece logo, como uma restrição
_ "nisi nominatim et de flNeterito tempore et adhuc pen
dentibus negotiis, cautum 3if;".

Vulgarizou-se o conceito que fez com que fosse sempre
tida como uma verdadeira abominação, uma hediondez,
monstruosidade, no dizer de Benjamin Constant - a retro
atividade das leis. Que retroatividade? A retroatividade in
justa, exatamente aquela que fira o direito adquirido, que
infirme o ato jurídieo perfeito, ou torne ineficiente a coisa
julgada. .

Consequentemente, parece termos, assim, consagrado
aquilo que a evolução jurídica do nosso tempo, da nossa
época, e do nosso meio pOde fixar e, fazendo-o, julgo que o
Substitutivo da Comisslio Constitucional praticou, para. com
a cultura do Povo brasileiro e para com os direitos da co
munidade brasileira, umarehabilitação, uma reivindicação,
desde que {) Anteprojeto da Comiss~o do Itamaratf havia, por
completo, negligêneiado o assunto. .

O SR. ADROALDO COSTA - O texto é modelar, nesse
ponto.

O SR. MARQUES DOS REIS - Agradecido a V. Ex.
Quando os de ·má vontade, ou os cegos da Escritura, quf

zerem atirar ao trabalho da Comissão Constitucional as pe
dras de sua má vontade, ou os látegos de sua cegueira, po
deremos opOr-lhes a defesa de que as falhas humanas do
Substitutivo da Comissão estão colmadas, estão pagas de
sobra, não só pelo esfÔrco probidoso, honesto e incansável
com que, especialmente o seu Comité, trabalhou na elabo-·
ração dêsee Substitutivo •••

O SR. NOGUEIRA PENWO - ~ uma verdade que V. Ex.
está confirmando.

O SR. MARQUES DOS REIS - '" mas ainda porquê
o Substitutivo trouxe para aquela cultura, para a estabili
dade e para a garantia dos direitos da oomunidade brasileira
os serviços que bastariam fossem consubstanciados no dis
positivo que garante o direito adquirido, o ato jurídico per
feito e a coisa julgada. Se outra coisa não fOra inovada, se
nada mais fÔ::-a feito, aí estaria êsse preceito, onde vai o
propósito de harmonizar os interêsses da coletividade com o
patrimônio jurídico, honestamente acumulado, de cada ci
dadão. (Muito bem.)

Estabeleci ainda:

..Art. 3i. Não será concedida a extradição de ne
nhum brasileiro para ser processado ou punido."

Infelizmente, isso não está no Substitutivo da Comissão;
figura, apenas, no substitutivo que tive a honra de apresen
tar ao seu exame.

É alguma coisa que não existia no Direito anterior, no
regime da nossa ConstitUição de i89i; mas é alguma coisa
por que aspira e anseia o próprio sentimento de fraterni
dade bra.sileira. Não me parece razoável que atiremos aos
azares de mutações de toda a espécie, a um clima jurídico in
teiramente estranho, aqueles dos nossos que, havendo em
bora praticado. uma infração de lei penal em país estran~
geiro, tenham conseguido uma espécie de itU po&tliminium,
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entrando em nosso território e procurando entregar-se b
ação punitiva da nossa organização jurídico-social.

Assim, dizia eu, parece-me que não se deve estranhar
() ~ispositivo. Não implantei, aqui, a impunidade a nenhum
del!nqueD:te; quis que brasileiros, assim ingredidos no terri
t6rIl? nacI«?n~l, se sublD:etam .á jurisdição brasileira; somente
a ~el brasIleIra lhes seJa aplIcada. buscando a maior confor
m!dade, a melhor harmonia entre o sistema punitivo brasi
leIro e aquele do país onde fOr praticado o delito. Admita-se,
porém, que um brasileiro pratique em outro país um crime
a~f .puni~o com a p~na de morte e conseguindo escapar-se 4
vIgLlan'Cla das autorIdades volte ao nosso grêmio, ao Brasil.

Nós, <lUe ainda há bem pouco· tempo, dentro desta As
sembléia, vimos o sentimento de piedade não respeitar o Re
gimento, transgredi-lo, não encontrar peias em nessa lei in
terna, que dizia não podermos discutir senão matéria consti
tucional, e se extravasar, muito nobremente, em demonstra
ções de piedade e de zêlo pela vida de estrangeiros condena
dos á morte, ficaremos de braços cruzados permitindo o ato,
o sêlo, a chancela de nossas autoridades, na entrega de um
nosso patrício para ser punido de morte no estrangeiro 'l
Ésse dispositivo será, porventura, uma inovação? De modo
algum. Poderia acobertar-me á sombra da Constituição de
Weimar. Ela serve para muita coisa; poderia muito bem
servir para isso.

O SR• CUNHA MELO - A própria natureza desses crimes
já constitue uma justificativa para a tese de V. Ex., dado
<lUe a temibilidade dêsses crimes é muito relativa, é restrita
ao ambiente e, principalmente, á época em que são come
tidos.

É essa a tradição liberal a respeito, tradição já domi
nante em todos os países do mundo.

O SR. MARQUES DOS REIS - Aquí bem perto de mim
está, autoridade como V. Ex., o meu prezado amigo Aloisio
Filho, catedrático de Direito Penal da Faculdade da Baía, e
eu, com explicável timidez, invoco para o debate, sob as suas
vistas, a conceituação científica de crime.

:e preciso se estabeleça uma espécie de média dos senti
mentos dominantes a, se me não engano, pois já lá vão longe
os meus estudos de Direito Penal, pela própria definição de
Colaianni, se entende que o delito é a infração oli a violação
do sentimento médio de piedade ou de probidade. Quem
forma essa média?

O SR. ALOfSIO FILHO - V. Ex. está demonstrando que
fica tão perfeitamente á vontade numa cadeira de Direito
Penal, cwanto na sua de Direito Civil.

O SR. MARQUES DOS REIS - Profundamente grato a
V. Ex. Quem forma essa média? Como ela nasce? Com~
floresce? l!:, exatamente, auscultando os sentimentos e opi
niões dominantes no meio. Aquilo que é crime aqui, poderá
não o ser adiante. O que lá será punido severamente, aqui
poderá receber punicão mais suave. Não quero invocar Pas
cal, com a sua diferença de graus de meridianos, alterando
por completo o conceito da moralidade. Acoberto-me, ape
nas, nessa mediania da.· vulgaridade dos meus paupérrimos
conhecimentos de Direito Penal, e posso invocar os preceden
tes das Constituições de Weimar e Dantzig.
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É exatamente nesta que se encontra o dispositivo qu&
diz:

"Nenhum natural do Estado pode ser entregue It.
um govêrno estrangeiro para ser processado ou pu-
nido." .

É a disposição do n. 76 da Constituição de Dantzig, que
nlio fez mais do que reproduzir a Constituição de Weimar,
de 1919, quando estabelece, no art. 112" não ser possível que
súbdito alemão, - nenhum alemão, seja entregue a govêrno
estrangeiro para ser processado ou punido.

Devo declarar que não fui abeberar-me nesses modelos
estrangeiros. Foi, mesmo, aqui, com a prata de casa, que é
.do melhor lavor e do melhor quilate, que eu, conhecendo
emenda a ser apresentada ao plenário e jã abonada por di
versas assinaturas, me convenci da razão de ser, da procedên
cia e da legitimidade dêsse dispositivo, que é um mixto de
interêsse fraterno e sentimento jurídico•

. O SR. CUNHA MELO - E de tradições já existentes em
tratados assinados sObre o assunto. Em geral, nos tratados
de extradição, os países exclúem da medida êsses crimes.

O SR. MARQUES DOS REIS - Neste particular, devo
assinalar que ainda acrescentei o n. 32:

"A União não poderá subscrever convênios ou
tratados que tenham por objeto a extradição de delin
quentes politico-sociais.·

Apenas com uma modificaclo redacional, tive o prazer
de ver acolhida essa idéia peJo ilustre comité da Comissllo
dos 26.

No n. 33 se encontra o seguinte:

"1; garantido o direito de propriedade, que Dlo
poderá ser exercido contra o interêsse socIal".

Aqui está o outro ponto sObre que Incidiu uma críti
ca acerba, acérrima do eminente constituclonaUsta pátrio,
meu velho amigo, Sr. Dr. Joio MangabeJra. OonsJdéra
S. Ex. que o êrro, a clncada, nll.o 6, no particular, mera
mente de tecnia, e com acrlmOnia que, talvez, destOe do
brilho e da elegancia com que sabe tão bem teroar as armas
da inteligência - e ninguém melhor do que S. Ex. as póde
terçar com brilhantismo - ferretOa êsse dispositivo, di
zendo que "se substituiu, se eliminou, o texto preciso e
lapidado..• " não, certamente, porquê lhe tivéssem &rre
messado pedras, mas por isso que polido, brunido, ou em
belezado de arestas, com o aperfeiçoamento, a. lapidação, e o
aformoseamento de aspecto que se aplicam ás pedras pre
ciosas.

O SR. ADROALDO COSTA.,... Provavelmente S. Ex. quiz
referir-se ao polimento gramatical, que o Sr. João Ribeiro
fez ao texto. <:.

O SR. MARQUES DOS REIS - Parece-me que Iião foi
até lá a correção gramática! do eminente Sr. João Ribeiro.
Parece-me que nada alterou aí a ação fiscalisadora do no
tável e consagrado gramatieo em pról da bOa linguagem, dos
bons modelos do'dizer.
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Diz o Sr• João Mangabeira:

"O Substitutivo eliminou, no texto preciso e la
pidado, a expressão "função soéial", e colocou, no
lugar dela, na Declaração dos Direitos, o dispositivo
"chÔcho" e anêmico que nestes termos se dissimula e
enuncia: "É garantido o direito de propriedade,
salvas as restrições ao seu exercício, impostas por l~i,

no interêsse coletivo".

Na minha redação estava: - "É garantido o direito de
propriedade, que não poderá ser exercido contra o interêsse
social". Uma vale a outra. Por igual ambas exprimem o
pensamento, de que se deve, realmente, garantir o direito de
propriedade; que êsse direito, entretanto, não é aquela plena
in ~ potestas.

Foi por isso mesmo que preferi não reproduzir, nã~

recompÔr, não trasladar para o texto atual o dispositivo da.
Constituição de 91, em despeito de haver, nêsse particular,
muitas emendas que quereriam a11 se dissésse: "'Ê garan
tido o direito de propriedade em toda a plenitude".

Or~ Sr. Presidente, o direito de propriedade não tem
plenitude, a menos que como tal se queira entender aquele
dominium plenum que se consubstancía na circunstaneia de
estarem enfeixados nas mãos do mesmo titular todos os
direitos elementares que são componentes do domínio, em
contraposição ao domínio limitado, o que levou a. pena ma
gistral de Pietro Bonfanti a apor..tal' no direito de proprie
dade o singular caraterístico da elasticidade. :tle se des
membra, vai aquí e alí aumentar o pa~rimônio de muitas
pessoas. Com 'O titular do domínio diréto fica apenas o di
reitoá substancia da cousa. Um tem o uso; outro tem a
fruição, o gozo. E assim muitos e muitos· direitos, alguns
até levados á garantia da solução d.e débitos, e tantos outros
direitos reais, se podem perfeitamente desmembrar do di
reito de propriedade, sem que a propriedade feneça.

A certa altura, como que as linhas se colhem; há um
retraimento; o direito de propriedade volta á sua f6rma
nrimitiva, inteira, íntegra, eompleta, e, então, volta a ser
pleno o dominio nas mlos de um só titular. Assim entendo
o domínio pleno, mas nlo admito a plenitude da proprieda
de no estado atual do direito e ela se não poderia· aí admi
tir, sob pena de retrocesso. Porquê não é de agora, senho
res - façamos essa justiça á pr6pria evolução, á mélhoria
do espírito e da condição humanos - não é de agora ~e o
direito de propriedade, como qualquer direito, se conSIdera
sotoposto ao interesse social, reguIamentável pelo Direito
com d maiúseulo.

Não é possível esqueçamos aquela frase lapidar de Jos
serand, quando, estudando, "o espírito dos direitos e a sua
relatividade", focaliza o fenOmeno jurídico nas suas mul
tiplas manifestações no cenário social e declara que "se é
verdade que a vida do Direito se resume numa luta, convém,
ao menos, que não seja a luta do pote de barro contra o
pote de ferro; que as armas postas pelo poder público á
disposição dos combatentes não sejam armas envenenadas;
que elas não possam ser utilizadas senão concientemente e
conforme a regra do jogo, que é uma regra invariávelmente
social". Aquí, me parece, está uma bela síntese, a respeito
do elemento social, no Direito, ou seja, do coneeito social
a que deve obedecer qualquer ~reito.
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Ú SR. ODILON BRAGA - ~ também a lição de Ripert.
O SR. MARQUES DOS REIS - Exatamente. Até quan

ao estuda a moralidade nas obrigações, o lado ético da re
lação jurídico-obrigacional.

Mas temos visto, a cada passo, que o direito, como dou
trina permanente e absolutista do individualismo, colide
com a própria essência do direito e a sua insofismável mis
são social. Dêsse geito, entendo que não há porquê alar
dear grande vitória no fato de haver dito o Anteprojeto, ter
a propriedade uma função social. Na ordem econômica e
social - Titulo XII do Anteprojeto - se dizia: Ué garantido
o direito de propriedade com o conteúdo e os limites que a
lei determinar. A propriedade tem, antes de tudo, uma
função social, e não poderá ser exercida contra o interesse
coletivo."

Pergunto eu: onde está, no Anteprojeto, a definição
do que seja função social? Aqui se diz, efetivamente, "a
propriedade tem uma função social". Que implica., que iIri
porta, em que consil!lte essa função social?

Para muitos teóricos, para muitos doutrinadores de
alta valia, essa função social seria, talvez, a do exemplo e
estimúlo á produção e acumulação da riqueza, exigindo, cada
vez, maior respeitabilidade, com o ser sagrada e' inviolável
a propriedade, no pressuposto de premio ao trabalho, á con
quista do esfOrco humano, honestamente acumulando pa
trimônios e pecúlios, considerados reservas da própria. ri
queza coletiva.

Seria esta a' função social? Não se esqueça que é o
próprio Harold Lask'/J, referido pelo eminente Sr. João Man
gabeira, quem estabelece, depois de firmar, com a sua ma
gistral autoridade, aqueles belos conceitos enuncia<ios ou
adot'ados, mutatis mutandis, por muitos escritores integra
dos na própria evolução do Direito, quem assevera nada
existir de anti-social, nada haver de radicalmente máu - á
exactamente a frase do eminente professor de Londres 
na idéia da prosperidade privada.

A jurisprudência dos tribunais americanos se tem ori
entado no sentido de que não é lícito, ti priori, sistematica
mente, criar antipatias para aqueles que aparentemente .10
prospéros, até porque não é labéu a riqueza, sendo apenas
necessário inquirir da utilização, do 'exercício que .des·sa ri
queza. se faça, após o exame da sua origem.

É exatamente por isso que a verdadeira. orientacllo,
nesse particular, não poderia jámais ser a do Anteprojeto,
que pratica - aqui sim - um êrro evidente, ferindo, do
meemo ,passo, a tradlcão do Direito brasileiro, quando esta
belece que fica para as leis ordinárias a fixação, não apenas
do exercício do direito de propriedade, mas do conteúdo dê-sse
mesmo direito. O mal certamente lhe veiu de haver con
fundido numa só nocão o conteúdo e o objeto. Que é con
teúdo de um direito? No direito de propriedade, conside
rado como o jus utendi,. (ruendi et alxttendi, reproduzida
a terminologia. que, ainda assim, se estabelecia com aquela
célebre restrição, de que a razão do direito o tolerasse, por
quê se diz: "'jus utendi, fruendi et abutendi 'I'e sua, qua
tenus juris 'I'atio patitur, não seria possível suportar•••

O SR. PRESIDENTE - Advirto ao nobre orador que
só dispõe de cinco minutos.

O SR. MARQUES DOS REIS - Pediria a V. Ex., Sr.
Presidente, respondesse á seguinte consulta: eu, por graça
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do eleitorado de minha terra, sou Deputado e, por graça da
bancada de meu Partido, sou relator de um capítulo do
Substitutivo; de maneira que, inscrito como Deputado, n&o
poderia dispÔr da meia hora a mim reservad.a?

O SR. PRESIDENTE - V. Ex., como rellitor, dispõe
. de uma hora.

O SR. MARQUES DOS REIS - E, como Deputado ins
crito para falar sÔbre o projeto, não poderia ter mais meia
hora?

O Sr. Presidente - Algum colega cedeu sua vez a V. Ex.?
O SR. MARQUES DOS REIS - Ninguém me cedeu a

vez. Como relator, tenho uma hora, mas não me despi da
minha qualidade de Deputado. Fica o meu direito de Depu
tado sacrificado?

O SR. ODILON BRAGA - A interpretação da Mesa tem sido
no .sentido liberal.

O SR. MARQUES DOS REIS - Como diz o nobre colega.
Sr. Odilon Braga, é êsse o critério que tem rumado a inter
pretação da Mesa. Além disso, não atingiria o limite de
duas horas, porquê ficaria com hora e meia, sob o propó
sito de martirisar o menos possível a Assembléia. (Nilo
apoiados.)

O SR. ODILON BRAGA - V. Ex. e~tá fazendo uma prele
ção de mestre. (Muito bem.'

O SR. MARQUES DOS REIS - Dizia eu que, ainda
nesse particular, quando nos quiséssemos deixar ficar ape
nas nos· J)receitos do Direito romano, encontrarfamos o tes
temunho de Francois Gény e de Rudolf von Ihering. mos
trando que, mesmo entre os romanos, o individualismo era
subordinado ás necessidades sociais. Efetivamente. aquele
final de texto estabelece que êsse direito de propriedade. em
bora ius utendi. f1"Uendi et abutendi, é regulamentável pelo
direito: quatenus iuris ratio patitur. ..•

O SR. ODILON BRAGA - É limitado até pelo direito de vi
zinhança.

O SR. MARQUES DOS REIS - Muito bem. Há o vasto
campo das relações de vizinhança.

Quero chegar ao seguinte ponto: tudo que se tem rea
lizado a respeito, todas as restrições que se têm imposto ao
direito de propriedade - salutares. benéficas, magníficas
restricÕes, que fazem estancar o egoísmo e não lhe deixam
grande margem de expansão - todas essas restricões nAo
ferem o conteúdo, porquê o conteúdo do direito de proprie
dade seria, exatamente, o direito de usar, fruir e dispor do
objeto, firmado que o itu abutendi. como sabemos perfeita
mente, tem o significado de livre disposição do objeto do di
reito de propriedade. O nosso Código não permite os atos
emulat6rios e proíbe, socialmente, o mãu uso do direito.

Ora, tudo isso faz se veja que é exatamente o exercício
do direito de propriedade, como o exercício de qualquer di
reito, o para que se exige a regulamentação, e se é ver
dade que "qui jure ~uo utitur nemine11l, lcedit" menos o não
é que••• "male enim jure nostro uti non debemus-.

Não tenho o texto original da Constituição de Weimar;
entretanto, na tradução de Mirkine Guetzevitch, e na da
edição Labor, se encontram, respectIvamente. as palavras
·contenu" e "contenido-.
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Assim, parece que nn Constituição alemã, f~ita num
ambiente muito diverso dnquele que felizmente domina esta
Assembléia•••

O SR. ODILON BRAGA - Fnto êsse que tem sido sempre
esquecido.

O SR. MARQUES DOS REIS - ••• se estabelece que o
próprio conteúdo do direito de propriedade ficará para ser
regulado pelas leis ordinárias.

Tudo leva a crer que o vocábulo empregado ali não
eerá "gegenstand", e sim "inhalt", que é c(}Dteúdo não sendo
de admitir que se haja dado a "gegenstand" o significado de
conteúdo. Na relação jurídica há o conteúdo e o objeto, da
mesma maneira que há a defesa, a garantia da ordem legal.
O conteúdo, no direito de propriedade, é exatamente a fa
culãade de usar, gozar e dispor do bem, que lhe seja objeto.
Rehavê-lo do poder de quem injustamente o possúa, cons
tituiria a defesa do direito.
. Isso quer dizer que 8'8 vinlasse, porventura, o Antepro
jeto, teríamos que na Con8t1tuiçllo se asseguraria o direito
de propriedade, mas ficaria ao legislador ordinário o poder
de anular essa garantia pelai restrlç15es que levasse ao con
teúdo dêsse mesmo direito, qunndo, nesse Anteprojeto, se es
tabelece que tal direito apenai se extinguiria nos casos de
expropriação ou desaproprlaol'lo por utilidade pública, ou
interêsse social.

Se me sobrar tempo, direi alguma coisa a respeito, em
homenagem ao ilustre ConlUtulnte, Sr. Carlos Maximiliano.

. Mas, dizia eu, o que aU le diz limitável por lei ordi
nária é o conteúdo do direito de propriedade. Vencedora a
idéia do Anteprojecto, com n ezopUeaçllo de havermos copiadC)
a Constituição de Wolmar JI1 quasi do domínio da história,.
aquela-indesejável restriçÃo, amanhA se retiraria alguma
coisa dêsse conteúdo, o que quer dizer que teríamos um di
reito de propriedade dramaticamente, exuberantemente, com
verdadeiro !uxo de palavral, rarantldo no texto constitucio
nal, que uma lei ordlnl1rla reduziria na sua essência; não ha
veria o jus fruendi, ficaria apenas o jus utendi; o direito de
propriedade não habilitaria o Indivíduo á livre disposição de
seus bens, e, enUlo, veríamos que ela se reduziria, quiçá,
a um jus ao. rem, enIo ttcarla sendo um jus in re. O titular
ficaria, talvez, sendo um linrular locatário, para exercer o
uso; ou apenas o usufruto de leus bens lhe seria atribuido.
Tudo isso seria constitucionalmente permitido, se vingasse
o texto que autoriza a lei ordlnl1rla a regular até o con
teúdo do direito de propriedade.

O Código francês é muito condenado pela terminologia,
que liga ao direito de propriedade, chamando-o de direito
absoluto do homem sObre as COUS8S do seu patrimônio. Mas,
dentro do espfrit'O do Código francês, se tem atendido á in
fluiCão social, regulamentando-se o direito de propriedade.

Em que consiste essa regulamentacAo'l
O direito de propriedade póde e deve ser regulamenta

do pelas leis ordinárias; não póde ser exercido contra o in
terêsse social; mas é exatamente o seu exercício que faz
objeto de regulamentação, de limitações. Aqui poderiamos
ir até ao exame da teoria. do abusõ do direito. E' exatamen
te isso que em bem do interêsse social se deve proibir, cer
cear, impedir: o abuso do direito.

O SR. ODILON BRAGA - Aliis, o nosso Código já o faz.
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O SR. M.t\..RQUES DOS REIS - Muito bem. A proIbI
ção dêsse abuso de direito está perfeitamente estabelecida,
não só no nosso Código como na prática jurisprudência!.
Não será verdadeiro juiz aquêle que chegue ao ponto de ne
gligênciar o que MauriceHauriou chamou. com muita pro
priedade, de "princípios constitucionais do comércio juri-

. dico"•
.. Estes pt:incípios constitucionais do comércio jurídico

estão em absoluta, em perfeita harmonia com õ interêsse
social. Sempre que. o interêsse individual entrar em con
flito com o interêsse coletivo, deve-se, naturalmente, dar
predomínio a êsse interêsse coletivo. É preciso, entretanto,
que haja êsse conflito, que o indivíduo esteja a praticar atos
que vão ferir o interêsse da colectividade.

Mas, Senhores, isso é alguma novidade? Injúria seria
afirmá-lo. Não há, absolutamente, necessidade de atraves
sar o Canal da Mancha, não teremos necessidade de che
gar ás palavras de HaroJdLasky, no ano da graça de 1934.
para encontrar a influência do elemento social na concei
tuação do direito. É novidade que vamps veratribuida,até.
ao período dos romanos, onde se encontrava a influição e a
preponderancia dos interêsses sociais. Não existia no direi
to romano o individualismo desmarcado.

O ..s~ humano antes de seres justo", atribuido a Con..
tucio, o "summum jus 8umma. injuria", encontram esplen
dida vestidura na sentença de Voltaire: - "un droit porté
trop loin devient une injustice". Tomemos, por exemplo, o
testemunho de Amancio AlcQ1·ta, em livro escrito em :1.897. E'
uma daquelas obras que, seguido o conceito do nosso. emi
nente colega, Sr. Levi Carneiro, já estariam inteiramente
encanecidas, porquê - afirmou S. Ex., aliás com elegancia
e verdade: - vivemos numa época em que os livros enve
lhecem muito depressa. Mesmo deixado de lado o mercan
tilismo da publicidade, fi ancia da di'\'u}gação, até daquflo
que não deveria circular, vemos que os livros, realmente.
envelhecem depressa. Mas este aqui envelhece como a
amisade ou como o vinho do Porto - cada hora fica
melhor. .. Este livro. cada ano fica mais apurado e da
maior serventia.

O SR. ALCANTARA :MACHADO - É a sorte do livro de
Lafayette.

O SR. MARQUES DOS REIS - É a sorte dd elassico e
sempre novo, notável e lapidar livro de Lafayette, cujo es
pírito paira, a estas horas, sObre nossas cabec;as. meditati
vos, que todos estamos acerca da efeméride de amanhã,
quando, se comemorará o eentenáric. de sea D8l5eimento.
Nenhum maior espírito cultivou, entre nós, o Direito; ne
nhum maior estadista andou nas cumiadas do poder, espar
gindo honestidadp. e retidã(' na cumprimente de seus deveres
funcionáis. (Apoiadas. Muito bem.)

Dizia Alcorta, referindo-se ã limitação do! direitos:
"Quando a Constituição Federal se refere a direitos

individuais. nêles se compreendem todos os que represen
tam o indivíduo considerado em si mesmo, em relação com
os demais individuos, e nas manifestações que conservam,
modificam ou criam os bens; e quando se refere a garan
tias constitucionais, entende-se que o faz a todas quantas
protegem e amparam o exercício dos direitos." "O ho
mem é tal pelo exercício espontaneo e pleno das suas fa-
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culdades; não podendo, entretanto, considerar-se isolado;
por isso que com êle coexiste a sociedade, aquele exercício
tem de ser estimado em face das diferentes relações que êl'e
encontra ou forma em seu caminho." .

Fazendo considerações, que ora dizem com a consa
gração, ora com a extinção dos direitos individuais, inquire
ALCORTA, após esplendidos conceitos sôbre as limitações dO\\!
direitos: - "Pode surgir nessas limitações algum incon
veniente produzido pelo desconhecimento do direito? Não o
negamos, porém tal é a situação e os esfÔrços comuns de-
vem tender para que os limites sejam concorrentes aos fins
mirados pelos direitos individuais. Se os. meios não cor
respondem ao fim, indispensável se torna modificá-los, po
rém nunca alterar ou modificar aquele. :esse é o desidera
:tum de toda a boa organização." "A regulamentação é in
dispensável, desde que é necessário. determinar o ponto '-:lI
que o indivíduo exorbita do seu direito, comete um ato
estranho ao direito, ou fere o direito de outrem, abusan
do de sua liberdade. Regulamentar o exercício de um di
reito não vale suprimí-Io; e, embora possa ocorrer abUil!)
na. regulamentação, o organismo político fornece os ma1<:\9
de fazer cessar êsse abuso e restabelecer o equilíbrio par
turbado~ Jároais existiu uma declaração de direitos tão iata
que desarmasse a sociedade, fizesse impossível .determimf
as condições do direito'ou produzisse o desaparecimento .1a
sua noção." "O exerdcio do!. direitos primordiais garanti
dos pela Constituição encontra, nos seus preceitos, os li
mites e defesas que os garantem contra qualquer USUt'
pação ou atentado, de modo que a regulamentação não
pode ter outro objeto que não o de facilitar o seu exercício e
coordená-los com outros interêsses, não lhes alterando, em
nenhum caso, a sua substancia, sob pena de tornar irrisória
a sua existência na Carta Constitucional. Assim, os ar
tigos 15 e seguintes estabelecem as ações que ficam isan
tas da autoridade dos magistrados, quais os direitos das
pessoas e até onde vão, quais sôbre a propriedade, quais
.gôbre o exercício das faculdades morais que dificilment!?
suscitam conflitos susceptíveis de medida coercitiva. ""Se
bem que ao legislador corresponda regulamentar o seu
exercício, na faculdade de regulamentação lícito lhe nM
será agir caprichosa~ente de modo que possa destruir
,aquilo. mesmo que se buscou amparar e sustentar."

E, invocando o grande Albérdi:
"Não basta que a ConstituiCão. contenha todas as li

berdades e garantias conhecidas; é necessário que inclua
declarações formais de que não virá uma lei que, sob pr5
,texto de .organizar e regulamentar o exercício dessas li
berdades, as anule e falseie com disposicões regulamenta
res. Póder-se-ia conceber uma Constituição que sancio
nasse todas as liberdades imagináveis e, com a admissão da
'Possibilidade de limitá-las por lei, sugerisse o meio ho
nesto e legal de faltar a todas as promessas." "É preciso que
o direito administrativo não seja um meio de eliminar ou
escamotear as liberdades e garantias constitucionais." "To
das as Constituições leais e prudentes devem declarar que· o
Congresso não legislará de maneira que limite ou burle as
garantias de' progresso e de direito· público, por ocasião de
Ot'ganizar ou'. regulamentar o seu eXercício. 1:sse dever" de
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política fundamental é de transcendência decisiva para a
vida da Constituição."

GIDE acentua que o verdadeiro fundamento do direito
de propriedade se encontra na utilidade social que ess~
instituição é chamada a prover, aduzindo que "a proprie
dade se converte, no sentido a um só tempo mais augusto
e mais literal da expressão, em uma função pública." "Fun
ção da sociedade e função para a sociedade."

Se BENJAMIN CON8TANT já afirmava que "a proprie
dade não é anterior á sociedade, por isso que, sem a asso
ciação, que lhe dá uma garantia, seria apenas o direit.o
do primeiro ocupante, o direito da fôrça, um direito que o
não seria", se "a· propriedade, segundo êle, existe para a
sociedade", já perdeu o 'sabor de novidade a fórmula vaga
e truística de que a propriedade tem uma função social.

É axiomático que o proprietário deve ter sempre pre
sente, ao dispor dos seus bens e no exercício do seu direito,
que as suas riqm;zas foram adquiridas dentro da vida em
sociedade, com a ajuda, pelo menos indireta, dos seussimi
lhantes e dada a sua condicão' de indivíduo racional. Pro
moverá, buscará, naturalmente, o seu proveito pessoal, mas
deverá fazê-lo sem esquecer a sociedade que lhe tornou pos-
sível a aquisição dos bens. .

É á vista da própria evolução da vida social que Duguit,
não muito recentemente, asseverou que "a propriedade, de
direito subjetivo ou do. indivíduo, tende a converter-se em
função social de quem detem capitais mobiliários ou imo
biliários, de modo que, para o detentor de uma riqueza, a
propriedade implica obrigação de utilizá-la em aumento da
riqueza social".

Meditado o assunto, ressaltará que aí não está carac
terístico exclusivo do direito de propriedade, certo, como é,
que todos os direitos se entendem submetidos, no seu exer
cício, á correspondente influência do interêsse coletivo, da
utilidade social.

Dentro no iniludível papel social do direito de proprie
dade, o seu titular não poderá estadear o seu arbítrio. A
sua atuação se fará, invariavelmente, enquadrada nos inte
rêsses gerais da coletividade. Nem de outro modo se justi
ficaria, nem legitimaria a interferência do Estado na admi
nistração da propriedade, sempre que necessário velar pelo
interêsse geral esmagado ou· ameaçado pelo abuso dos par-
ticulares. ' .

. Santiago Magarinos Torres, no seu volume El Problema
de la Tierra en Meiico '11 la Constitucion Socialista de 1917,.
publicação feita em 1932 pelo Instituto de Direito Compa
rado Hispano-Português-Americano, fazendo uma resenha da
propriedade, afirma que esta e o seu direito têm, em 8eu
ezercicio, limites que podem ser ora morais, ora estrita
mente jurídicos, incluindo entre os morais o uso racional e
·em consonancia com a sua finalidade e a atribuição do su
pérfluo aos necessitados. Considera como tal o dever mo
ral do proprietário viver em suas terras o maior tempo pos
sível e servir de guia e modêlo aos demais, ensinando e
instruido os processos agrícolas aos que os ignorem. Aponta
como limitações jurídicas as contratuais e as lelmis. Diz
~le:· - "{) individualismo radical nega ao Estado a faculdade
de limitar o direito de propriedade; em troca, o· socialismo
invoca a intervenção -do Estado no regime da propriedade,
como meio de chegar a convertê-lo em único proprietário".
e acrescenta: - "o direito de propriedade não é absoluto
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e a pública autoridade pode e deve intervir para a repres
são dos seus abusos e para harmonizá-lo com os direitos. dos
demais e do todo social; deve o Estado intervir como insti
tuição reguladora, e, além disso, tem direito, corno insti
tuição- econômica, de tomar da propriedade dos cidadãos,
por meio do imposto, a porção de que necessite _para o cum
primento d.os seus fins, isto é, para o bem comum".

Mas, a-pesar_das suas idéias avançadas, que vão ao ponto
de não reconhecer sinão ao Estado a propriedade das terras
contidas dentro nos seus limites, Santiago Tôrres afirma:
- ..a. propriedade é um direito, e nele, mais do que nos ou
tros direitos individuais, há que considerar a sua função
social". .

O Substitutivo, fiel ao asseguramento que promete e a
basilares preceitos de ordem té(}nico-jurídica, se mantem á .
altura da evolução hodierna do direito e da sociologia; não
consagra, nem dá guarida a exageros individualistas; permi
tindo a elaboração e aplicação de equilibrada e sensata le
gislação social, - o que, diga-se de passagem, não abrirá
hiato na vida e no movimento do direito pátrio, - corres
ponde ás honestas é confessáveis aspirações sociais, a que
muitos d.os seus dispositivos prestaram raciocinada home
nagem.

Que teria conseguido a vitória do Anteprojeto de Cons
tituição? Como código de promessas,' no prometer, no acenar
aos sofrilpentos com o remédio que lhes daria lenitivo e vi
tória sÔbre o mal, ninguem o levaria á parede; nada mais
verbalmente categórico do que o asseguramento prometido.
Nos seus -dispositivos, entretanto, nada existe que tranqui
lize êsses todos quantos, confiantes na oferta se veriam lu
dibriados por isso que não teriam realmente garantias para
aquilo que ficaria reduzido a meras promessas falaciosas.
Tive oportunidade de dizer desta tribuna que não considero
lícito e honesto fazermos um código de promessas. ~ verdade
que, dentro da Constituição, devemos fazer com que todos 08
direitos sejam garantidos sob a cúpola, o zimborio do inte
rêsse social coletivo dominante. Fóra disso seria necessário
que projetassemos o indivíduo, o homem. fora do ambiente
social. Seria uma fictícia, uma mentirosa projeção, apenas
imaginária; mentalmente possível, mas socialmente incapaz
de se verificar, juridicamente insusceptível de se consubs
tanciar, de se objetivar.

O jurista deve ter vista objetiva das matérias, das as
pecies que se lhe submetem e não lhe é possivel olhar com
outro critério. sob outro conceito, não o direito de proprie
dade tão somente, mas todo e qualquer direito. :a:les são prer
rogativas sociais; os direitos não são prerrogativas naturais
do hómem e já se disse que não há direitos e sim deveres.

Dir-se-ia que há o direito a viver, o direito 4 liberdad~
o direito a respirar, o direito á integridade física, o direito
á incolumidade. Mas é indispensável não esquecer que tudo
isso está subordinado á circunstancia de que o homem vive
em sociedade e toda a vez que êle exorbitar da esfera própria
de qualquer dêsses direitos, tem de ser chamado a um ver
dadeiro reajustamento, ditado por necessidade imperiosa,
pela própria· situação e condição humanas. Não poderá pra
ticar um ,exercício arbitrário, até porque a colônia de direitos
de seu semelhante está visinha da sua, e toda a vez que êIe
transgredir. ou ameaçar essa colônia de direitos, não poderA
alegar surpresa ante a reação do interessado. Não é êle o
único a viver no- mundo. É o que ocorre-até eom OS simples
dispositivos regulamentares. Lembro O caso dos condutores
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de automoveis. As ruas são usadas por todos; pelos que vão
nos veículos e pelos que andam a pé. O motorista não é o
único a guiar o seu carro e a andar na rua. .

É preciso não esquecer que na grande agitação da vida,
.nesse torvelinho de interêsses colidentes, "viàa de relação
intermental e de serviços recíprocos". deve haver alguma
coisa sobrepairante, mantendo-se acima das competições· e
das lutas pessoais; essa alguma coisa é a norma coercitiva do
Direito. Essa norma coercitiva tem de ser sempre ditada,
precipuamente, pelo interêsse social; fora disso, não teremos
organização jurídica, ou não terá ela vitalidade, não poderá
subsistir. Que direito não tem função social? Que direito
não gera, não acarreta, não arrasta obrigações?

Quero pedir agora permissão ao eminente mestre CarloS
Maximiliano para algo dizer a S. Ex. relativamente ao n. 33
do meu substititutivo. Falei em expropriação; preferi manter
o vocábulo expropriação que figurava no Anteprojeto. Tanto
vale dizer expropriação como desapropriação '6 até lexicólogo
muito autorizado, dizendo que "desapropriação"· é a priva
ção da propriedade, o desapossamento, afirma que "expro
priação" é a tirada legal da posre ou propriedade. Talvez
por isso mesmo, o eminente gramático João Ribeiro prefe.
risse o têrmo "expropriação", que eu conservei.

Mas, dizia eu, a expropriação por necessidade ou utili
dade pública poderá fazer-se nos têrmos da lei, mediante
prévia e justa inaenização.

O nosso caso, onde o carro pega, é exatamente o dis
tinguir entre - "necessidade" e "utilidade pública".

~. Ex. o eminente constitucinalista e probo Constitu
inte, Sr. Carlos Maximiliano, citando aqui. entre outros a
que aludiu, como Sabattier, Ovi~do, Lalleau, citando Pef'
fecto Araya e Aarão Reis, reproduziu a frase dêste último
escritor e economista brasileiro, afirmando que, por inad
vertência, os Constituintes de 1891 mantiveram aquela dua
lidade - "utilidade e necessidade pública" - que surgira
na lei de 1826. Penso ter sido essa a orítica, que reputo se
·vera demais, de Aarão Reis. Não 'Creio que fOra por inadver
tência. Inadvertência não se poderia compreender em Rui
Barbosa, quando, em 1891, reproduziu essa distincão; inad
vertência não se lhes poderia encontrar, nem atribuir, mais
tarde, áqueles que elaboraram, depois de longa labuta e dis
cussão amplíssima, o Código Civil Brasileiro, que á lei de
janeiro de 1916.

Ora, neste Código se estabelecem, além de se manter a
dupla figura - "necessidade ou utilidade pública" - os ca
sos de necessidade e os de utilidade. E até o eminente consti
tucionalista e comentador da Constituição, Carlo8 Ma:eimi
liano, ao se referir ao texto da Constituição de 24 de feve
reiro, reproduz, sem reparos, o dispositivo da lei, indicando
que ali não há criação de seu espírito, senão a transcriçlo
de textos legais, evitando, assim, o que aconteceu, segundo
reparo' seu, em alguns trechos da obra do saudoso juriscon
sulto Viveiro8de Castro, também citada por S. Ex.

Mas digo eu: não creio que tenha havido inadvertência,
senão que, conforme os depoimentos de Clovi3 Bevilaqua e
Virgílio de Sá Pereira. há uma espécie de continuidade, de
tradição do Direito brasileiro, a exigir a distinção.

Se encarassemos os vocábulos .. sob o aspecto de sua 8i
gnificação, no vernáculo, sob o· seu aspecto filosófico e mes
mo jurídico, teríamos sempre de vêr distinções. Assim,·
temos que se poderia afirmar. que dentro .da necessidade
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está sempre contida a utilidade; tudo aquilo que é necessá
rio, naturalmente envolve uma utilidade. "Veríamos, por
exemplo, que a necessidade é até uma categoria de Kant e
encontraríamos, invariavelmente, maior amplitude na ne
cessidade do que na utilidade. ,Por êsse motivo, penso que,
no dizer-se "utilidade", não se terá compreendido,. como
implícita a "necessidade". Não é quintessência, não é bizan
tinismo o discutir o assunto. Parece que, efetivamente, toda
a razão têm Clovis Bevilaqua e Virgil.io de Sá Pereira,
quando entendem que deve ser mantida a diferenciacão, a.
tradição do Direito brasileiro. .

Diz Clóvis: "Ficaria incompleta a teoria da proprie
dade, no Direito Civil, se não mencionasse a desapropriação,
por necessidade ou utilidade pública". E acrescenta: "Cen
suram alguns o sistema do direito pátrio, que distingUe
duas ordens de causas que autorizam a desapropriação: a
necessidade e a utilidade pública. Não há, realmente, dife
renca alguma, quer de efeitos quer de processos, entre a
desapropriação por necessidade pública e a desapropriação
por utilidade geral. Todavia, é incontestável· que os casos
mencionados como de necessidade apresentam um caráter
de maior gravidade e urgência, do que os de utilidade, e esta
consideracão justifica a distinção tradicional do direito
pátrio" •

Depõe Virailiode Sã Pereira: "Avisadamente andou o
legislador constituinte, distinguindo os dois casos. Distintos,
realmente, são êles, e não é fácil descobrir uma fórmula
compreensiva, ao mesmo tempo, da necessidade e da utili
lidade públicas. Uma vez que a interpretação tinha de
ser restritiva, por se tratar de limitação de direitos. devia
o legislador nomear os casos em que a limitação se veri
ficaria. Definição demonstrativa e não taxativa."

Encarado o assunto sob <lutro prisma, advirto que a ma
téria não seria, talvez, ambiente pacífico, zona tranquila, in
susceptível de dIscussão.

Na apreciação futura do texto constitucional, quando 8e
verificasse que lá 8e estabelecêra, rompida a tradicAo do
nosso direito, Que a indenização por utilidade pública poderia
ser feita mediante prévia indenizaçAo, seria possível tirar a
Uaoão de Que a desapropriação por necessidade pública serla
livre e. isenta de indenização.

O al'Ligo &90 do nosso Código Civil. distingue, perfelta..
mente, entfe necessidade e utilidade, estabelecendo OI casoa
que são considerados de maior urgência e gravidade, ao lado
de outros em que tal se nlo faz sentir.

Na necessidade, está o interesse vital, da mesma maneira
que, na utilidade, está apenas maior amplitude de bigiene,
de estética, de embelezamento, de melhoria, de comodidade de
confortó para a coletividade. A necessidade, segundo Detew6,
se representa pela defeza da existência da coletividade; na
utilidade vai o intUito de melhorar as condições dessa exis
tência.

No campo do direito ainda, pediria aos meus eminentes
nrestres, e nesta mesma ABsembléia os há em grande cópia e
do maior vulto, - .volvessem as suas vistas para o ambito do
Direito Civil, onde, por exemplo, vamos encontrar. até com
grandes v~tagens pr~ticas e de ordem Juddico-IegaI, a dis
tinção entre benfeitorias úteis e necess4rias. Ai. iríamos ver
que não é especioso, que não é érro, sendo, ao invés, indis
pensável, considerar, estabelecer e conceituar a distinoAo.



A abandonar a tradicional distinção, para se ater ao sim-
. pIes critérió'da utilidade, fOra mil vezes'· preferível o crité

rio alemão do interêsse público, do bem da coletividade, ou
a redação do Anteprojeto aduzindo-'Ihe·· o interêsse soeial .
. ' A "Declaração dos Direitos do Homem" falava em neces
sidade• Depois, o artigo 545, do Código Civil Francês, o cha
mado Código· Napoleão - aliás, só os estrangeiros é que lhe
chamam "Código Napoleão". - êsse artigo do Código Civil
Francês· substituiu o vocábulo "necessidade" por "utilida
de", daí por diante - desde os primeiros dias do século XIX
- nada mais se alterando e por fórr;a. dessa mesma inércia
imanente ás próprias produções do espírito humano, se con
servou a citada terminologia.

O contrário ocorreu entre nós. Por que razão nós, que
desde 1826, distinguimos entre "utilidade" e ~necessidade"

pública, havemos de suprimir esta e manter aquela, sob a
alegação de que escritores estrangeiros fizeram essa supres
são.unificaram, reduziram ao simples critério da "utilida
de" os dois conceitos? Penso que melhor ~visados se con
duzem os que respeitam e mantêm a justificada tradição do
Direito brasUeiro. A despeito das opiniões citadas pelo emi
nente presidente da Comissão Constitucional - e devo dizer,
sinceramente, independente dessas opiniões, me bastaria a
opinião de S. Ex.; a despeito da opinião muito respeitável
de S. Ex., mantenho a minha redação e invoco fJS bons
propósitos e a atenção da Assembléia, no sentido de que
se não altere, nem se descontinue aquela tradição para
nós tão respeitável e intangível quanto o é para os franceses
a que, durante quasi igual tempo, vem orientando o Direito
dêsse grande povo. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre orador que faltam,
apenas, cinco minutos para acabar a hora.

O SR. MARQUES DOS REIS - Agradecido a V. Ex.
Vai acabar o suplício••. (Não apoiados.) DeyO dizer aos que
me toleraram até agora, que é preciso, a oada momento (",
mesmo, aqui, ouvindo-me, dar o testemunho de renúncia e de
sacrifício; ao meu vêr, há aí muita coisa de critério, de in
terêsse, de influência social - aspeoto muito simpático, mui
to amável da solidariedade humana, e essa solidariedade
humana..•

O SR. ODILON BRAGA - V. Ex. está enganado. A nossa
atitude é de embevecimento. (Muito bem.)

O' SR. LEVi CARNEIRO - Edi:ricados, inteiramente. (Apoio
d.oi.)

O SR. MARQUES DOS REIS - :. :é, exatamente, 
penso que se poderia dizer - o campo onde lavra e viceja o
Direito. Se é isso,se tudo tende a essa noção de maior soli
dariedade, de maior estreitamento de relaeó.es, de verdadeira
e raciocinada inteligência' entre os homens, vemos que ainda
hoje tem o seu alto sentido e significado a demooracia; que
não passou a sua hora e, positivamente, se poderá encontrar,
apenas, nesse instituto sublime, e nas sublimes oonquistas em
que ela se cristalizou através de todas as .lutas da Humanida
de, em prol da liberdade, do direito, da justica, das garantiu.
o processo e a marcba do s·éu natural evolver: mutação, trans
mutaeão. Das lutas corpo' a corpo, braço a braço, das lutas
da forca bruta, das lutas da matéria vil, surgiram as da inte-
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ligência: a aristocracia se. transmudou em domínio do· povo,
e~ querer do povo, em govêrno do povo. em. regime demo-
crático.. . . .

Surgiu, depois, a aristocracia do pensamento . E é a essa
aristocracia do pensamento que devemo~ fazer a Invocação
última, talvez, porquê é bem possível seja essa a última
vez em que, para. mim. com honra e grande regosijo intele
ctual, e para vós outros com essa demonstração ·de solida
riedade, no me assistir••.

O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. está sendo intérpreLe
dessa aristocracia do pensamento. (Mui~o bem.)

O SR. MARQUES DOS REIS - ••• terei oportunidade
de ocupar esta tribuna.

Assim, faria essa invocação, mais uma vez para que,
harmonizado o pensamento com o coração, olhos postos no
Brasil, corações e cérebros trabalhandl>, em elaboracão sin
tonizada, por êsse bem que. será o sonho eterno dos bons
brsileiros, a felicidade do Brasil, consigamas que realmente
se faca o que se poderia, mais uma vez, dizer - o desar
mamento moral â-e todos os espíritos, no sentido de que esta
Constituinte e toda a comunidade brasileira se convertam.
sublime, mirifica, magicamente, na colmeia da grandeza de
nossa Pátria. (Muito bem), e que assim, se o Professor Ru
dolpll. Laun. em livro recentíssimo, ressaltou essa evolução
da aristocracia, tendamos nós tambem para.a esplendida de
mocracia, que seja a aristocracia do afeto, da inteligência e
do pensamento, em perfeita harmonia, sób a direção supre
ma e conjugada dêsses sagrados sentimentos de Humanidade
e de Pátria. (Palmas. Muito bem•. Muito bem. O orado'l' é
vivamente c1tmpri.mentado.) .

8

Vêm á Me::a as emendas de ns. 425 e 426.

9
O Sr.presidents - Tem a· palavra o Sr. Nilo de Alva

renga.

O Sr. Nilo de Alvarenga - SI' .Presidente, meus Senho
res. Os problemas de ordem econômica e financeira· sobre
levam a todos os de ordem política e social, no mundo in
teiro.

Foram a disputa dos mercados internacionais, a defesa
dos interesses comerciais e dos interesses econômicos, que
acabaram por deflagrar na Europa a grande guerra, nela.
envolvendl> todos os paízes do Mundo. .

Foi ainda em nome da defesa dos interesses econômi
cos que se criou para o mundo o grave problema da paz ar
mada, laneando e inscrevendo nos orçamentos das Nacões
o pêso esmagador de cifras fantásticas e vel'dadeiramente
alucinantes.

Foi, finalmente, em consequência da formidável crise
ooonômica que avassalou o mundo, após a guerra, que a
questão social, que mal repontava aqui e alí, avultou enor
memente, pondo em perigo a segurança dos governos, amea
çando a estabilidade das instituições muitas vezes secular83
e trazendo a intI:anquilidade e o nervosismo da hora em
que vivemos.
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, ' Ante problemas de tal relevancia, problemas que reputo
:fundamentais, que envolvem a vida da própria nacionali
dade, pois de sua solução dependem, inegavelmente, a sorte,
o futuro e a grandeza do Brasil, não podia deixar de of~

recer minha modesta contribuição de humílimo cultor desta
matéria. .

Devo confessar honestamente, aliás, cheio do mais justo
,desvanecimento, que, na elaboração de muitas. das emendas
por mim apresentadas e referentes ao sistema tributário,
tive o concurso eficiente do Conselho Econõmico do Estado
do Rio de Janeiro, do qual me honro de fazer parte.

Sr. Presidente, desde os primeiros dias de nossa eman
cipação, política vivemos no regime da· mais· completa anar
quia tributária. A Lei de 31 de Outubro de 1835, que su
cedeu ao Ato Atlicinoal, não foi, por assim ·dizer mais do
que uma consolidação da anarquia então reinante. E a
própria Constituição de 1891, elaborada sem dados es
tatísticos, sem elementos positivos e seguros de apreciação,
nada adiantou á solução d,o nosso problema tributário. E,
como sistema, é até mesmo inconsequente e ilógico.

Preeis'amos organizar um sistema que, enquadrando-se
tanto quanto possível dentro das normas do regime federa
,tiv"O, faça uma distribuição. justa e equitativa das rendas
públicas, aproveitando, sobretudo, a experiência e as duras
lições do passadç.

Se no regime federativo a União, mBra criação que in
cama o poder estatal, tem os poderes explícitos, aqueles
que lhe são expressamente conferidos, e 0& Estados os po
deres implícitos, seria lógico e racional que só fossem dis
criminadas as' rendas da União, aquelas que lhe são pró
prias, as que por sua natureza lhe competem, ficando todas
as demais aos Estados.

Foram êstes os· princípios pelos quais ardorosamente
se bateram os riograndenses do Sul na Constituinte de 1891,
tendo o grande Júlio de Castilhos á frente, secundado pelos
espíritos brilhantes de Demétrio Ribeiro e. Ramil't> Barce
los. São êstes ainda os princípios pelos quaisardorosamen
te se batem os represetantes paulistas neste recinto, enca
beçados pelas mentalidades cintilantes de Alcantara Macha
do e Cardoso de Melo Neto, que em memoráveis disC'llrsos
defenderam esta tese.

A prática do regime, Senhores, nos ensina, porém, que
êstes princípios, verdadeiros e de uma lógica irretorquível,
não podem ser no seu rigor doutrinário, integralmente, apli
cados entre nós. Isto porquê, se fizéssemos a discriminação
-das rendas da União somente, deixando todas as demais para
os Estados, êstes fariam com os Municípios aquilo que com
êles fize~ a União, sob o regime de 1891 - a partilha do
leão.

Em verdade, o Pacto· Fundamental de 24 de Fevereiro
discriminou as rendas que eram de competência exclusiva da
União e as de competência exclusiva dos Estados para que
êstes fizessem a partilha de seu quinhão de tributos com
·os Municípios, deixando ainda um, vasto, um largo campo
tributário para a ação simultanea da União e dos Estados.

Quais foram, meus senhores, as consequências dêsse
regime?

E qual foi a eonsequência dêste. :sistema? Os Estados se
reservaram em geral todos os impostos de sua exclusiva com-
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petência, deixando apenas para' os Municípiós o predial
urbano. .E. no campo aberto para a actividade tributária
simultanea da União e dos Estados, aquela' invadiu e ab
sorveu o terreno dêstes, e ambos invadiram o campo tribu-
tário dos Municípios. .

O SR. IDÁLIO SARDENBERG - V. Ex. não acha que os
Estados querem invadir os Municipios?

O SR .NILO DE ALVARENGA - É exatamente o que sus..
tento: da aplicação do regime de :189:1, resultou o fortale
cimento sempre crescente das rendas federais em prejuízo
das estaduais e o aniquilamento, a pobreza e a ruina dos
Municípios. Esta é a dura experiência de 1891, que nos :ser
virá de advertência e de lição na elaboração da nova carta
constitucional.

O SR. lDÁLIO SARDENBERG - Quero salientar que o pe
rigo ainda está iminente. Não estamos .defendendo os Mu
nicípios como deviamos.

O SR. NILO DE ALVARENGA - As emendas por mim
apresentadas e que venho sustentar da tribuna são tenden
tes, precisamente, a afastar êsse perigo iminente.

"É princípio doutrinário incontestável, meus Senhores,
que a descentralização das rendas é uma c,onsequêneia lógiea
da descentraIÍL.a~ão administrativa. Devemos, por tudo
isso, assegurar e garantir ao poder local o maior volume
possível de rendas. É êle quem melhor examina, apreeia e
sente suas próprias necessidades, para provê-las convenien
temente.

Só o poder local pode julgar da oportunidade da rea
lização de seus serviços mais indispensáveis. É do desen
volvimento e da prosperidade dos MunicípiOB que se irra
dia a grandeza dos Estados e a riqueza da União.

É preciso ainda considerar uma circunstancia interes
sante: é o poder de fiscalização e de contróle exercido pelo
poper local. Esta fiscalização, exercida pelo Munidpio, é
muito mais eficiênte e eficaz, porquê tem a partiCIpação
dos próprios munícipes, é também exercitada, pelo povo,
direta e imediatamente, interessado na realização das obras
e dos serviços locais.

É sabido por todos nós, que temos o conhecimento da
'vida no interior do Brasil e de seus Municípios, que as
obras locais, quando realizadas pelos Estados, custam duas
ou mais vezes o preco que custariam se fossem realizadas
pelos próprios Municípios, e muito mais quando essas obras
slio efetuadas pela União.

O SR. CARLos RElS - Aí, então, tornam-se quasi in
termináveis. Tenho exemplos disso em meu Município.

O SR. NILO DE ALVARENGA - Nêsse sentido, devemos
agir com o proposito de fortalecer as rendas do poder local
- exemplo que nos· é dado por todos os países que têm
traçado em seus estatutos o regime federativo, sobretudo
á União Americana, de cujos textos haurimos os princípios
do nosso pacto fundamental.

Naquêle país, em 193f, ao passo que a União arrecada
va 36 % da totalidade das rendas e dos tributos públicos,
os Estados arrecádavam. apenas '17 0/0, e os Municipios fa
ziam uma arrecadação de 47 0/0, sendo de notar ~e ainda a
União e os Estados, aplicavam uma parte de ·sua arrecada
·Cão em servi<;os locais.

No Brasil, os- termos do problema foram eompletamen
.te invertidos.



Tomei, como base· de minha observação, o ano de 1929
porquê foi o último ano anterior á Revolução, constituin';'
do, por isso, índice seguro da vida econômica· normal do
país sob o regime constitucional de 1891.

Por êsses dados, verifico que a União arrecadou 54 0/1'
da totalidade dos· tributos; os Estados arrecadaram 31 %
e os Municfpios apenas 15 0/'0.

Assim, dentro de um critério estritamente federativo,
deveriamos fazer a discriminação das rendas federais tão
somente, mas diante da rea.lidade brasileira e do exemplo e
experiência de U anos de República, somos forçados a fazer
a discriminação rigorosa das rendas dos Estados e dos Mu
nicfpios para que os Estados não façam a partilha. do mais
forte, deixando empobrecidos e arruinados os poderes
locais.

Aliás, foi êste o critério ·geral de discriminação adotado
pelos doutos relatores da Comissão, meus eminentes amigos;
Srs. Cincinato Braga e Sampaio Corrêia, que só louvores
merecem por isso. Em matéria de sistema tributário, po
rém, vou além, meus Senhores.

Estabelece o art. 19 que quaisquer outros impostos não
discriminados serão da competência privativa dos Estados,
que darão 40% do produto da arrecadação á União.

O SR. CUNHA MELO - Permita V. Ex. um aparte. O
Substitutivo do Comité d9S 3 anotava teses exatamente
contrárias. As rendas não discriminadas seriam arrecadadas
pela União, que deveria dar percentagem aos Estados. A.
última hora, entre as emendas enxertadas, foi que o Substi
tutivo adotou essa disposição.

O SR. NILO DE ALVARENGA - Agradeco muito o es
clarecimento de V. Ex., constante do aparte com que me
distinguiu. .

O SR. CARLos REIS - Esclarecimento valioso, porquê
ficamos sabendo que houve emendas enxertadas á última
hora ..•

O SR. NILO DE ALVARENGA - É uma contribulcão~
para a história· da nossa Constituição, na part~ importan
tíssima do seu sistema tributário.

Sr. Presidente, sou contrário â criação de novos tri
butos, quer arrecadados pelos Es'ados, quer pela União,
além daqueles que se acham expressamenté discriminados
pelos textos da Constituição.

O SR. VIEIRA MARQUES - De pleno acÔrdo, sobretudo
para. os Munlcfpios, que estão ·em contaeto direto com o
povo.

.. O SR. CARLos REIS - Tese que está sendo brilhante
mente- desenvolvida pelo orador.

O SR. NILO DE ALVA:RENGA - Agradecido a V~ Ex.
Delimit:ldo o campo de ação tributária, dos Municípios,

dos Estados e da União, não se deve deixar aberta a porta
para novas tributações. -

Tenho observado que neste debate há a preocupação
constante de se defender ora. o interêsse da União e dos Es
tados, ora a situacão penosa em que se acbam os MunicípiQS
brasileiros, sem se pensar, entretanto, em amparar e defen
der a tonte de onde promanam, primariamente, todos os im
postos - o contribuinte, e na sua repercussão na economia
nacional.

O Sn. CUNHA MEr.o - ltste tem ficado indefeso.·

•
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O SR. NILO DE ALVARENGA - Se a. capacidade tribu
iária do nosso Povo está esgotada, como afirmou, desta tri
buna, com as grandes responsabilidades de seu nome e do
cargo de que se acha investido, o Sr. Ministro Juarez Tá
vora, não devemos admitir a criação de novos impostos, que
só contribuiriam para a ruina da economia nacional, le
vando ao desespêro o contribuinte.

Dir-se-á que o progresso, a evolução do mundo, podem
criar novas necessidades, que de futuro constituirão outras
tantas fontes de incidência não compreendidas numa dis
criminação rígida. Direi, entretanto, que a discriminação
do projeto é uma discriminação rígida como delimitação do
campo da ação tributária de cada um dos poderes, mas de
uma latitude quasi infinita, quanto ás modalidades de tri
butos que abrange.

Ela compreende todos os tributos que recaem sObre os
bens e coisas móveis e imóveis, corpóreas e incorpóreas,
sÔbre as rendas do capital e do trabalho, sôbre os valores de
todas as espécies, sôbre todas as atividades humanas imagi
náveis, sejam quais os seus aspectos ou modalidades.

O SFt~ CARLOS REIS - Nada mais há a tributar.
O SR. NILO DE ALVARENGA - Perfeitamente.
Além disso, há o recurso amplo para imposição de taxas

destinadas ao pagamento de serviços realmente efetuados e
de sua conservacão. Assim, é preciso, sobretudo, defender a
economia nacional e o contribuinte, coJitra novos instrumen
tos de tortura que lhes querem inflingir e que a sua situa
ção não comporta.

Ora, eu estou certo de que o direito conferido pelo pro
jeto aos Estados será a porta aberta para a solução fácil, mas
ruinosa. de todas as dificuldades financeiras, pelo tributo
novo. É a lei do mínimo esfôrço. Se o administrador pre
cisa cobrir despezas na elaboracão orçamentária, cria logo o
imposto novo, como solução mais simples e mais pronta.

O 8Ft. RAUL BlTTENCOURT - Isso não acontece com os
.Municípios que não ,pod·erão mais fazer nova tributação.

O SR.. NILO DE ALVARENGA - E assim caminharemos
mais depressa para o abismo, cavando fundo a ruína eco
nOmica em que nos vão lançando. a im'Previdência dos
homens.
. O SR. CARLOS REIS - Quando não pode criar impostos

novos, recorre ao aumento dos existentes.
O SR. NILO DE ALVARENGA - Chegarei lá.
Fomentar, estimular as fontes de produção, eis a ma

neira sadia de aumentar as receitas públicas.
É preciso acentuar que, normalmente, o aumento das

rendas públicas s6 deve ser obtido pelo aumento e expansão
da produção e pelo consequente aumento da riqueza. Au;'
mentar as receitas somente pela majoração das tarifas dos
impostos e pela criação de novos tributos, é êrro crasso em .
economia e finanças, porquê estas medidas são contrapro
ducentes - estiolando e aniquilando a produção e a riqueza,
estancam as fontes produtivas de arrecadacão.

E se todas estas razões não fossem suficientes, eu apre
sentaria um outro argumento' contra novos tributos a ins:
tabilidade do sistema tributãrio. O imposto só é verdadeira..
mente produtivo quando, sendo justo e CÔmodo, êle é antigo,
quando penetra em todas as atividades. quando todos a êle
estão afeiçoados pelo hábito já inveterado de seu pagamento.
Todo tributo novq. ao contrário. é sempre pouco produtivo
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e recebido com hostilidades. A criação constante de novos
impostos acarreta a instabilidade do regime tributário, dese
quilibra e perturba as atividades produtoras, prejudicando a
economia das nações.

Temos ainda um outro recurso para evitar os tributos
novos; .o da compressão das despezas dentro de um justo li
mite, e, sobretudo, da propriedade de sua aplicação. Vemos,
por exemplo,· na esfera do Govêrno da União, o Govêrno Fe
deral dispendendo, com serviços de água e esgotos do Distrito
Federal a importancia de cêrca de 40 mil contos.

·0 SR. FERNANDES TÁVORA - Sessenta e cinco mil contos.
O SR. NILO DE ALVARENGA-Agradeço o aparte. Pos

suo dados que me foram fornecidos pelo relatório oficial da
Contadoria Central da República, relativos· á i932. V. Ex.,
talvez, os tenha mais recentes e mais positivos.

Esta importancia é superior á que foi gasta em constru
ção de estradas de rodagem, no fomento agrícola, instrução e
saude pública, em todos· os Estados da Federação. Ainda há
mais: os orçamentos das despesas federais consignam o se
guinte fato impressionante: o Govêrno da União gastou num
exercício, em serviços puramente locais, no Distrito Federal,
tais como iluminação, bombeiros, água e esgotos, polícia ci
vil e militar, importancia superior áquela que foi dispendi
da nos serviços de viação, obras públicas, agricultura, co
mércio e indústria, instrução, saúde e assistência social, em
todos os Estados do Brasil inteiro.

Ressulta desta impropriedade de aplicaçãe- do produto
dos impostos que estamos sacrificando milhões de brasilei
ros, á miilgua de instrução, de assistência médica, de melho
ramentos locais e de recursos de toda natureza, em benefício
exclusivo 'de uma grande cidade, para o prazer e gôzO do tu
rismo estrangeiro.

No ambito dos Estados e dos Municípios nós vemos que
constantemente se contraem empréstimos para realização de
obras suntuárias e de embelezamento das cidades, em detri
mento das populações rurais, que, sem nenhuma compensa
ção, mourejando de sol a sol na rude labuta dos campos, são
na realidade os mais heroicos obreiros de nosso progresso e
de nossa riqueza.

Com tal orientação estamos despovoando os campos, que
tudo nos fornecem, e criando um urbanismo improdutivo e
estéril.

Reafirmo, assim, que não nos faltam recursos tributá
rios, mas a propriedade de sua aplicação em fins convenI
entes.

Por todas estas razões, devemos afastar, por disposi
Cão constitucional expressa, em nome dos altos lIJ.teresses da
nação, a possibilidade de criação de novos impostos que
viriam embaraçar ã -expansão produtora do País, entorpecen
do o seu progresso e paralisando o seu desenvo~vimento.

Outra medida de defesa dos interesses do contribuinte e
da economia nacional, que se impõe no texto constitucional, é
a que limita o aumento das tarifas, dos impostos, ao máximo
de 50 por cento, em cada exercício financeiro.
. Toda a iniciativa criadora e produtora do País se esbarra
ante a perspectiva de um aumento exagerado e intempestivo
de impostos, que viria arruiná-la definitivamente, de um dia
para outro.

A elevaçAo da tarifa' dos impostos, quando Justa e ne
cessária, deve ser feita gradativamente de modo que o rea
justamente se faça sem trazer o desiquilíbrio, inevitávelmen-



le ruinoso, para a atividade tributada. A elevação brusca da
tarifa do imposto acarreta consequências desastrosas e fa
tais para a produção. Ou a elevação do imposto tem reper
cussão, transferindo-se para o consumidor que a paga no
aumento do preço do produto, ou a elevação não tem reper
cussão e o encargo recai direta e exclusivamente no pro-
dutor. .

No primeiro case. o consumidor se defende reduzIndo o'
consumo, o que pode ocasionar os mais sérios prejuízos ao
produtor. No segundo caso é fácil prever o desiquilfbrio que
uma contribuição inesperada, além de todos os cálculos e
previsões do negócio, pode determinar ã atividade tribu~da.

Fica assim demonstrada a gravid~de do perigo que' re
presenta para a produção, um aumento exagerado na tarifa
dos tributos. '

Ora, a observação dos últimos tempos nos ensina que
as tarifas dos impostos no Brasil, duplicam e até triplicam
em poucos anos; há até quem compute a média da elevação
geral em 20% anual para todos os tributos. Não há capitais
nem atividades que queiram se arriscar a verdadeiras ex
pr.opriacões pelo tributo.

O poder de taxar não tem limites e vai até a destruição
da atividade tributada - "The power t{) tex involves the
power to destroy" -.afirmava o grande juiz Marshall, Pre
sidente da Côrte Suprema dos Estados Unidos, sentenciando
na célebre questão M. Culloch versus Maryland. E acres
centava: "O direito de impOr tributos, existindo, é um di
reito que não conhece raias". "Dentro da jurisdição do Es
tado que o tiver, pode ser levado até onde o arbítrio dêste
Estado o entenda".

Ora, deixar nas mãos de Governos, muitas vezes impre
videntes, um poder tão absoluto e ilimitado, ê conceder-lhes
a faculdade, infelizmente· tão exercitada entre nós, de em
baraçar os surtos da produção e de destruir a própria ri
queza nacional. (Muito bem.)

Como o tempo é escasso, não posso demorar-me e de
ter-me na análise e apreciação circunstanciada de todas as
emendas por mim formuladâs.

O SR. CLEMENTE MEDRADO - É pena, porquê V. Ex.
está argumentando muito bem.

O SR. NILO DE ALVARENGA - Mas é indispensável que
me refira ainda áquelas em que se estabelece a proibição
para os tributos excessivos, compreendendo-se como tais
aqueles que importem em confisco ou que tirem á atividade
direta ou indiretamente trihutada, uma justa remuneração.
Esta emerida foi inspirada' pelos princípios firmados pela
jurisprudência norte americana, que se baseiam em vários
dispositivos da Constituição daquele país.

É uma medida de prudência que se impõe, sobretudo no
Brasil, onde impostos excessivos têm por vezes· arruinado de
terminados ramos de sua produção.
, Não se compreende que se garanta a propriedade e que
se a confisque pelo imposto exagerado, que se permita o
exercício de uma atividade e que se a paralise, obstando
lhe uma justa remuIleração.

O projeto atribue, na alínea b do art. t5, competência
exclusiva dos Estados para decretar impostos sObre a ..pro-
priedade territorial". .

Nesta expressão genérica hão de compreender-se neces
sariamente, não só a propriedade- territorial rural, como a
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urbana e suburbana. Ora, os terrenos urbanos· e suburbanos;
diretamerit-e beneficiados pelos Municípios, sob cuja fiscali
zação imediata se encontram, só por estes devem ser tribu;,
tados.'

Por esta razão julgamos fazer melhor e mais equitativa
diecriminacão atribuindo aos Municípios o imposto sObre a

.propriedade territorial urbana e suburbana e aos Estados,
tão somente sObre a propriedade territQrial rural.

A alínea c do art. 15, como está redigida, abrange e en~
volve as vendas dos produtos agrícolas, diretamente feitas
pelos lavradores.

Seria uín novo imposto, inexistente em nosso atual re..
.gime fiscal,· a agravar ainda mais as classes agrárias do
Pais, já tão sobrecarregadas de onus fiscais (imposto terri':
torial, sObre a renda, imPQstos indiretos, etc.), quanto aban..
donados, esquecidos pelos' poderes públicos.

Uma das emendas que apresentei, restaurando a nossa
tradição fiscal, lança o imposto sôbre as "vendfU mercantis"
somente, excluindo desta forma as vendas dos produtos de
lavoura quando diretamente realizadas pelo próprio agrl~
cultor.
. O parágrafo único do art. 17 do Projecto, permite que
os Estados e Municípios cobrem cumulativamente até 1941 OS
impostos constantes de seus orçamentos de 1933 e que não
lhes são atribuidos pelos arts. 15 e 18. Ora, tais impostos
são precisamente os que pelo art. 14, pretencem á União.
Assim, o projeto pretende prorrogar por mais sete anos, o
abusivo regime, não já da dupla, mas da tríplice tributação,
cumulativamente exercida pela União, pelos Estados e pelos
Municípios, sObre a mesma fonte de incidência. Um exemplo
disto é o impostQ de consumo. ~ste imposto era cobrado si
multaneamente por muitos Estados e por Municípios dêsles
Estados. E como não se acha incluido entre os impostos dos
arts. 15 e 18, por pertencer pelo art. i4 exclusivamente á
União, segue-se que, susbsislindo êsle dispositivo do projeto,
tal imposto será cobrado até 1941 cumulativamente pelos
três poderes. O mesmo sucederia com o imposto de viação.
. Isto seria prorrogar, agravando~, o regime de anarquia
tributária em que sempre vivemos, o que nenhuma razão de
ordem social ou econOmica aconselha, precisamente no mo
mento em que por um sistema racional, procuramos coibir
lodos êstes abusos.

O Projet'O firma os bons princípios em matéria de tribu
tação pelos quais ardorosamente me tenho batido neste re
cinto, impedindo a dupla tributação, terrível instrumento com
que o abutre fiscal devorava, na simultaneidade de sua ação,
a economia nacional. Neste ponto, devemos fazer justiça á
douta Comissão que corrigiu um graveêrro do Anteprojéto,
cujo sistema deixava de pé a bitributação.
. O Projeto, secundaria o Anteprojeto, extingue o .impos-.
to estadual de exportação, adotando, porém, o regIme da
diminuicão gradativa até sua completa extinção no prazo
de sete anos. .

Eu por mim, Sr. Presidente, extinguiria desde logo, ra
dicalmente, o imposto de· exportação, por ser dos impostos
antieconOmicos, o mais prejudicial á atividade produtora do
País. Criando barreiras fiscais, impedindo a livre circulação
da riqueza dentro do próprio País; êste imposto consti~ue até
wn elemento de desagregação nacional. Para demonstrar o
atraso que para n6s representa tal imposto, basta reproduzir
88 seguintes palavras de Nitti: ..~ preciso ir atualmente aos
países menos avançados da. ABia, para achar exemplos de le-
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gislação aduaneira em que os direitos de exporta~o tenham
alguma importancia no regime ·fiscal. .. .

Parece incrível, mas é uma verdade incontestável: em
matéria tributária ainda nos achamos, nesta parte, na mesma
situaçao de atraso dos países de civilização menos avançada
do interior da Asia. . .

Sir Otto Niemeyer, comissionado pelo Govêrno Brasileiro
para estudar a .reorganização das finanças do Brasil, referin
do-se a esta espécie de impostos, assim se exprimiu: "Os im
postos de exportação apresentam outro aspecto do mesmo en
cargo econômico. Em princípio, tais impostos são contrários
ao desenvolvimento das exportações. No que respeita á tri
butação SÔbre mercadorias passando de um Estado Brasileiro
a outro. o Brasil está perdendo uma das vantagens de ser uma
grande federação. No que respeita ás taxas impostas nas
exportações a países fóra da União. o Brasil está dificultando
o desenvolvimento de seu próprio comércio."

Eu só concordo com as disposições contidas no projeto
mantendo, provisoriamente; os impostos de exportação por
quê estes representam, no orçamento de alguns Estados.
mais de 50 % da arrecadação total de suas receitas, elevan
do-se êste coeficiente a cê:rea. de 74 % no Espírito Santo, e
porquê a sua supressão imediata traria uma completa des
organização na situação financeira dos mesmoo.

Tão pernicioso á produção nacional quanto o de ex
portação é o imposto de viação.

O Sr. Presidente - Chamo a atenção do nobre orador de
que o tempo de que dispunha está findo.

O SR. NILO DE ALVARENGA - Um momento apenas
para terminar. .

Incidindo sôbre todo gênero de producão, quer agrí
caIa, quer industrial, ou fabril, êle apresenta um aspecto
alarmante: grava a mercadoria, tantas vezes quantas ela
gire e CIrcule de um para outro ponto do território nacio
nal. Constitue uma espécie de direito de sequela que acom
panha o produto em todo giro de sua circulação e só o aban
dona definitivamente quando êle desaparece completamen
te pelo consumo. (Muito ~em.)

O SR. MARQUEB DOB REIS - É lepra aderente ao corpo.
O SR. NILO DE ALVARENGA - Exatamente.
Meus senhores, minha hora está extinta •••

. O SR. FERREIRA DE SOUSA - Com pena para todos nós,
pois, V. Ex. está produzindo um trabalho muito substan
cioso. (ApoiadOs. )

O SR. NILO DE ALVARENGA - ••• direi, apenas, que,
melhorado e aperfei90ado..•

O Sr. Presidente - .Tomo a liberdade de tornar a lem
brar ao nobre orador de qUe está esgotado o seu tempo.

O SR. NILO DE ALVARENGA - Estou terminando;
Sr. Presidente.

. . .e aperfeiçoado o nosso sistema tributário, podemos
assegurar o desenvolvimento amplo e a expansão de todas
as nossas riquezas; 'a, convenientemente, aparelhados, pode
remoo alcançar, na disputa e na conquistados mereados, a
mais bela vitória na paz, vitória que será o nosso maior
título de glória porquê será a afirmacão da nossa capaci
dade de trabalho. (Muito bem; muito bem. Palmas. O 02"t.Z
dor é cumprimentado.)
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10
Vem á Mesa a emenda de n. 427.

11

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Edgard Sanches •.

O Sr. Edgard Sanches pronuncia um àiscurso que não
foi publicado.

Durante o dis'curso do 8r. Edgar Sanches.
o Sr. AntÔnio Carlos, Presidente, deixa a cadeira
da .presidência, que é ocupada pelo Sr. Pacheco
de Oliveira, 10 Vice-Presidente.

12

Vêm á Mesa as em~ndas de ns. 428 a 430.

O Sr. Presidente - Esgotado o tempo da prorrogacão, vou
levantar a sessão, designando para amanhã a mesma

ORDEM DO DIA

Continuação da discussão do projeto n. i-A, de 1934
(Substitutivo Constitucional - 138. Sessão.)

Levanta-se a Sessão ás 19 horas.

VOLUME XII 28





10611. Sessão, em 28 de Março de 1984

Presidência dos 81's. Antônio Carlos; Presidente; Pacheco de
Oliveira, to Vice-Presidente. e Cristóvão Barcelos, 2" Vice..
Presidente

1

A's 14 horas, <lOmpareoom os S1's.:

:t\-ntônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Qrístôváo Barcelos,
Tomaz LObo, Fernandes Tavora, DIementino LisMa, Valde
mar Mota, Alvaro Maia, Mário Caiado, Luiz Tirelli, Mfre
<io da Mata, Ahel Chermont, -Mário Chermont, Veiga Cabral,
Leandro P"inheiro, Joa;quim Magalhães, Rodrigues Morei
ra, Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolfo Soares, Godofrado
Viana, Luiz Sucupira, José Borb~ Pontes Vieira, Xavier de
Oliveira, Martins Véras, Odon Jjezerra., Barreto CamJ)elo,
àgamenon Magalhães, Arruda Falcão, Arnaldo Bastos, Si..
mões Barbosa, Góis Monteiro, Valente de Lima, Izidl'o Vas
concelos, Guedes Nogueira, Antônio Machado, ROdrigues Dó
ria, Deodato .Maia, J. J. Seabra, Prisco Paraíso, Maga
lhães Neto. Artur Neiva, Alfl'edo Mascarenhas, Leôn.cio Gal
rio, Atila Amaral, Homero Pires, Francisco Rocha, Arnold
Silva, Lauro Passos, Lauro Santos, Henrique Doosworth,
Rui Santiago, Sampaio Correia, Leitão da Cunha, Nilo de
Alvarenga, João Guimarães, p,rs.do Kelly, Acúrcio T~rres,

Fernando Magalhães, José Eduardo, .cardoso de Melo, Soares
Filho, Buarque Nazareth, Lemgruber Filho, Mata Machado,
Pedro Aleixo, Augusto <le Lima, Augusto Viéga.-s, Clemente
Medrado, Simão da Cunha, Policarpo Viotti, Aloantara Ma
chado, José carlo~ Barros Penteado, Guarací Bilvei~ll.l José
Ulpiano, Lacerda W~rnook, Antônio Covalo, João Vhe.sboas,
Alfredo Pacheco, Antônie Jorge, Carlos Gomes, Simões Lo
pes, Ca.rlos Maximiliano, Renato Barbosa, Demétrio Xavier,
Vitor Russoma·no, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Adroaldo Cos
ta., Gaspar ISaldanha, Alberto Diniz, Acír Medeiros, Vasco
de Toledo, Antônio Rodrigues, Valdemal' Reikdal, Martins
~ Silva, Antônio Pennafort. Sebastião de Oliveira., Alberto
Surek, Armando Laydner, Guilberme PIaster, Eugênio Mon
teiro de Barros, Edmal" Carvalho, Ricar<io Machado, Pedro
Rache, Mário Ramos, Teixeira. Leite, Pinheiro Lima, Noguei
l'a Penido. (1! 1.)

o Sr. Presidente - A lista de presença a.cusa o compa
recimento de 111 Sra. Deputados.

Está aberta. a Sessão.
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o Sr. Fernandes Távora (20 8.ecretáriQ) procede á leitura
da ata da sessão antecedente.

O Sr. Presidente - Se algum dos Srs. Deputados tem re
tificações a fazer, sôbre a Ata que acaba de ser lida, queira
mandá-la, por escrito, á Mesa, nos têrmos do Regimento.

Vem á Mesa a seguinte

RETIFICACÃO

Sr. Presidente. Requeiro a V. Ex. mande constar da ata
de nossos trabalhos que, a-pesar-de estar bem próximo da
tribuna, quando a ocupava o nobre colega. Sr. Euvaldo Lodi,
para ler seu substancioso e brilhante discurso, notável por
muitos titulas, e hoje publicado no Diário da Assembléia Na
cional, não ouvi a resposta que nêle se vê a um aparte meu
e na qual me é atribuida "tanta ogeriza pela União".

Se eu tivesse ouvido essa resposta, teria, imediatamente,
demonstrado ao orador que não .é ter ogeriza pela União o
discriminar-lhe as responsabilidades. Se eu fosse seguir o
método do nobre orador, poderia, igualmente, atribuir-lhe
"'ogeriza pelo Estado", porquê as suas tendências. evidenCIa-
das na matéria que versou, são nesse sentido. .

Não o faço, porém. Limito-me a assinalar que, preferindo
S. Ex. o "controle" absoluto pela União das minas. quedas
dágua e riquezas minerais, e, julgando eu que aos Estados
deve caber êsse "controle", de acOrdo, aliás, com principios
estabelecidos na legislação federal - tudo nos têrmos da
emenda que a ba.ncada mineira. apresenta ao substitutivo, é
natural que S. Ex. louve e exalte a sabedoria e a. proficiên·
cia da União e que eu negue o caráter absoluto dessas as·
serções.

O Que não é natural, é que S. Ex. veja nos despreten
ciosos apartes com que interrompi sua brilhante e erudita
peça oratória, uma ogeriza que não existe.

Sala das Sessaes, 28 de março c!e 1931. - Gabriel dtl a.
PQ8'OI.

Em seguida, é approva.da a Ata da Sessão an
tecedente.

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente.

O Sr. Tomaz LObo (te Secretário) procede á leitura do se-
guinte .

EXPEDmNTE

~

Telegramas:
De Fortaleza - Da Liga. dos Professores Católicos, pe

dindo sejam aprovadas as emendas religiosas.
De Lavras - Minas Gerais - Do presbitério do Sul de

Minas e da Convenção Batista. solicitando sejam rejeitadas as
emendas religiosas. -!. Comissão Constitucional.

De S. João d'EI-Rei - Minas Gerais - De vários dire
tores de ginásios, do Estado de Minas, lembrando a incon"ftooo
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niência, para a instrução, caso seja aprovado, do art. 162 do
projeto de ConstituiCão. - A Comissão Constitucional.

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente.

O Sr. Policarpo Viotti (PeZa 6rdem) - Sr. Presidente, co- .
munico a V. Ex. e á Assembléia, que o nosso ilustre colega,
Sr. Furtado de ~enezes, tem deixado de comparecer por mo
tivo de moléstia, Lendo provável que ainda falte a algumas
sessões.

O Sr. Presidente - A Casa fica inteirada.

4:

O Sr. Fáhio Sodrá - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

5

. O Sr. Fabio Sodrá (Pela 6rdem) - Sr. Presidente, já há
alguns dias, tive ocasião de entregar á Mesa uma Indieação
para que se fizesse uma pequena reforma no Regimento, no.
sentido de que ficasse V. Ex. habilitado a permitir fossem
remetidos á Mesa discursos escritos dos Srs. Deputados
para mandá.-Ios, em seguida, publicar no Di'ário da As
8embléia.

Com essa medida, embora viesse, de alguma sorte, in
fringir uma tradição parlamentar, visava satisfazer a insu
ficiência de prazo de que dispõe a Casa para discutir o pro
jeto constitucional.

Enquanto aguardava a decisão de V. Ex. e da Oomis
são de Polícia sObre essa indicação, tive oportunidade de
conversar com o Sr. Oto Prazeres, sem favor uma das maio
res autoridades em matéria regimental, do qual ouvi que
essa indicação poderia, talvez, ser dispensada, porquanto. na
lei interna em vigor, bem como na antiga da Oamara dOI
Deputados, en\lontraria a Mesa a forma de consentir na pu
blicação dos discursos, no Diário da Allembléia., embora
não fossem lidos em sessão, sem necessidade de uma nova
deliberação especial para êste caso.

Realmente, Sr. Presidente, estudando o Regimento atual,
e o da antiga Camara dos Deputados, verifica-se que nio há
disposição expressa autorizando semelhante providência •.
Pode-se, porém, concluir de vários outros que tratam da
matéria a latere, que não seria inadmissível a medida, àesde
que o Regimento atual permite que as emendas sejam entre
gues com a justificação escrita.

Ora, não é outra coisa que se faz da tribuna senão jus
tificar e debater o projeto, evidentemente para emendá-lo,
contrariá-lo ou apoiá-lo. Por outro lado, o Regimento 8n
tigoprevia a publicação de. discursos lidos, com a nota: "O
Sr. Deputado leu o seguinte discurso: li •

V. Ex. sabe perfeitamente que êsses discursos segui
damente nio eram lidos; &1='-8nMt o orador lia algumas Ira-
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ses e entregava o seu trabalho para ser estampado· no jornal
da Casa. O que vai ser dispensado, portanto, é a formali
dade do orador lêr algUns trechos do discurso.

Dada a autoridade que tem V. Ex., pelo atual Regi
mento, muito superior á do antigo Presidente da Camara dos
Deputados, acredito que poderia, atendendo ás razões que
expús, pedeitamente ponderáveis para resolver êsse pro
blema de alguma relevancia, permitir a publicação dos dis
cursos, sem a necessidade de uma reforma do Regimento,
operada pela própria Assembléia.

Era o que tinha a dí7.er. (Muito bem.)

O 81'. Presidente - Tomando na devida consideração o
que acaba de ser sugerido pelo nobre Deputado pelo Estado
do Rio de Janeiro> Sr. Fábio Sodré, autor de uma Indicação,
pela qual se modificaria o Regimento Interno da Assembléia,
por forma a ser permitida a publicação dos discursos escritos,
peço licença á Casa para interpretar o Regimento á luz das ra
zões que S. Ex. acaba de aduzir e das quais. resulta que, inde
pendente de modificação regimental, possa eu admitir discursl)s
escritos, afim de serem publicados no "Diário da Assembléia
Nacional" .

Devo ponderar á Assembléia que o número de sessões,
que ainda devemos realizar, antes de serem remetidas á Co
missão Constitucional as emendas apresentadas ao substituti
vo dessa Comissão, não permitirá que se pronuncie sÔbre o
projeto constitucional metade, talvez, dos oradores já ins
critos.

Acodem-me, para o fim de vencer a situação duas solu
ções. Uma, precisamente a que acaba de ser sugerida pelo
ilustre Deputado pelo Estado do Rio de Janeiro. Pod~rá

assim, cada Deputado remeter á Mesa o seu discurso escrito,
que será publicado, pois a leitura não é essencial para o con
ceito de discurso. A segunda solução que me ocorre, a par
desta, é a de, a partir de segunda feira próxima - e pl.l.ra
êsse fim eu convoco os meus ilustres colegas - iniciarmo~
a sessão da Assembléia ás 13 horas, tendo como têrmo normal
as 17 horas e com a possível porrogac!o de duas horas, isto
é, até ás 19 horas.

Com essas duas medidas acredito poder satisfazer, n'o
apenas o intuito de todos os Srs. Deputados que se inscreve
ram para o debate constitucio:lal, como, sobretudo, o meu ve
emente desejo de assegurar, plenamente, a cada um dos meu!
colegas, o direito de se pronunciar sÔbre o importante assunto.
(Muito bem).

Antes de passar á ordem do dia, vou submeter ã consi
deração da Casa dois requerimentos.

Acha-se sÔbre a Mesa e vou submeter a votos o se
guinte

6

REQUERIMENTo

N. 1

Requeremo~ seja mencionada, na Ata de hoje, a pas
sagem do centenário do nascimento de Lafayette Rodrigues
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P.ereira, grande estadista, grande jurisconsulto, grande pu
blicista, grande parlamentar e inolvidável patriota.

Sala das Sessões, 28 de março de 1934. - João Pe
nido. - Augusto de Lima. - Clemente Medrado. - Ne
grão de Lima. - José Alkmim. - Alberto Diniz. - Raul
Sá. - Polycarpo Viotti. - Euvaldo Lodi. - Vieira Mar
ques. - Valdomiro Magalhães. - João Jacques Mon
tandon. - Gabriel de Rezende Passos. - Martins Soares.
- P. Matta Machado. - Pedro Rache. - Campos do
Amaral. - Bueno Brandão Filho. - João Pinheiro Filho.
- Belmiro de Medeiros. - Aleixo ParaguasS'Ú. - José
Braz. - Daniel de Carvalho. - Pedro AZeixo.

7

o Sr. Augusto de Lima - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Augusto de Lima (Pela. 6rdem) lê o seguinte dis
curso: - "Sr. Presidente, por motivos respeitáveis, de ur
gência, é o regimento desta Casa excessivamente ávaro de
tempo para com as homenagens aos beneméritos finados.

Cingir-me-ei, pois, no encaminhamento da votação
dêste requerimento, aos limites indispensáveis para que
não se vote em inexpressivo silêncio, a passagem do cen
tenário, que não é s6 de um homem ilustre, mas de um
periodo da história nacional na sua cultura juridica. poli
tica, parlamentar, jornalfstica e literária. Que tanto em to
das estas faces da nascente civilização brasileira s.e re
fletiu o forte, inconfundível perfil de Lafaiete Rodrigu9s
Pereira.

O requerimento enumera: "grande estadista", "gran
de jurisconsulto", "grande parlamentar" e "inolvidável pa
triota" •

Certo que o ConselheIro Lafaiete foi grande em todos
êsses atributos, qualquer dos quais faz a grandeza de um
bomem e o recomenda á admiração dos coêvos e á memó
ria da posteridade.

Lafaiete foi estadista, e soube sê-lo superiormente por
mais de uma vez, nos Conselhos da Coroa do antigo regime,
vencendo dificuldades imprevistas, amainando tempestades
políticas, vencendo, ás vezes com a graça de uma ironia,
adversários poderosos e os zoilos impsnitentes, que são de
todos os tempos.

Superior ao partidarismo, em que ás vezes a disci
plina suplanta a liberdade de doutrina e se superpõe, pelas
suas rijas injunções, á oportunidade e propriedade, de
tempo e de lugar, Lafaiete assim pensava como estadista, e
é esta uma salutar lição para os governos de todos os tem
pos e de todos os regimes: "Um programa não é uma in
venção, uma criação arbitrária do espirito humano: um
programa é um complexo de idéias, que corresponde á rea
lidade da situação do pais em um momento dado••. to.

.Grande publicista foi sem dúvida, e a. sua obra es
parsa. depois de difundir idéias e criar numerosos disc!
pulos e imitadores, ainda se pode admirar nas suas fontea
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cristalinas at~avés das coleções de jornais e revistas da
Bibliotéca Nacional. Dois livros de direito internaciona~

bastariam para imortalizar-lhe o nome.
Grande parlamentar... Para documentar o qualifi

cativo, aquí estão, bem perto de nós, os Anai.Y da antiga As-
sembléia do Império.' .

Mas entre essas e outras grandezas em que primou o
vasto e iluminado espírito de Lafaiete, que no seu tempo,
lembrava na vida mental do Brasil, uma cordilheira da sua
terra natal, altíssima e coroada de luz, entre elas a que<;e
destacou e culminou, sÔbre todas as outras, foi a. do ju
risconsulto, que ficou sendo o maior em toda a história io
nosso Direito, no conceito de Pedro Lesss. e Edmundo Lins.

Foi como sumo cultor da jurisprudência que maiores
e mais admiráveis serviços prestou á ordem e organização
jurídica do Brasil. A sua visão de sociólogo mergulhou pro
fundamente nas raizes das grandes instituições romanas,
que êle fez reverdecer e florir no direito das sociedades mo
dernas, e' nelas juntou a seiva das doutrinas modernas ge
radas na evolução dos povos, sob as exigências do progresso
e da civilização. 1:le bem compreendeu na sua missão de
mestre dos mestres do direito, o valor construtor da dou
trina na formação jurídica da sociedade. A doutrina ou
emane da jurisprudência dos tribunais ou da lição dos ju
risconsultos, é uma poderosa fonte para as leis e é, quando
estas se desviam ou não são claras, um escudo de defesa dos
direitos individuais ou um precioso subsídio para a exegese.
A doutrina de Lafayette é a alma do nosso C6digo Civil na
quilo em que consultou a nossa formação jurídica. O Dire\
to de Família e o Direito das Cousas constituem até hoie
as mais preciosas lições e as fontes mais puras do nosso di
reito civil.

Sr. Presidente, eu não terminarei sem alvitrar, como
uma homenagem á passagem deste Centenário que considero
efeméride brasileira, a reprodução nos anais da grande con
ferência proferida ontem no Instituto Histórico e Geográ
fico Brasileiro pelo Sr. Ministro Tavares de Lira, o estudo
sObre o mesmo assunto, publicado no "Jornal do Comércio",
de hoje, devido á pena doutissima e fulgente do Sr. Ministro
Edmundo Lins, presidente do Supremo Tribunal Federal,
e as fulgurantes páginas de homenagem filial, da escritora
Albertina Bertha.

A Assembléia Constituinte, honrando a memória de La
fayette, honra-se a si própria e sem a menor duvida inter
preta os sentimentos do povo, que êle tanto elevou no país
e no estrangeiro." (Muito bem; muito bem. Palmas. O ora
(/,()r é cumprimentado.)

8

o Sr. Arruda Falcão - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado. . ,

O Sr. Attuda Falcão (Pela ordem) - Sr. Presidente, a
propósito de Lafayette, trouxe ~lgumas linhas, a cuja leitu
1.1. vou proceder, desobrigando-me, assim, da honrosa in
cumbência com que me desvaneceu V. Ex.

Quando, os da minha gerac;lo, abriram os olhol para a
vida pt1blica, Já Lafll1ette pertencia ao passado. Entre êle e
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ela, o 15 de novembro, separando, um do outro, os dois re
gimes políticos, o que caira e o que se inaugurava, subtra
íra ao serviço da Pátria o preclaro estadista, não tanto, tal
vez, pela solidariedade que o vinculasse ás velhas institui
ções, como por efeito da tradil;ão que, ligando os dois no
mes, o dele e o da monarquia, não permitia que os dois se
separassem, no sentimento· público, sen que o primeiro per
desse a sua identidade, desfigurando-se.

Lafayette assinára o manifesto republicano de 1879, e
isto diz o suficiente do liberalismo do seu espírito, do espí
rito democrático do seu liberalismo. Mas, de 79 a 89, decor
reram dez anos, no curso dos quais as exigencias do seu pa
triotismo, para o qual mais valiam os interêsses superiores
da nação do que ás formas de govêrno, o levaram a tentar a.
realização dos seus idéais dentro dos próprios moldes do
sistema vigente.

Quando a República irrompeu, a sua figura não se po
dia separar dos gabinetes de que fez parte, ou que presidiu.
As circunstancias haviam-no destinado a ficar, na nossa his
tória política, apenas com o renome adquirido na escola de
estadistas que foi o nosso regime parlamentar, e para a qual,
insatisfeito, ansioso, já se volta o presente, como para um
passado tarctário.

Mas, se em política, Lafayette se tornou apenas um críti
co dos êrros do novo regime, nem por isso a sua ação constru
tora deixou de ser sentida no seio da sociedade brasileira.
Onde quer que houvesse uma relação jurídica ameaçada ou
perturbada, ou se pretendesse criar alguma, amparando-a,
com segurança, contra a possibilidade das violações, a1 estava
êle, presente pelas lições da sua sabedoria, encerradas nesses
monumentos imperecíveis, que são as suas obras de direito.
Nos pret6rios, como nas escolas jurídicas, a sua palavra, que
os dêsse tempo ainda tinham a fortuna de colher também, dos
seus pareceres, era, como ainda é, decisiva nas mais aoir
radas controvérsias.

E, estudante ou professor, advogado ou juiz, quem den
tre os que as hajam procurado solver um dia, terá deixad
de admirar nas páginas do grande mestre, ao lado da ver
dade pesquisada, a arte de dizer, a arte maravilhosa, no m
nejo da qual é êle ainda hoje, entre nós, inco'mparávell Outr
terão sido claros ou concisos, como êle, mas nenhum foi ain
ao mesmo tempo, tão conciso e claro. Culturava a linguage
mas não como oS gramãticos profissionais. que, fazendo de
nlo apenas um instrumento, senão um objetivo, se deixam
dominar por êste, constrangendo a idéia em formas rigidas e
perras, onde, perdendo a fiexibilidade, perde também a ele
gancia.

Para cada idéia tinha a palavra precisa, insubstitufvel,
a expressão exata; e, dizendo, col1:l essa felicidade, tudo o
que queria, não dizia senão o necessário.

O seu conhecimento da língua tinha raizes profundas.
Um dia, estando Lafayette em Lisboa, disseram a Eca de
Queiroz que lhe queriam apresentar o político brasileiro. ~
o próprio Eca que nó-lo conta: não foi sem certa relutancia
que acedeu ao pedido. Que idéais interessantes para um e ou
tro, poderiam ser trocadas entre os dois, entre o homem de
Estado e o homem de letras? O encontro foi, para êle, sur
preendente. E o foi porquê o homem de letras teve opor
tunidade de verificar, entre outras coisas, que o homem de
Estado oonhecia caãa um dos clássicos latinos pelo origi-
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nal, ao passo que, quanto a êle, como nos relata com o seu
perene humorismo, lia o seu latim em francês.

Foi um verdadeiro homem de letras a que a Academia
Brasileira rendeu homenagem, quando elegeu Lafayette, pa
ra uma das suas cadeiras. E nós, senhores, relembrando-Ihe
a memoria, ao perpassar o primeiro centenário do seu nas
cimento, evocamos, ao mesmo, tempo, o político, o estadista,
o jurisconsulto, o diplomata, o homem de letras, o jornalis
ta e o orador, personalidade onimoda e forte de brasileiro,
dessas que se confundem com a própria pátria. (Muito bem;
muito bem. Palmas. O orador ê cumprimentado.)

. Em seguida, é aprovado o requerimento nú
mero 1, do Sr. João Penido e outros.

o Sr. Presidente - Acha-se, ainda, sÔbre a mesa, e vou
submeter a votos, o seguinte

9

REQUERIMENTO

N.2

Requeremos que na ata dos seus trabalhos, a Assembléia
Nacional Constituinte consigne um voto de homenagem e re
conhecimento a Alberto Tôrres, na data de seu falecimento.
que hoje passa. É bem merecida a homenagem que será
assim prestada ao maior dos nossos pensadores políticos e ao
grande brasileiro, que, com tanto acêrto e patriotismo, estu
dou os problemas constitucionais do Brasil. - Edgard Tei
reira Leite. - Soares Filho. - 1. E. de Macedo Soares. 
Acurcio Torres. - Arruda Falcão. - Acyr Medeiros. 
Fabio Sodrê. - Euvaldo Lodi. - Prado Kelly. - Cunha
Mello. - Antonio R. Buarque de Naza'l'eth. - loão Gui
marães. - Cardoso de Mello. - Raul Fernandes. - Nilo de
Alvarenga. - Christovão Barcellos. - Alvaro Maia. _
losé de Sá. - Campos do Amaral. - Godo/redo Menezes.
Luiz Sucupira. - loão Alberto Lins de Barros. - ldalio
Sardemberg. - Arthur Neiva. - Miguel Couto. - A. C.
Pacheco e Silva. - Th. Monteiro de Barros Filho. - Xa
vier de Oliveira. - Domingos Vellasco. - Pontes Vieira.
Le ~ Sampaio. - Agamemnon Magalhães. Thomaz
Lo Guedes Nogueira. - Humberto Moura. - Abelar-
do o. - Levi Carneiro. - P. Matta Machado. -
Raul Bi ourt. - Waldemar Falcão. - Martins Veras.-
Mario de • Ramos. - Ricardo Mackado. - Pedro Rache.
- Ruy Santiago. - Cunha Vasconcellos. - Homero' Pires.
- Augusto Cavalcanti. - Alde Sampaio. - Daniel de. Car-
valho. - João Pinheiro Füho. - Lacerda Werneck.
Barreto Campello. - Simões Lopes. - Fernandes TavOf'a.
- Irenêo JoffilV. - Anes Dic.s. - Leandro Pinkeiro.
Pacheco de Oliveira. - Arnold Silva. - Prisco Parauo. 
Cariota P. de Queiroz. - Henrique Dodsworth. - J. J.
Seabra. - Augmto de Lima. - Horacio Later. - Vitmo
Rmsomano. -"Renato Barbosa. - GÜbertGabeira. - Jo~
Vitaca. - W. Reikdal. - Guilherme Plaster. - Alberto
8urek. - Abel Chermont. - Clementino LisMa. - Rodri
gues Doria. _. Waldemar Motta.
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o Sr. 'reixeira Leite - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

"Bem merece, Sr. Presidente, a approvação da Assem
bléa, o requerimento que acaba de ser lido. Não poderia,
na verdade, ser ella indifferente, á memoria do grande bra
sileiro, que foi, sem duvida, entre nós, o mais profundo es
tudioso àos problemas constitucionaes do Brasil.

Constitucionaes, no sentido qUe elle dava a esta palavra,
quando dizia que a Constituição de um paiz importava em
alguma cousa de organico, resultantes de sUa propria natu
reza, destinada"S a reger seu funccionamento, espontanea.men
te, como se exteriorisassem as propriai manifestações da ma
neira de ser e de viver do orgãnismo politico, onde os pro
blemas do futuro e os do presente, devem estar indicados, e
fixado o indice de suas solucões.

Neste sentido, elle póde ser emparelhado com os gran
des constitucionalistas brasileiros, de que temos aqui honra.
do ~sta -Assembléa, alguns dos seus altos expoentes. _

Outros tivemos, pensadores de materiapolitica, que es
clareceram os nossos problemas, e dentro do seu patriotis
mo e da sua sabedoria, procuraram soluções para os nossos
males.

Os seus nomes, estão na lembrança de todos, para que
eu os cite.

Mas, nenhum até hoje, fez, com espirito critico, tão
agudo o exame em conjuncto do caso brasileiro, como Al
berto Torres, que é, -sem favor, o maior pensador politico
do Brasil.

E a prova disso, Sr. Presidente, nÓs a temos aqui den
tro desta casa, em que as soluções, por el1e indicadas, ha
vinte annos, têm sido, constantemente apontadas, como as
mais acertadas e as mais capazes, e não raro, é pedida a
autorid'ade do grande brasileiro, em apoio e abono das the
ses em debate. Estudando um paiz, de tyPO de formação es·
pecial, sem paradigma ou modelo, que ° orientasse, elle
soube com raro acerto traçar as directivas a seguir, bus
cadas não em figurinos estrangeiros, mas na experiencia e
na observação da nossa vida, apontando os apparelhos de
governo, capazes de execução de uma politiea solucionada a
dos nossos problemas. E a constituição, que, ha vinte annos
propoz para o Brasil, consagra medidas, de ordem social e
economica. Taes como as organizacão do trabalho, a defe
sa da saude das populações, a defesa do solo e das rique
zas naturaes do paiz, e a policia economica, pela fisealisa
ção das operações do commercio internacional, medidas que
neste momento, estamos procurando incluir na nossa carta
magna, e que, nos termos exactos, em que traçou, poderiam
ser vantajosamente adaptadas.

::Ninguem, entre nós, o sobreexeedeu na defesa da nos
-sa terra e foi como alIe estrenuo valorizador do homem
brasileiro. - _

"Na obra da civilização humana. escrevia num dos seus
livros, a nossa posição não póde ser outra, senão a de
luta por nOssos patricios, -porque esta luta, corresponde. pre
cisamente, â pratica da. uniea politica, imposta ao mundo
Do presente: defender as raças e os povos, colIocadas em ní
vel inferior, por forca dos factores do passado".
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Combateu vigorosamente a pretendida desigualdade de
racas em que hoje ninguem mais acredita, mas que era,
para 'nós um factor permanente de desanimo e de'Pressão e
que então servia, para justificar os intuitos de povos impe
rialistas, que procuravam nella apoio para a SUa politica de
expansão colonial.

E nos alertou do perigo, para a formação ethnica e so
cial da nação, dessa introduccão de immigranres de racas ex
tremamente proliferas e que podem, em duas dezenas de
annos desequilibrar todas as bases da sociedade nacional.
Assim dizia elIe, oralmente, ha vinte annos, pregando a ne
cessidade de medidas cuja opportunidade a geracão aetual
sentiu em toda a sua pugeneia.

Ninguem com argumentos de melhor quilate soube dar
corpo e animo, ao espirito nacionalista no Brasil.

Era na época em que James Bryce fazia em relac.ão á
nossa patria estas considerações e estas interrogações:

"Pensando na vastidão deste paiz, na immensa riqueza
que a natureza accumulou em seu sólo, não é possivel dei
xar de pél'guntar qual será o futuro dessa região cujo rer
ritorio é mais -'rasto e mais rico que o da Repubhca norte
americana.

Qual será o seu futuro? Porventura, o povo que pOSSlI6
esta terra é digno dena?-

tE Alberto Torres, na sua obta, indicando que palo que
já fizemos, pelas qualidades jtâ. provadas do nosso paTO. res
pondeu pela affirmativa á inquietadora indaiação do pensa-
dor britannico.

'Quando publicou seus livros e no crepusculo de sua
grande vida, não tendo encontrado nos homens do seu tem
po, 000 para os appellos angustiados do seu patriotismo, la
mentava-se da desattencão com que eram recebidos S.:lUS
trabalhos.

Vinte annos depois - resurge a sua obra do esqueci
mento e no meio da desordem tumultuaria das nossas cor
rentes políticas, é hoje o mais seguro fanal para a orienta
cão do Brasil.

E a data anniversaria do seu passamento póde ·ser cele
brada como a de uma esplendida resurreicão de suas idéas.

iE' para este grande cidadão, que peco á Assembléa um
voto de saudade e de recordacão, na data do seu falleci
mento, pequena. homenagem, a quem tanto S81"'IÍU o Brasil.
(Muito bem; muito bem. Palma:;. O orador 6 cumprime~
tado. )

10

o Sr. Soares Filho - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Dobre
Deputado.

O Sr. Soares Filho, pela ordem, pronuncia um discurso
que não foi publicado.

11

Em seguida, é aprovado o . requerimento
sob n. 2, do Sr. Teixeira Leite e outros.
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O Sr. Presidente - De acOrdo com <> Regimento, vai-se
passar á Ordem do dia. (Pausa.)

Comparecem mais os Srs:

Cunha Mele, Moura Carvalho, Lino Machado, Maga
lhães de Almeida, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires
Gaíoso, Freire de Andrade,Valdemar Falcão, Leão Sampaio,
Silva Leal, Kerginaldo Cavalcanti, Ferreira de Sousa, Alber
to Roselli, Irenêo Jofely, Herectiano Zenaide, Pereira Lyra,
João Alberto, Souto Filho, Luiz Cedro, Mário Domingues,
Augusto Cavalcanti, José Sá, Alde Sampaio, Osório Borba,
Humberto Moura, Sampaio Costa, Marques dos Reis, Cle
mente Mariani, Arlindo Leoni, Medeiros Neto, Edgard San
ches, Manoel Novaes, Gileno Amado, Negreiros Falcão,
Aloysio Filho, Paulo Filho, Fel'nando de Abreu, Carlos',
Lindenberg, Amaral Peixoto, Olegário Mariano, Raul Fer
nandes, César Tinoco, Alipio Costallat, Oscar Weinschenck,
Fábio Sodré, José Braz, Ribeiro Junqueira, Adéli Maciel,
Martins Soares, Negrão de Lima, Gabriel Passos, Delphim
Moreira, José Alkmim, Odilon Graga, Raul Sá, João Penido,
João Beraldo, Daniel de Carvalho, Aleixo Paraguassú, Wal
domiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, ,Campos do Amaral,
Jacques Montandon, Plínio Correia de Oliveira, Rodrigues
Alves, Almeida Camargo, Mário Whately, Vergueiro César
Zoroastro Gouveia, Cincinato Braga, Henrique Bayma, José
Honorato, Domingos Velasco, Nero de Macedo, Generoso Pon
ce, Francisco Vilanova, Plinio Tourinbo, Lacerda Pinto,
Idáli Sardemberg, Nereu Ram()s, Adolpho Konder, Aarão
Rebelo, Maurício Cardoso, Annes Dias, Frederico W olfen
butell, João Simplicio, Ascanio Tubino, Raul Bittencourt,
Cunha Vasconcelos, Ferreira Neto, Gilberto Gabeira, Fran
cisco Moura, João Vitaca, Edwald Possolo, Mário Manhães,
Augusto Corsino, João Pinheiro, Euvaldo Lodi. Oliveira
Passos, Abelardo Marinho, Morais Paiva, Nogueira Penido.
(103)

Deixam de comparecer os Srs.:

JeováMo18, Veloso Borges, Solano da Cunha, Arruda
Camara, Leandro Maciel, Augusto Leite, Godofredo Menezes,
Jones Rocha, Miguel .couto, Pereira Carneiro, Gwyer de
Azevedo, Bias Fortes, Melo Franco, Pandiâ Cal6geras, Viei
ra Marques, Furtado de Menezes, Cristiano Machado, Levin
do Coelho, Licurgo Leite, Celso Machado, Bueno Brandão,
Carneiro de Rezende, TeotOnio Monteiro de Barros, Morais
Andrade, Hip6lito do 'Rêgo, 'Oarlo18 Queiroz, Abrau Sodré,
Cardoso de Melo Neto, ·Morais Leme, Mílton de Carvalho,
Walter Gosling, Horácio Lafer, Alexandre ,Siciliano, Pachec~

e Silva, Rocha Faria, Gastão de Brito, Roberto Simonseu.
David' Meinicka, Leví Carneiro. (39) •

12

ORDEM DO DIA

Continuação da discussão dD projeto n. i-A,
de 1934. (Substitutivo Comtitucional - i3B. Ses
840.) - .'·il
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" .

o Sr. Presidente - Entra em discussão o projeto.
Tem a palavra o Sr. Arruda Falcão.

O Sr. Arruda Falcão - Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes. Antes de proseguír no debate constitudonal, nã() me
quero furtar a consignar, o meu sincero apÓio ao modo pelo
qual um orador, ontem, desta tribuna, versou assunt() que
se poderia dizer explosivo, daquelles que agitam, c~ovem a
anarquizam ·os áuditórios, como anar.quizam, comovem e agi
tam ás vezes as nações - assunto anti-religioso, sectário,
mas tratado rigorosamente dentro das nórmas intransponí
veis da cortezia, da ama:bilidàae, da polidez, da elevação par·
lamentar. (Muito bem.) .

Ouvi grande parte do discurso aqui proferido pelo Sr.
Edgard Sanch'es, prestando atenção menos ao tema desen
volvido do que ao grau de superioridade e cultura em que
se colocaram o orador e seus ouvintes. Aula de. educação
parlamentar, aquela de ontem, presenciada neste recinto,
convencendo-nos de que é possivel, entre intelectuais, abor
dar$ll-se materias mais delicadas, mais graves, como as que
já. classifi'quei de explosivas, sem que, entretanto, colisão
alguma venha denotar da parte de alguém genio incontido
ou exaltação arbitrária. .

O Sa. RENATO BARBOSA - Sempre houve umas tenta
tivas ...

O SR. GUARAcf SILVEIRA - Ali'ás, desde o primeiro dis
curso sóbre o assunto, o ambiente mudou completamente na
Assembléia: hoje, é ~aiscalmo, mais moderada.

O SR.. ARRUDA FAliCÁI() - Senhores: descendo
êsses detalhes c()m que gasto parte do meu tempo regimen
tal, não o faço, n() entanto, para dar a() Sr. Edgard Sanches,
o nobre Deputado, cuja conduta, no ~p~to acima, reputo
irrepreensivel, a minha solidariedade.

Absolutamente. Divirjo profundamente dos conceitos
que ,s. Ex. 'emitiu, do tema que versou, d() desenvolvimento
que deu á sua oracão, e permito-me trazer, para transmitir
lhe do alto desta tribuna, um recado que, através da Histó
ria, nos deixou talvez o maior dos negativistas.

Venho dizer aos que ouviram o Sr~ Edgard Sanehes
e lamento que S. Ex. não esteja p;resente••.

O SR. EDGARD SANGRES - Presente!
O Sa. DEMÉTRIO XAVIER - Acudiu ao chamado.
~O SR. EDGARD SANCRES - Chego agora mesmo.
O SR.. ARRUDA FALCÃO - Acabei de assinalar a im

pressão de apreço com que ontem acompanhei os debates,
louvando Q nobre Deputado e os que o ouviram, separados,
diametralmente, em crença. e em princípios, mas, unidos har
moniosamente, na cortezia. parlamentar e dando, .antes de
tudo, uma prova de respeito mútuo.

Não o faço, entretanto, para emprestar minha solidarie
dade ás opiniões por V. Ex. aquí emitidas. Tomei a resolu
ção de trazer ao ilustre -orador conceitos, não seCbem Se de
Guinebert, pr()fessor de ChTistiamsmo na. Sorbonne, quando
disse que Nietzsche...

O SR. EDGARD SAliCHE8 - V. Ex. permitte um aparte'l
Estou inteiramente de acOrdo com V. Ex., quando cita
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o professor Guinebert, da Sorbonne, que leciona a. exegese
evangélica exclusivamente do Novo Testamento, quanto a
ação individual que Ól! filósofos têm exercido, no sentido
de estabelooer uma moral racional e teorica. De fato, uma
tentativa de ordem exclusivamente individual, não póde
determinar êsse movimento geral na sociedade, dentro de
um povo ou de vários povos. A moral há de resultar, sem
pre, dos oostumes e usos da própria sociedade. :É manifes
tação de uma função social, uma criação da sociedade, rela
tiva a -cada tempo e a cada lugar. "'Não aceito a tése de uma
moral eterna, de uma mqral absoluta•..

O SR. ARRUDA FAIJCÁO - Estou quasi pedindo per
missão para. um aparte ...

() SR. EnGAR.D SANaRES - Era o que tinha a declal'ar a
V. Excia.

O SR. ViTOR RUSSOMANo - A ciência não pretende
atos materiais: procura a verdade onde ela está. .

O SR. ARRUDA FALCÃO - A ciência é, de certo desti
nada a conduzir o homem político, a conduzir a sociedade
em s~us destinos e organizações. É a própria ciência quem
nos diz, pelos lábios de Augusto Comte, filósofo, a
V. Ex. insuspeito, que a soéiedade tem três fatores de or
ganização - o físico, o moral e o intelectual.

Se estamos dentro de uma Assembléia política, a traçar
as bases do Estatuto que há de reger um povo, podemo!
tomar aos próprios ateus, ao próprio Spencer, ao próprio
AUgusto Camte, o conceito da fOrça moral que todos
êles atribuem á organização religiosa, porquê para nenhum
dêles, a fôrça reIígiosa, a coesão ~spiritual deixa de ser
uma das linhas mestra.s do espírito nacional, da coesão da
Pátria e da solidariedade de um povo.

A Constituição é, antes de tudo, a reorganização das
atividades privadas, das atividades individuais, para uma
direção comum e de utilidade coletiva.

A Constituição é, antes de tUdo, a reorganiza;:ão das
quel~s elementos, dados como fundamentais na organ.ização
social, reguladores das tendênmas individuais e. por isso,
unificadores do sentimento e do espírito coletivo.

Há pouco, tive oportunidade de citar que Augusttl
Comte, no seu formidável tratado de PoUtica Ciên
tífiea, estabeleceu que a sociedade se move e ascende aos
mais elevados graus de cultura e civilizacão impulsionada
por três ordens de fatores: a fOrça material.ou econômica;
a fOrca intelectual e a fôrca moral. Esta fOrca morsl é a
que dimana dos ensinamentos religiosos ...

O Sa.EDGARD SANCRES - É o· que contesto.a V. Ex.
O SR. ARRUDA FALCÃO - •.. das doutrinas relí

giosas, estabelecendo para os habitantes de um mesmo país
uma unidade mental, da mesma f6rma como se estabelecem
a lfngua, a origem comum ea tradicão (Muito bem). Ora
um dos êrros fundamentais ao critério dos homens ~a~s
infensos ao espírito religioso, um dos ê;,ros_ da CÇl~t1tUI
ção de 91, foi cortar, em absoluto, essa hgacao espIrItual e
temporal.

O SR. GASPAR SM.DANnA - Foi uII;la das maióres virtu
des do pacto de 24 de fevereiro.
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O SR. COSTA FERNANDES - Foi O maior êrro da Cons
tltulQAo de 1891, pois deu o pulo de um pólo ao outro;
chegou aos extremos.

O Sn. EooARo SANCHES - Os mais altos dignatários da
própria Igreja aplaudiram constantemente essa orien
tação.

O SR. CORREIA DE OLIVEIRA. - E continuam aplaudindo.
Nem esta .constitunte tem por fim unir o temporal ao es
piritual.

O SR. MÁRIO RAMOS - Nem o orador, com certeza, está
defendendo essa tése:

O SR. ARlRUDA FALCÃO - A Constituição de 91, em
vários de seus dispositivos reformou radicalmente aquilo
que deveria ter apenas modificado. Ela passou de um ex
tremo a outro. No regime político fez também áquele re-:
gresso que todos nós lamentamos, volvendo ao regime co
lonial, ao regime das capitanias. com os seus donatários.
(Não apoiados) Cortando quanto a religião, todas as rela
ções, realizou uma absoluta involucão, da qual tratarei em
outra parte. No ponto de vista religioso, repito, a Consti
tuição, cortando tamném de alto a baixo, foi a conclusões
radicais e assim contra-indicadas, (Não apoiados), porquê,
conforme hoje se está fazendo, deveria ter a Constituil(ão
consagrado desde logo a absoluta independência do pode~

temporal e espiritual, mas independência da opiniões, con
Eervando lig9.l;ões educativas, práticas, "que permitisse
manter no povo a sua crenca, conservá-lo na unidade espi
ritual, desde que esta é, de certo, a maior fôrca de coesão
nacional.

Estamos sentindo no país um fenÔmeno esquisito.
quando encontramos a população dividida por credos exõ..
ticos, que aquí penetram pelas camadas inferiores, segre
gando-as e alcando-se, depois, até ás superiores para desa
grega-las.

~sses estranhos crMos que se dizem .crencas religiosas
mas que propugnam a aceitação de princípios que nenhu
ma religião admite, ••

O SIt. CUNHA VASCONCELOS - V. Ex. permite um
aparte?

O SR. ARRUDA FALiCÃO - ••• com os quais O espí
rito nacional se encaminha para aquilo, que, há pouco, em
Franca, se chamava, na voz de um publicista cuja confe
rência acabú d6 lêr - o bolchevismo espiritual. (Muito
bem).

O SR. CUNHA VASCONCELOS - V. Ex. permite o meu
aparte?

O SR. ARRUDA FALCÃO - Com todo o prazer.
O SR. CUNRA VASCONCELOS: -

"Se, aos gritos dos que padecem.
O mundo cerra os ouvidos,
Se do prazer nos ruidos

.Perdeu-se de Deus a voz,
De torpeza maculada
Do Cristo a veste inconsútil
Parece que foi inútil
O ter morrido por nós",
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O SR. VICTOR RUSSO:MiANo - De Castro Alves?
O Sa. CUNHA. VASCONCELOS - Não. Advinhe-se o autor.
O Sa. RENATO BAEUs09A - Peco ao orador que responda

em verso. .

O SR. ARRUDA FALCÃO - Vou responder mesmo em
prosa.

Bolchevismo intelootual que invade a inteligênoia
como um profanador do homem íntimo e contemplativo de
Deus, destruidor inclemente dessa felicidade sobrenatural
que é a f.é. Sientificamente êsse bolchevismo remonta a
Darwin, pelo seu materialismo esteril e vem até Benardo
Shaw, com o cepticismo sarcástico, quando êste exclama que
o homem é uma besta e a democracia uma desoladora es
tupidez.

O Sa. EDGARD SANGRES - ~sse bolchevismo intelectual
e espiritual é feito mesmo na ..Apoleg.ética Católica", do
abade Pouget. Foi lá que eu a colhi, estabelecendo conlro
versias entre espíritos católicos.

O SR. ARRUDA F ALCÁO - V. Ex. sabe que, d~sde 300
anos antes de Cristo, já Luciano de Samosate era chamado
para explicar, matematicamente, quimicamente, em labora
tórios, a existência de Deus e êle respondia: "essa existên
cia - eu a explico e o povo a compreende, Del passagem da
tempestade para a bonança, do dia para a noite, da vida
para a morte ••• " .

O SR. ED6ARD SANCHES - E eu não trouxe li idéia de
Deus para o laboratório. A idéia é metafísica e eu não co
meteria êsse êrro elementar de lógica. Procl'rei mostrar
que, se todos os teólogos estavam de acOrdo com a existên
cia de Deus, não estavam entretanto, quanto ás provas dessa
existência.

O SR. .-\RRUI.DA F .AI;CÃO - V. Ex., vindo tran:er
êsse tema ao recinto dessa Assembléia, com a ,nteligência
e cabedal cientf:fico' que aquí demonstrou incorreu náquele
conceito de Nietzsche que comecei lendo, como justificativa
de minha divergência com V. Ex. Nietzsche entendia que
era elegante reduzir a mocidade... .

O SR. EDGAaD SANGRES - Ao contrário.
O SR. ARRUDA. FALCÃO - •.• a ponto de confusão, a

pontos em que ela se perdia de frente, apenas, para as so
luções negativas da vida.

O SI\. EoGARD SANGRES - NUnca. Sempre ensinei as
nOÇÕes positivas, as de reivindicação social, as de justiça
e não, como faz e eu demonstrei - a Igreja de Roma, em
transferir a solução das injustiças sociais, dêste mundo
para :vida eterna de bemaventurança.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Hã de permitir o nobre
colega que eu passe a outra parte de meu discurso, ocupan
do-me do assunto que constitue o objetivo principal de mi
nha oracão de hoje. Quero, entretanto, completar a citação
que iniciei de Guinebert, sObre o bolchevismo intelectual,
quando disse que Btendhal com o seu diletantismo moral,
Schopenhauer, com o cepticismo pessimista, Nietzsche, com
o individualismo superhomista fizeram estragos morais
nos jovens que os tinham. por gênios e julgaram-se autori
zados a prescindir de toda obrigação moral.
V~~E~ ~
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De modo que, .propugnando a influência do senUmenta
religioso, defendendo o voto que, nesta Assembléia, vamos

.consª,grar á adocão na 'Gonstituicão dos princípios que
constituem objeto das emendas apresentadas, não queremos
mais do que insp'irar o espírito de sacrifício, proclamar
o direito e a justic.a e, afina!; conduzIr a llQmem á obser..
vancia social de seus- deveres clvicos. -

Eis aI, Srs. embora perluntoriamente, tenho explicaã&
os pontos em que estou em completo desacôrdo ~om o nobre
orador a quem me tenho referido e os motivos que me
fazem negar solidariedade a S. Ex., e que são êsse bOlr.he
vismo intelectual que apenas r~aviva efArllas c')ntroversias
para desacreditar a crença da nação. A grande. fÔrça socia
lizadora, impondo n6rmas de conduta apropriad!ls a facili
tar conviveneia humana. (Muito bem; muito bem.)

O SR. ARRUDA FALCÃO - Sr. Pr.esid'ente; passo a outra
ordem de considerações.

Organização bancária

Sr. Presidente, se, na exposição que passo a fazer, com
'a singeleza da verdade, me fosse dado concentrar a emoção
com que lhe sinto o assunto, haverieis de porceber no meu
discurso alguma coisa mais do que as palpitações da vida.
Poderieis dizer como Emerson, ao citar um trecho de Mon
taigne:

"Cortai essas palavras e elas sangrarão".
É que vos venho falar, Srs., da nossa depressão econômi

ca, inegável reflexo da politica que durante tanto tempo nos
.dominou. Nêsse caso, infelizmente, o verdadeiro desastre vem
desde o Império. Ai de nós!

De nada, certamente, valerá deblaterarmos contra os fa
tos consumados. Mas, se constituintes da segunda República,

.não nos queremos tornar passíveis da mesma critica em que
incorreram os de 1891, fugindo a encarar de frente as ques
tões principais da existencia brasileira, devemos começar a
nossa tarefa por penetrar as verdadeiras causas da Revoluçi.o.
Quais foram elas? .

Gilberto Amado, levantando, no Senado da República, a
sua eloquência, proclamou com justeza que 9.S revoluções, as
agitações, os movimentos políticos, têm motivos íntimos, que
os historiadores romanceiam, quando lhes atribuem causas
morais, pois se pode vêr que as revolucÕes mais belas, mais
iluminadas, têm causas positivas, materiais, sentidas pelo sub
oonciênte e denotadas no mal estar que produziam as insti
tuições derrubadas.

Se fosse coisa possível unificar as causas eficiêntes da.
Revolução de outubro, eu tornaria ao objéto do meu último
discurso, e resumi-Ias-ia ainda hoje, quando venho tratar de
fatos de ordem social, no faMr político de que já me ocupei
aquí, a saber o govêrno empírico e pessoal dos dirigéntes bra
sileiros, pois é a êsse critério administrativo que, numa gran
de parte, e em última analise, devemos a ignorancia e a
pobreza em que nos deixou o povo. Esea administração teve
consequências profundas e complexas, que, numa nova sín
tese, poderíamos resumir aludindo á precariedade da nossa
economia. E-teríamos,a.o mesmo tempo, ditado as nossas

.diretrizes, pois que, mais do que nunca, o fator econOmico
exerce na politica tml papel predominan~. Aqui as defíci-
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êneias foram do homem e não do solo. Bem o interpreta o
Sr. Cincinato Braga, declarando que uma coisa tem faltado
ao Brasil - a administração.

Acaso vivemos num país cujas possibilidades materiais
sejam de ordem a desconcertar-nos assim a direção pública.'?

Alberto Tôrres, numa réplica aos que descrêm dos nossos
elementos de prosperidade, mostra, com a capacidade e a
competencia que os descrente! não negarão, que habitamoj,
um território onde tais elementos se revelam com real soli
dez, estando fadado... assim, ao mais nobre e feliz destino,
destino surpreendente que nos despertará os hinos entusiás
tas da confiança.

Se já hoje entrou em voga falar-se na pobreza das nos
sas terras, não passa isto de um efeito da conformacão mental
a que fomos trazidos pela nossa decadencia econômica. Com
o simples prestígio de minha sinceridade venho opôr-me ao
pessimismo esteril de todas as ap6strofes de negação.

O SR. GASPAR SALDANHA - V. Ex. dá licença para um
aparte? O próprio Alberto Tôrres, no seu magnifico opúsculo
"As Fontes da Vida", refere-se á devastação das matas, que
empobrecia as nossas terras, sob o ponto de vista da produção,
que é o fatÔr principal da economia.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Era um vício da adminis
tração consentir êsse máu hábito do nosso povo, que Alberto
Tõrres nos concita a corrigir, como V. Ex. sabe, pelo re
plantio, pelo reflorestamep.tº do país, pela promulgação de
um Código Florestal.

O SR. GASPAR SALDANHA - Não é apenas, como V. Ex.
disse há pouco, um mau hábito. Há grandes extensões de
terra empobrecidas, como as já ocupadas pela lavoura
do café.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Todas as terras do Brasil,
uma vez cultivadas vantajosamente, nos tornariam nação
maior do que todas as que nos causam deslumb:ramento
e inveja.

Vêde a Argentina. Em que lhe são mais favoráveis as
condições do -solo? Do ponto de vista da riqueza territorial.
é em tudo inferior a alguns Estados nossos, a Amazonia, a
Baía, São Paulo, o Rio Grande do Sul por exemplo. Se a
prosperidade da sua população leva vantagem á dos habi
tantes do Brasil, isto resulta da diversidade entre a orienta
ção dos seus governos e a dos nossos. Êles oompreenderam
o valor decisivo do' crédito e o disseminaram no país.

Em 1.890, o nosso Ministro da Fazenda, aliás o egrégio
Rui Barbosa, escrevia: "Por contratos que achei feitos oom
bancos, se deviam consumir, em auxílio á lavoura, 84.500
contos, logo que as circunstancias mo permitiram, tratei
de suspender, êsse regime de liberalidade inconveniente".

Êsses empréstimos, devemos -salientar, eram feitos pelo
Tesouro. E a prática ainda hoje não é outra. Não possu
indo a nação um aparelho de crédito apropriado, assume o
Tesouro, nas emergências urgentes, êsses encargos exce
pcionais. ~ um recurso de curandeiros.

Escrevendo a respeito do assunto, diz de .fato, o senhor
Luiz Bartolomeu, no seu livro ..O crédito Agrícola no Brasil".
que: "No Império, o pouco que Se fez em benefício da prO
sacio naoional, foram. empréstimos do Tesouro, por inter
médio de bancos, mediante contratos".-
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A consequência dessa miopia que era a visão econômiea
dos brasileiros, o Sr. Cincinato Braga a reduz a cifras es
magadoras e eloquentes:

. "Em i930, diz êle, a Argentina apresentava, no movi
mento do seu intercambio, 337.000.000, e o Brasil menos de
metade, i6L600.000."

E interessante repetir a resposta que ao relatório, acima
citado, de Rui Barbosa, formulou, quasi timidamente, o
Sr. Visconde de Ouro Preto:

"Aquele adiantamento feito pelo Tesouro á lavoura, es
creveu então, destinava a garantir a colheita pendente e
assegurar a futura."

Os argentinos souberam imitar melhor os norte-ameri
canos. Instruíram, sanearam e enriqueceram a na<;ão.

Para criar a indústria, o que fizemos foi fechar quasi
hermeticamente as alfandegas á importação, que, entretanto.
nos permitiria receber os gêneros de que Unhamos necessi
dade e obter um módico padrão de vida interna, com o oon
sequente barateamento da producão que deveríamos ex
portar. Daí, o nosso pequeno valor do nosso comércio com o
estrangeiro.

O SR. FÁBIO SonRÉ - E preciso não confundir. A Ar
gentina tinha condicões econômicas muito melhores que 8S·
nossas.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Vou demonstrar justa
mente o contrário no desenvolver da minha argumentação.

A Argentina povoou-se com o trigo e a pecuária. Os
Estados Unidos, com a pecuária e o algodão.

Agora mesmo, Srs., nos chegam expontaneamente do
exterior, como propagandistas, cantando 8 exuberancia de
nossas terras, destruindo a injustica com que nós malsina
mos um território em que se acham todos os climas do
mundo, as caravanas migratórias que nos batem a porta e
nos pedem abrigo. É a velha humanidade bíblica a procura
de uma pátria para seus filhos, pátria que surgirá por en
canto das sobras de terrenos que abandonamos "na miste
riosa alcOva das florestas". Eis ai, Srs., mais um testemunho
perspicaz, neste processo de previsão de nossas possibili
dades, encaminhando-nos ás tranquílas e sensatas soluções
finais.

Para a fundação e o progresso das cidades, não 6 naces
.sário mais do que a intensa cultura agrícola dos gêneros ali
mentícios, devendo-se a êsse fator a existência de povos
poderosos.

O SR. LuIZ CEDRO - Mas em compensação contam08
com um desenvolvimento industrial que êles não têm.

O SR. RENATO BARBOSA - O orador fundamenta perfei
tamente a razão da riqueza do povo argentino: êles produ
zem o pão e a carne, dois produtos de primeira necessidade.
Se os possuíssemos nas mesmas condições, a nossa situação
econÔmica seria muito melhor.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Vou mostrar a V. Ex. por
quê não temos nem o pão nem a carne e porquê os argen
tinos os possuem. .

Ia dizendo que as grandes civilizações se desenvolve
. ram com o cultivo dos gêneros alimentícios.

Quando os celtas desceram. os montes Urais, invadindo
& Europa, na- sua. marclla de grande rebanho, acamparam nas
.Gálias, ~a Germania, na Escandinávia, em regiões mais di-
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fíceis de desbravar e muito mais pobres do.que as terras do
Brasil.

E para que irmos buscar tão longe os exemplos, se os
temos e dos melhores aqui á mão?

A que é que se devem a colonização de São Paulo e a
sua prosperida!ie?I No comêço do século xvnr, como diz
Toledo Piza, São Paulo fabricllva farinha de mandioca,
criava o gado, plantava o algodão e colhia os cereais, para
se alimentar. E veiu depois o café, que, próspero na Baía,
no Pará e no Rio, era ainda a1f, naquele tempo, muito mal
tratado. Os cafezais, escreve Alexandre Rodrigues, eram, de
costume, intrincados labirintos, pelo plantio sem ordem e
pela dificuldade de colheita. Foi, numa palavra pela la
voura, e em período não longo, que São Paulo veiu a ofe
recer o seu coeficiente econÔmico, á altura do formidável
papel político que hoje representa.

E a verdade é que, suficientemente auxiliados, os brasi
leiros seriam capazes de funàar uma grande civilização.
Di-lo Alberto Tôrres, mostrando que não há, no nosso pais,
nenhum melhoramento material que não se deva á inicia
tiva de nacionais, tendo sido executados á custa de esforços
verdadeiramente her6icos. .

O Brasil é, entretanto, a única das grandes nações que
se constituiu e pretendeu desenvolver sem um sistema de
crédito organizado.

Na Argentina e nos Estados Unidos, os aparelhos de
crédito impulsionaram as fÔrças econômicas, irrigaram o
território, vitalizaram as indústrias, colonizaram e enrique
ceram o país. Foram aqueles aparelhos as usinas gigantes
cas que impulsionaram a nação.

Há cincoenta anos os Estados Unidos possuiam seis mil
bancos, enquanto o Brasil só tinha dois bancos. Hoje os Es
tados Unidos contam 30 mil Bancos e o Brasil possue apenas
51 bancos I

O respectivo movimento bancário, em suas cifras. nio
permite sequer um cotejo. As reservas bancárias em 1933,
na América, eram de dois bilhões e 133 milhões de donara,
ou 27 bilhões e 729 milhões de contos; no Brasil, na mesma
data, 6.730.957 contos e em caixa apenas 1.070.000 contos.

~stes cálculos são de Valério Coelho Rodrigues e da
Revista Bancária Brasileira.

Nesses paizes americanos, como' em tantos outros da
Europa, a clientela dos Bancos representa a saúde e a pros
peridade das indústrias. Entre nós, a não ser que se sin
tam amparados pelo prestigio pessoal, pr6prio ou de tercei
ro, os que precisam de recorrer aos Bancos, são em regra,
colocados numa situação de verdadeiro constrangimento.

O SR. ViTOR RUSSOMANO - E o dinheiro em circulação
no Brasil?

O SR. ARRUDA FALCÃO - O dinheiro em circulação
não é fonte de reserva, nem capital disponível para o desen
volvimento de riquezas, quando nos falta a organização
bancária que maneje o numerário.

O SR. RENATO BARBOSA - É êste o contraste: nos Es
tados Unidos, os bancos estão regorgitando de dinheiro, mas
vagueiam diante deles milhares, milhões de famintos.

O SR. ViTOR Russo:M:ANO - A organização bancária dos
Estados Unidos entrou em crack.

O SR. TE1xmRA LE1TB - Mas permitiu o grande desen
volvimento de sua indústria.
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o SR. ViToR RUBSOMANO - No Brasil, os bancos se or
ganizam, na sua maioria para fins comerciais.

O SR. DEMÉTRIO XAVIER - ~ste foi o mal.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Chegarei a êsse ponto no

desenvolvimento da minha exposição.
O SR. VfTOR RussoMANo - Estou, então, adivinhando o

pensamento de V. Ex. .
O SR. ARRUDA FALCÃO - De nada valem aos que

recorrem aqui aos bancos as garantias que possam oferecer.
Recebidos, em geral, como mendicantes, a quem se concede,
por favor, a audiência de alguns minutos, são, não raro, des
pedidos com o mais desenganado indeferimento, sem que o •
despacho se baseie num exame conciencioso do caso, quan
do não são levados a esperar um tempo indefinido, durante
o qual a sua situação, que era solúvel, frequentemente tem
por desfecho uma completa ruina.

Que adiantou á Amazonia a sua borracha, se esta viveu
sempre na dependência da fraca iniciativa particular, e não
logrou, sequer, dos poderes públicos a instalação de uma
fábrica de artefatos desse produto, de que tinha o. monopó
lio? Que auxilio á tiveram, do govêrno a pecuaria, a cas
tanha, o babassú, a carnaúba, o algodão, produtos todos êstes
de exportação fácil, isto é, susceptiveis de se converterem
no ouro de que precisamos? Só há pouco o cacau começou a
mere~er os cuidados do poder público.

Já vimos o modo por que foi tratado o assucar durante
a grande guerra. Impediram a exportação, eis o que bastara.
dizer-se.

Do babassú como produto extrativo superior á ba
lata, que fez riqueza nas Filipinas, sabemos que, além
do óleo excelente, fornece uma variedade espantosa
de sub-produtos. A sua casca, reduzida a briq'Uette.
constitue um combustível igual ao carvão de Car
diff, conforme os resultados a que têm chegado, aqui
e no estrangeiro, as mais variadas experiências. E, se, a-pe
sar-do grande valor que representa, não tem dado a fortuna
das terras que o produzem, e que se estendem da Baía ao
Pará, não é isso õevido nem á insufiência dêle, nem á falta
de mercados consumidores. O babassú é, em certas regiões,
inesgotável e o seu consumo limitado, em consequência da
falta de um regular e intenso serviço de extração, de forma
que não se torna possivel aos exportadores assumirem, com
antecipação. a responsabilidade de grandes vendas.

Não só o sul e o centro do país, senão também o norte
e o nordeste, têm excelentes campos de pastagem. Leiam-se.
a respeito dos campos de Pernambuco e da Baía, o substan
cioso trabalho de Barbosa Lima Sobrinho. com o Utulo P8f'
nambuco e o São Francisco, e ver-se-á, com o fundamento
das cifras, o que já valiam, ali, as pastagens em eras bem
remotas.

Agora mesmo dêm ao sertanejo recursos para o plantio
da palma que estará resolvido o problema da pecuaria, con
tra as próprias secas prolongadas.

O SR. TEIXEIRA LEITE - Muito bem. :e a grande ver
dade.

O SR. ARRUDA ·FALCÃO - E não falámos no trigo
dos campos do Rio Grande do Sul•••

O Sa. RENATO BARBOSA - SObre o trigo, tenho a infor
mar ao nObre orador que já produzimos para as nossas ne
cessidades.
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oSa. DEMÉTRIO XAVIER - E fomos, no passado, o ce
leiro do Brasil.

O SR. ARRUDA FALCÃO' - ••• nem do fumo da Baía
e do Pará, porquê o fumo do Pará é tão bom quanto o da
Baía, não sendo nenhum inferior ao de Havana.

'As madeiras da Amazônia, nesta época, em que se es
gotam as reservas do mundo, constituirão, talvez, o sonho
oculto de Henry Ford, que, enquanto o govêrno do Brasil
ignorava aquela região, ou só a conhecia para pedir á sua
representação política o apOio de alguns votos, aplicava
nela para mais de cem mil contos de réis.

Na Noruéga, e sómente numa das suas costas, 35.000
homens e 8.000 barcos colhem, por ano, 40.000.000 de qui
los de peixe. No entanto, o Amazonas, que, por intermédio
do Gtdf-stream, em detritos suspensos nas suas águas, co
mo nos informa Le Play, envia a alimentação e a vida aos
peixes da Scandinávia, o Amazonas que, com outros no
mes e formas semelhantes, possue todos os peixes da No
ruega ,como o salmão, que é o pirarucú, e Guriguba, que é
bacalhau, vê-se reduzido a cruzar os braços. ante tanta ri
queza, vivendo, endividado e na miséria.

Henri Coudreau, comparando a bacia do Amazonas á
do Prata, para dizer que Buenos Aires e Belém serão "evi
dentemente", dentro de um século, as cidades preponde
rantes da América do Sul, acrescenta que é difícil prever
qual das duas, no futuro, levará vantagem á outra, pois,
se a primeira possue um clima temperado, a segunda tem
um hinterland econÔmico muito mais vasto, oferecendo ou
tra vantagem, também considerável, qual a de estar muito
mais próxima da Europa eda América do Norte. Falta á
região brasileira, aduz aquele escritor, a açfio governa
mental, mas a solução dos seus problemas, que poderá ser
acelerada ou retardada pelo govêrno, será fatal, e tere
mos, então, no Brasil, a metrópole comercial e financeira da
metade septentrional da América do Sul. Se o clima, acres
centa, não deixa de ser um obstáculo, só o é sob certOlJ
pontos de vista e para certos col6nos. Allás, discreteando
ácerca do clima do Brasil, em geral, Alberto TOrres não te
deixou entibiar por êle, ponderando que a zona tropical é
o berço do animal humano, que foi em climas médios, ou
cálidos, que se fixou o tipo mais perfeito do reino animal e
floresceram as primeiras e mais luxuriantes civ11lzacões, e
Que só o esgotamento do solo, a proUferac§.o. das populaclSe!,
as incursõe8 bárbaras e as guerras conseguiram arremes
sar grandes massas de população para as regiões frias.

No aproveitamento da energia hidraulica da cachoeira
de Paulo Afonso, aponta o Sr. Cincinato Braga, nosso emi
nente colega, autor dos "Magnos problemas de S. Paulo", a
obra capital do nordéste, necessitado de irrigação e de adu
bos. A natureza como,gue desafiou a iniciativa dos brasi
leiros, localizando tão poderosa fonte de fÔrca e calor ao
alcance das jazidas de ferro de Minas Gerais. E que efeitog
não são de esperar da formidável quéda dágua, se, comI)
sugere o notável homem de Estado· paulista, as correntes
elétricas, em que ela se pode converter, forem destinadas, a
produzir c azoto, o mais precioso dos adubos, mercadoria
tirada do espaço, do nada, por assim dizermos, que vale
ouro, do mais alto preço, e que importamos do Chile. A
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Noruega tem, nas suas usinas de azoto, uma das bases do
seu comércio.

Para se ter uma idéia do que valerá, no país, a orga
nização do trabalho, com uma base sólida na organização
do crédito bancário, basta considerar os algarismos rela
tivos á produção, com que S. Paulo nos surpreende quan
do os braços do trabalhador rural se deslocam, a1f, de um
para outro gênero de cultura. Voltaram-~, não há muito,
para a lavoura algodoeira, e já se anuncia do Estado, uma
produção superior a 80 milhões de quilos, cuja qualidade
os processos de seleção melhoram de ano para ano.

Ter-se-á uma impressão das condições em que se
acham, noutros Estados, as nossas fontes de riqueza, con
siderando que, no norte, onde as pastagens nada ficam a
invejar, até mesmo em extensão, aos campos do Prata, não
há, sequer, uma fábrica de lacticínios, e nem noção se tem
de xarqueadas. Não haverá também, exagêro calcular num
milhão de litros a quantidade do leite que alí se poderia
obter e se perde diariamente. .
. Em 1786, Thomas Jefferson, escrevendo a John Say, a
propósito dos planos de independência do Brasil, propostos
por José Joaquim Maia, já falava na abundancia da nossa
pecuária e da nossa pesca, em que via elementos excelentes
de permuta por produtos do seu país.

Lembremo-nos do estadista americano, neste momento,
em que nos aparelhamos para fazer grandes e dispendiosas
encomendas ao estrangeiro.

Não quero contestar a necessidade nem a oportunidade
da nossa reforma naval em projeto. Mas seria de incon
testável vantagem, - e deixo aqui a sugestão ao bravo
almirante que é o Sr. Ministro da Marinha, seria de in
contestável vantagem que aproveitassemos o ensejo,
aberto pelo aparelhamento da nossa esquadra contra hipo
téticos ataques, e procurassemos uma vitória real na con
cesslio de nossas encomendas, mediante compensacões co
merciais á nossa produção, no país com quem tenhamos de
transacionar.

Não nos é possível, senhores, protelar, por mais tempo,
a obra do nosso soerguimento econômico e social. Mas, sob
o ponto de vista da nossa defesa econômica contra a rotina
governamental, o nosso projeto de Oonstiluiçlio não tem Q

necessário sentido. Não é que os seus eminentes autores
nll.o houvessem percebido a necessidade dessa defesa. De
vemos, porém, reconhecer que o que se acha nêle, a êste res
peito, excetuado um ou outro preceito menos impreciso,
não passa de simples conselhos, ministrados sob formas
vagas, destinados, por isso mesmo, a morrer na letra cona-.
titucional.

Falar, Senhores, na ordem econômica é aludir antes
de tudo, á moeda e ao crédito. Que foi, entretanto, que.
no tocante a êstes dois assuntos, dispôs o projeto em dis
cussão? Limitou-se a dizer que a lei promoverá, por me
didas adequadas, o desenvolvimento do crédito, depois de
baver prescrito que á União cabe fixar o sistema monetá
~io, cunhar e emitir moeda metálica ou fjduciária e criar
bancos de emissão.

Mas isso, QUe seria bastante, se outra fosse, nesta ma
téria a nossa tradição, é, dada a· orientação da nossa poU
tica, de todoinstlficiente.



-457-

Certamente, não vamos estabelecer, na Constituição, a
respeito de tal matéria, disposições regulamentares, cará
ter que reveste disposições outras, isto é, relativas a ou
tros assuntos, menos relevantes do que êste, de que me
ocupo. Mas a nossa longa experiência nos ensina que os
poderes públicos, cada qual na órbita da sua competência,
devem ficar, por efeito de prescrições claras e imperativa!!,
na obrigação de organizar o crédito bancário, como exigem
as nossas contingências.

As necessidades brasileiras, -neste particular, são tanto
mais' prementes quanto é certo que, país sem ouro, e com
uma balança de contas em estado desfavorável, temos
assentado senão praticar desde já o deflacionismo, contra
por, pelo menos, um paradeiro á emissão de papel moeda,
a que recorríamos quando o meio circulante deixava de cor
responder ás necessidades da nossa economia.

Não quero entrar agora na discussão das teses que as
emissões do papel moeda suscitam. Seria inorportuno.
Seja, ou não, real que as emissões constituem um remédio
para as situações em que o numerário escasseia, haja em
bora simples efeito de uma ilusão nos benefícios que os
emissionistas, em tais emergências, descobrem no aumento
da moeda fiduciária, o que é certo é que essa escassez, ver
dadeira. tantas vezes, ocasiona grandes perturbações na
vida econômica do país. E lhe entorpece a marcha.

E quem é que poderá obviar a tal inconveniente. se
não o poder público, desde que a iniciativa particular se
mostra impotente, ou são os mais capazes da solução exa
tamente aqueles que, pelo retraimento dos seus capitaig.
originam a emergência encerrando a atividade econOmica
num círculo de ferro?

A solução estará no crédito bancário, o meio por ex
celência que a vida industrial criou no seu esfOrço por
compensar a falta de meios de pagamento. A solução es
tará, mais particularmente, nos bancos influenciados pelo
govêrno. isto é pela Nação, que não visa senão ao interêsse
coletivo. procurando, não propriamente o lucro, conquanto
o não possa dispensar, como condição, que é, da própria
continuidade do auxílio, mas, sim, servir á sua economia, a
economia de todos e de cada um. .

Que venham os bancos servir , poUU~a econômica que
o Brasil precisa de inaugurar, sob pena de se lhe emper·
rarem as instituições políticas, pois, que oomo diz René
Brunet, na sua La constitution allemande, elas não funoio
narão senão quando as disposiç5es econômicas assegura
rem á indústria e ao comércio uma suficiente prosperidad3.

Para as instituições baneirias têm recorrido, no es
trangeiro, todos os governos, que hão procurado solver 88
crises em que se debatem. Já a própria política interna
cional apelou para a constituição de um banco. Se a soli
dariedade entre as nações as conduz, assim, a uma economia
mundial, como é possível que no nosso pais subsista a eco
nomia individualizada do tempo em que o Estado era o
simples "velador da noite", o vigilante gendarme1

País cujo desenvolvimento pende da terra, da agri
.cultura, destinado, no dizer de seus escritores, a ser uma
república agrícola, não possue. entretanto, o Brasil bancos
.de crédito real, capazes de atender ás soUcitaç5es dos nossos
campos, cujos exploradores, vítimas, indefesas, de uma des-
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corocoadora especulacão, se vêm, de ordinário, na maior
parte do país, obrigados a render-se discricionariamente ao
intermediário, muito antes que possam calcular o valor das
suas colheitas.

E, acaso, se acha, sob êsse ponto de vista, melhor ser
vida a indústria?

De modo nenhum, porquê, na maior parte do país, só·
mente as suas necessidades de caráter estritamente comer
cial são atendidas pelos bancos. e isto mesmo deficiente
mente, retardamente.

Onde o crédito hipotecário, a longo têrmo, organizado
de acÔrdo com as exigências nacionais, isto é, com a difu
são essencial, na escala necessária e com caráter que lhs
é próprio, caráter que falece desde que, por efeito ·do prazo
do empréstimo, insuficientemente longo, a amortizacão,
relativamente exagerada, não pode ser custeada apeD.&9
pelos lucros do devedor?

O Banco do Brasil, isto é, os vários institutos que te
mos tido com êsse nome, ou que os têm substituído, não
puderam resolver-nos o grande problema.

O primeiro foi fundado com os mais nobres e mais
auspiciosos fins, grandiosa sugestão de Silva Lisboa, B
quem outra sugestão deveu o Brasil na abertura dos seus
portos ao comércio estrangeiro. Vejamos a êsse respeito a
monumental "História do Império", de Tobias Monteiro.

Mas, - e isto deveria suceder ainda, no futuro, a ins
tituições congêneres, - o Banco do Brasil, como se verifica
da obra profunda "Bancos de Emissão" de Antônio Carlos,
transformou-se em caixa suplementar do Tesouro, ao qual
emprestava "quanto dinheiro recebia A quasi todo o papel
que fabricava". E, a despeito de já exceder a dívida do go
vêrno ao capital do estabelecimento, D. João VI, ao regres
sar para Portugal, conduziu quasi toda a moeda que nêle
ainda havia.

Sob o govêrno de Pedro r, que tão duro fôra, aliás, con
tra os delapidadores do Banco, ao falar, em carta ao seu régio
pai, na "cova" para que marchava o instituto. a orientação
impressa aos negócios dêste não variou•. Continuando, por
efeito da Política marcial e de desperdício do govêrno, o
desequilíbrio entre a receita e a despesa pública, também
prosseguiram os suprimentos do Banco do Brasil ao Tesou
ro, reduzido em 1829, segundo a expressão do próprio Im
perador, a estado miserável.

A consequência, rejeitados outros alvitres,loi a extinçlto
do estabeleoimento no fim de 1829, fioando o estado como
fiador das notas -do Banco, que passaram a ter curso for
çado. O govêrno as pagaria.

Muito se atribuiu o fracasso á faculdade emissora con
ferida ao Banco. A verdade, porém. e que, se esta faculdade
contribuiu para êle, foi pelo desvirtuamento da sua funeão,
com o que se desnaturou. antes de tudo. a própria finali
dade do Banco. As emissões deviam ser destinadas 8 fazer
face ás exigências da atividade econÔmica da nação, acom
panbando-Ibe. ou, melhor,' compelindo-Ibe de perto, pari
pQ.8SU, o movimento, como o motor ao carro, correspondendo.
numa palavra, ás transações em curso, que nesse caso lhes
serviriam de medida e penhor. Mas, de moeda-t1'amaçlJ.o, que
deviam ser, para me servir da express§.o de Sylvain Asel!.
08 bilbetes do Banco, sem lastro suficiéntê, tornaram-se o
que já 'Vimos, um meio de suprir as deficiências do erário
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tniblieo, ao mesmo tempo que as despesas em que êles eram
ab!30!Vidos, crescendo sempre, levavam ainda o govêrno a
exlgIr das fontes de produção abandonadas as últimas reser...
vas de vigor.

Em 1857~ discursando no parlamento brasileiro, a pro
p6sito da ação do ministro Sousa Franco, no sentido da am
pliação emissora e da multiplicidade dos bancos, o grande
Sales TÔrres Homem, da corrente em que se encontravam
Itaboraf, Euzébio de Queiroz e o Visconde do Uruguai, mos
trava, na sua forma lapidar, o verdadeiro mecanismo dos
bancos emissores.

Não era. êle contra as emissões em si, ou contra os ban
cos emissores, mas apenas contra as emissões pelas quais se
pretendesse descontar o produto do trabalho futuro, pois os
bilhetes bancários devem representar transações efetuadas,
"capitais que circulam, atualmede, sob a forma de produto,
até ao consumo e a liquidação definitiva". AntOnio Carlos,
no seu completo tratado, á pagina 80, mostra-se muito mais
radical.

Sylvain Asch não s6 não vê na moeda-transação, emiti
da regularmente, nenhum inconveniente, mas também apon
ta nela a moeda por excelência, pois que, se o ouro depende
na sua quantidade e circulação de tantos fatores independen
tes da vida econômica, o mesmo não se dá com o bilhete de
banco, por isso mesmo que representa riqueza, bens já exis
tentes e que precisam de circular.

O banco apenas substitue pelo seu crédito especial, mo
bilizando-a, a sua carteira de efeitos comerciais.

É claro que considerado dêsse ponto de vista, isto é, como
simples representações de operações já realizadas, ou sejam
de efeitos comerciais a prazos curtos, os bilhetes de banco,
conversíveis dentro dêstes prazos, não servirão conveniente
mente sinão ao comércio.

Daf, a necessidade de bancos especiais, destinados a ser
vir ao crédito industrial e agrícola.

O Banco do Brasil atual, de acOrdo com os seus estatu
tos, recusa ·as operações mais sólidas, que a indústria lhe
propõe, com garantia hipotecária, sob o fundamento de que
não revestem caráter comercial. .

A essa regra, s6 abre exceçlio. quando se trata de ope
rações que tenham sido dominadas, originariamente, por
êsse caráter, isto é, tratando-se de empréstimos contrafdos a
prazo curto e com garantia pessoal, e que, pela inidoneidade
dessa garantia, tenham deixado de ser solvidos.

O próprio crédito comercial, tal como o possuimos, ~
sobremodo restrito, não se observando, na concessão dêle, o
espírito de isenção, tão essencial ao êxito das atividades ho
nestas e produtivas.
. Na grande maioria dos Estados, o interior não possue
um banco, de modo que as operações comerciais entre o in
terior e a capital estão, em geral, na dependência da remessa
de numerário de uns. para os outros pontos, o que, num país
de comunicações dificeis e morosas, tornando, a cada mo
mento, improdutiva uma grande parte do meio circulante,
muito contribue para que êle deixe de corresponder á ati
vidade econômica da coletividade.

Para o efeito de melhor servirmos ás operaC}Ões eom
merciais, devemos dirigir õ pen~mento para o sistema norte
americano dos Bancos Federais de Resen-a, ou da "reserva
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legal" procurando introduzí-Io, ou melhor afeiçoá-lo entre
nós ádatando-o á peculiaridade das nossas condições. Por
êss~ sistema, os Bancos em geral seriam obrigados a depositar,
num Banco Central, uma percentagem sôbre os próprios de
p6sitos, com os recursos da qual este último operaria para
fins de desconto.

O redesconto, sob essa forma, ou com essa base, reune
as simpatias de gregos e troianos, quero dizer de emissionis
tas e anti-emissionistas, pois que, não aumenta a quantidade de
numerário, mas tão sómente dá á circulação a elasticidade
necessária, pondo ao serviço da economia vultosas somas, que,
sem tal expediente, permaneceriam improdutivas.

A desordem financeira entre nós, tem, indiscutivelmente,
como causa principal, o esquecimento em que os governos
hão deixado o financiamento da produção. Bastou que es
tancasse, no exterior, a fonte dos empréstimos, para que não
pudessemos custear o serviço dos que já havíamos contraído.
É que, a-pesar-de todas as restrições da importação e das
medidas com que procuramos obstar os pagamentos devidos
pelos particulares, o deficit, da nossa balança de pagamentos
subsiste ou cresce.

Não podemos deixar que passe esta oportunidade, sam
aproveitar, siquer, a lição que ela nos oferece, e de acôrdo
com a qual devemos completar· a obra de nossa independen
cia polftica, procurando emancipar-nos do capital estrangeiro,
criando, pelo trabalho, a verdadeira moeda, que quasi só pos
suímos em estado potencial acabando com essa escravização
em que se encontra o produtor, porquê vive sujeito ás ne
cessidades imediatas do custeio da sua indústria, organizando.
numa palavra, o crédito nacional, um sistema bancário que o
sirva, ou lhe supra a deficiência.

O capital estrangeiro, nos seus secretos desígnios, ainda
se rege pelo critério das companbiag de comércio do século
XV:rr. as famosas companhias de estanco, concessionárias do
monopólio de exportação e importação do país e, sobretudo,
preocupadas com impedir a produção dos generos de consu
mo, que pudessem emancipar o país. Só concediam os seus
capitais ás empresas nacionais á custa de monop6lios e favo
res, com que se saciasse a ignorancia dos grandes mercadores
da metrópole, e exerciam uma tal violencia de sucção con
tra a nossa vitalidade que o Brasil se veiu a exaurir.

Sendo essa a orientação que temos tido, em matéria de
economia, explicada está a razão da precariedade" das nossas
finanças, da deficiência dos nossos recursos financeiros, da
contingência em que nos vemos, a cada passo, de correr aos
empréstimos externos para solver as nossas dificuldades e
até para pagar a nossa dívida flutuante.

Quando os norte-ámericanos, incumbidos de estudar e
resolver a situação da Alemanha, para o efeito de indicar os
meios pelos quais ela pudesse satisfazer os compromissos ori-·
ondos da- guerra, o objéto da sua preocupação, ali, não foi a
matéria de ordem financeira ou fiscal, mas os fatôres de na
tureza econOmica, e, entre os meioa de solução que indica
ram, encontramos, antes de tudo, os de caráter bancário. Foi
de acOrdo com o plano Dawes que se instituiu na Alemanha
o Rentenbank, com o duplo objetivo de sanear a moeda, que
havia chegado ao extremo aviltamento e levantar as forças
da produolo. Ainda bA pouco, o llultl'ado constituinte, nosso
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nobre colega Sr. Mário Ramos, em seu recente e valioso livro
"Questões Econômicas", escrevia com a autoridade que todos
lhe reconhecemos no assunto, que cada nação terá um siste
ma de Bancos Centrais de Emissão.

Por seu lado o Sr. Cincinato Braga que sem dúvida al
guma fala com um saber de experiência feito, lançou em seu
folheto "O Brasil Novo" conceitos como êstes: "É um fato
que os povos mais cultos do mundo têm, pela experiência
constatado a imprescindível necessidade· de possuírem um
banco, que centralize e defenda os grandes interesses diretos
e indiretos de sua respectiva economia pública e privada."
"Hoje os bancos, ao Estado têm importancia muito mais rele
vante do que o Tesouro Público."

Srs. Constituintes. Em 1824 e em 1891, a Carta Consti
tucional não cogitou dêste assunto. A consequência foi que
o que havia por fazer ainda está por fazer-se. E o país aí
está também por fazer-se.

Senhores: Como judiciosamente asserta no excelente li
vro, o nobre Deputado, meu ilustre amigo e companheiro de
bancada, Sr. AIde Sampaio, em todos os ramos da atividade,
organizar é a palavra exotérica entre os povos, para se asse
nhorearem das suas riquezas. "Organizar ou perecer é o
dilema do nosso povo".

Pois que realizamos uma grande jornada, com o fim de
asegurar melhor o nosso direito á existencia, é êste o mo
mento de nos organizarmos. E é o que esperam os nossos com
patrícios de todos os pontos, do litoral ao sertão, com os olhos
fitos nos seus representantes. Urge que não correspondamos
ã espectativa anciosa com mais uma decepção. Organizemo
nos politicamente, mas, como condição de uma organização
pilítica segura, procuraremos esboçar, embora apenas nos
seus fundamentos, a nossa organização economica, não dando
apenas competência, a êste ou áquele poder, para instituir o
credito e reorganizar os bancos, de onde terá de sair o nosso
futuro, mas cometendo-lhes o encargo como um dever fixo
e indeclinável. Tenhamos na lembrança as palavras de E.
Kaufman, escritas no "Banco de Franca": "A organização de
um pais depende da organização do seu credito, pela influên
cia que o banco exerce na economia nacional". "Na própria
França, diz. o autor, há falta de homens que saibam o que
é um banco, e é essa raça de homens que precisa de Ber
criada" •

Olhemos para o Brasil, para os seus novos rumos, para as
perspectivas que nos descortinam as suas possibilidades, e
haveremos de sentir que a constituic;lio de um Estado solido,
o estabelecimento de uma adminis~acãoharmônica, própria a
garantir a prosperidade e a paz em todos ramos da ativi<iade
nacional, dependerá tãosómente da nossa orientação neste
momento. .

E viveremos nobremente o nosso dia, se tivermos a con
ciência de nos devotar á mais gloriosa das tarefas que é a de
legislar para a nossa felicidade e a felicidade de outras ge
rações. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é CUll~
primentado) •

Durante o discurso do Sr. Arruda Falcão, o
Sr. AntOnio Carlos, Presidente, deixa a cadeira
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da Presidência, que é ocupada suecessivattlente,
pelos Srs. Pacheco de Olioveira, 1° Vice-Presi
d-ente, e Christóyâo Barcelos, 2° Vice-PrEl$idente.

14
lido.

Vêm á Mesa, são apoiadas e enviadas á Co
missão Constitucional as em~ndas de n. 431 a
435.

15
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Homero Pires.

O Sr. Homero Pires pronuncia um discurso que não foi
publicado.

Durante o discurso do Sr. Homero Pires o
Sr. Cristóvão Barcelos, 2° Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Pacheco de Oliveira, 20 Vice-Presidente.

16

O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. Martins e Silva.

O Sr. Martins e Silva lê o seguinte discurso: - "Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes - Prometi voltar a esta tribuna
quando se discutisse, no plenário, o projeto de Oonstituição.

Acompanhei com vivo interêsse os trabalhos desta casa;
aproveitei as lições dos mestres que honram o seu mandato
nesta Constituinte, com uma cultura invejável, traduzindo
e focalizando todas as questões de interêsse nacional, atra
vés da fluência de suas palavras, tão cheias de erudição e
verdadeiro valor intrínseco.

E dia que passava, assistindo aos debates e ás disCUSSÕ8i,
confesso que cada vez, longe de me atrair a tribuna, mais
receio tinha de ocupá-la, pela responsabilidade que ela
encerra.

Representante essencialmente proletário, com o limite
de uma orientaçã.o segura e firmada, tem que valer por sen
tenças as nossas opiniões entre o proletariado, de sorte que,
a nós, mais do que a que.lquer representante político, cuja
diretriz a seguir nesta casa já está firmada no programa doa
seus partidos, cabe-nos uma responsabilidade bem pesada
de como devemos encarar tQdos os assuntos nacionais, den
tro de uma argumentação que fale pelo bom senso e, sobre..
tudo, pela razão. Num interessante folheto, de um escritor
japonês, "O bom senso em i2 lições", encontrei o seguinte
trêcbo: "para as pessoas de bom senso, tudo se resume em
uma percepção única: amor á retidão e á simplicidade.:
Aqueles que cultivam o bom senso não têm a míriima difi
culdade em reconhecer as suas :falhas".

Assim, Sra. Constituintes, a dúvida da orítica 'S minhU
opiniões, o ambiente contra os representantes de 01U8e,
principalmente do grupo dos empregados, me fez convenCei'
que poucas vezes devíamos ooupar a tribuna, no interê8a.
dos próprios proletArios, para evitar o menos ponfvel e
entrechoque de idáias e aa oonsequênolu naturais des...
divergênc~8I de opiniões que, afinal, IÓ servem para acirrar
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animos, perder tempo e tornar antipátiea a causa traba
lhista que defendemos, em nome dos princípios de elevada
justiça e sincero anseio de libertar o homem do trabalho
por uma legislação social moderna e patriótica.

A representação profissional na Constituinte, muito em
bora injustiçada como elemento de subordinação ao pensa
mento do Govêrno Provisório, tem agido com absoluta e :ri
gorosa independência, ouvidos fechados ás. questões polf
ticas, para se orientar exclusivamente na imparcialidade
como vem julgando os assuntos de interêsses purameIlte co
letivos e nacionais.

A nossa bancada, no interêsse da pr6pria defesa das rei
\Tindicações proletárias, que ai estão consignadas no projeto
de ConstituiCão, se tem mantido dentro de uma disciplina
rigorosa, .além de uma orientac;ão una que, talvez aos estra
nhos, pareça ser uma subordinação ao Govêrno da Repú

.blica. Disse-o da primeira vez, desta tribuna: os represen-
tantes pi'ületários não trouxeram compromissos de ordem
político-partidária. São aqui apenas legítimos delegados das
classes trabalhistas, cujas aspirações se enfeixam na com
preensão de deveres e na garantia de direitos, assegurados
por uma legislação social legitimamente democrática.
Ouasi ao terminar os trabalhos da Constituinte, posso re
afirmar aquelas palavras, pela conduta com que se vem con
duzindo nesta Assembléia a nossa bancada: completamente
alheia a todas as questões que não digam diretamente com
o ponto de vista da defesa das aspirações vitais do proleta
riado, em benefício do qual se tem ela sujeitado até ás mais
injustas críticas, como a bem pouco a do Jornal do Brasil,
que interpretou a nossa atitude de coesão e harmonia, como
sendo um gesto de subserviência, como se possível fOra sa
crificar toda a nossa orientação em favor dos trabalhadores
que nos elegeram, por opiniões de caráter pessoal.

O SR. ABELARDO MARINHo - V. EX. não se exprime
bem quando diz que a representação profissional tem se
sujeitado ás mais injustas criticas. Ao contrário: rebatemos
sempre essas críticas e os nossos acusadores têm sido redu
zidos ao silêncio, mostrando, assim, a improcedência das
acusações. Ainda não houve uma só que não fosse refutada
e com documentos. Se insistem na injustiça, estão caluni
ando, e a calúnia é como carvão: quando não queima, tisna.

O SR. MARTINS E SILVA - Agradeço o auxílio
de V. Ex.

Amanhã, quando promulgada a Constituição do Brasil,
é que se poderá fazer justiça áqueles que, aqui neste re
cinto, defenderam com a mais desassombrada independência
as garantias e as aspirações de um proletariado que, antes
da revolução de outubro de i9S0, não conhecia os seus di
reitos e as conquistas sociais que agora vão ser consolida
das no catecismo de nossa Pátria, pelo esfôrço da bancada
que representamos e o patriotismo dos Constituintes, repre
sentantes políticos que nos auxiliaram nessa tarefa. Quem
compulsar os anais da Constituinte há-de fazer justiça aos
esforços e á atitude da bancada trabalhista, lendo nas suas
emendas apresentadas ao anteprojeto, umas aproveitadas e
a maioria regeitada, o desejo sincero de defender todas as
mais prementes reivindicaçl:)es do proletariado.

~ bem prematuro, ainda, qualquer juízo sObre os re
presentantes trabalhistas, que têm lugar nesta casa.
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Definindo o meu programa quando, pela vez primeira,
ocupei a tribuna, aindá não tenho por que desviá-lo. Foi
'assim que teria dito que a bancada proletária defenderia á
ferro e a fogo as aspirações minimas do proletariado:

a) representação profissional nas assembléias legis-
lativas;

b) dia de oito horas;
c) salário mínimo;
d) liberdade de pensamento;
e) o direito de greve.
No substitutivo constitucional estão' focalizados êsses

aspectos da questão social. Resta-nos o apêlo aos nobres
Constituintes para que, a votação do plenário, não prejudi
que o capítulo de ordem social e econômica, onde estão con
signadas essas aspirações da gente trabalhista do Brasil.
Fiz sentir e repito novamente: se a anistia ampla, medida
esta pela qual também me bato, é tida como soluCão vital
para a paz e prosperidade do país, muito mais se me afi
guram os problemas sociais, que ainda levantam constantes
atritos entre governados e governantes, em verdadeiras lu
tas entre as classes e os poderes públicos, por falta de uma
legislacão moderna. Felizmente vários membros da comissão
dos 26 procuraram dar ao substitutivo uma feicão avancada
de ordem social, compreendendo bem a socializacão do
mundo, imposta pela evolucão natural das idéias sociais
que triunfam em todos os países adiantados.

O 'Capítulo de Ordem EconÔmica e Social, que irá figu
rar na Constituição, se não fÔr regeitado pelo plená,rio, já é
bem um traço luminoso de uma moderna legislação, que,
sobremodo, contenta e interessa o proletariado brasileiro.

Há quem me combata por que encaro os problemas so
ciais no nosso país, facilmente realizáveis, dentro das nossas
próprias realidades. ,

O espírito do nosso povo, ,a sua índole ordeira, os seus
princípios de uma educação moral e cristã, são os fatores
reais e contribuintes para que tenhamos a solução prática
de todos os nossos problemas sociais, sem o emprêgo da vio
lência destruidora das dinamites infernais e dO$ protestos
ensanguentados das ruas.

No dia em que o govêrno se dispuser a resolver a ques
tão social no país, dentro das linhas da própria Constitui
ção, teremos, em grande parte, dado um passo muito se
guro para acabar, de. uma vez, eom as lutas e entrechoques
que se vêm registrando, apenas pela falta de observancia
das leIS trabalhistas criadas pelos próprios 6rgãos do poder

, público.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Quanto a êsse ponto, '

permita V. Ex. um aparte. A colaboracão s6 se dá quando
o operariado está acarneirado ao govêmo. Quanto. não está
em sujeição ao govêrno, quer da República, quer estadual,
êle é, como no meu Estado, o Rió Grande do Norti,- espal
deirado, espingardeado e prêso sob as vistas'. do delegado
do Govêrno Provisório.

O SR. MARTINS E Sn.VA - Direi a V. Ex. o seguin
te: nos Estados em que os interventol'es são amigos do
operariado, p6de-se dar essa colaborac~o.

O SR. KJmr.iINALDO CA.vALOAoNTl - E V. Ex. sabe perfei- ,
lamente que é verdade o que estou dizendo.



- 465-

O SR. MARTINS E SILYA - Arrisquei-me a declarar
que o proletariado podia ser excelente elemento de colabo
ração dos próprios governos, tanto mais no perf"odo revo
lucionário, por que a Revolução de Outubro firmou princí
pios avançados de ordem socia'!. e continuo mantendo a
mesma convicção. Acho que a solução está muito de perto
nas mãos do próprio Ministérlo do Trabalho, através das
suas Inspetorias e também, principalmente, na ação dos
Interventores dos Estados, desde que êsses representantes
diretos do Govêrno Provisório não vejam os problemas pro
letários pela lente turva das questões policiais, como se
dava frequentemente na RepúblIca passada, em que a so
luc;ão para a maioria dos casos era sempre a pata de cavalo
das polfcia~ políticas,

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - V. Ex. não ignora
que o Inspetor do Trabalho, em Natal, está fazendo poli
ticagem com o cargo, servindo-se dêle para perseguir ()
operariado.

O SR. MARTINS E SILVA - Espere um pouco. V. Ex.
vai ouvir.

O SR. DEODATO MAIA - Se o inspetor, efetivamente, estA
procedendo dessa maneira, não será por culpa da legisla
ção social. Não se póde suprir uma lei de liberdade por
causa de um máu intérprete. Seria suprimir a própria li
berdade.

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Ninguém está dizendo
isto. Se bem que tenha minhas restrições de caráter inte
lectual a respeito da lei do trabalbo, inclusive sÔbre o ca
pitulo da ordem econÔmica consignado em nossa Con.~ti

tuição, em todo o caso o que V. Ex. diz ~ a verdade.
O SR. MARTL~S E SILVA - Infelizmente, ainda nio

conseguiu o Ministério do Trabalho um corpo completo de
inspetores nos Estados capazes de cumprir integralmente
o programa traçado pelo govêrno: ou S1:l apresentam, aos
olbos do proletariado, como méros funeionários públicos,
sem .fazer do cargo um verdadeiro sacerdóoio idealista.
com entusiasmo e vibração para se dedicarem á sua missão,
ou ficam ao sabor da vontade do capitalismo, nlío dando
cumprimento .á execução dos decretos .que beneficiam u
classes trabalhadoras. Ao meu vêr, opinião esta que já tiz
sentir pela imprensa, os inspetores do' Ministério do Tra
balho deviam ser cargos especializados, para que se não ve
nha a observar a completa falência do plano traçado pelo
govêrno, que é de encaminhar todas as questões proletá
rias para uma solucão real perfeitamente conciliatória entre
as partes em jogo: capital e o trabalbo. Observei que,
as partes em jogo: capital e trabalbo. Observei que, a oÕl'a
orientada pelo próprio ministro, o ilustre Dr. Salgado Filho"
tem fracassado por causa das inspetorias.

O registro de fatos atentatórios á liberdade dos traba
lhadores, as perseguições que em alguns Estados ainda
estão sofrendo as classes trabalhistas, deve-se também
muito de perto ás próprias interventorias que, afastadas da
orientacão do govêrno revolucionário. se deixam levar pela
politica reacionária, querendo retrogr!Jdar ao passado, IlOS
dias em que a pol!tiCl? pr~letá!ia se re~ia em nú.cleos
associativos de caráter partIdárIO para satisfazer a vaIdade
e o prestígio de· chefetes locais.

VOLUME XII 30
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O Sll. :K.ERGmALDo CAV~TI - Quanto a isso, não
estou bem certo se a razão se acha com V. Ex. Não sei se
<l Govêrno revolucionário suprêmo da República não estará
tutelando essas violências.

O SR. :MARTINS E SILVA - Posso afirmar a V. Ex.
que não, mesmo porquê recebi convite do Govêrno Provisó
rio para ir ao Rio Grande do Norte e ouvir o operariado
d.e lá, afim de fazer justiça a quem a mereça.

O SR KERGINALDO CAVALCANTI - Quer dizer que o Go
vêrno reconhece que, de fato, alguma coisa existe de &x
traordinário no Rio Grande do Norte. Já deveria, portanto,
ter providenciado hã mais tempo. .

A legislação social corrigirá, por certo, essas falhas, obri
gando os representantes do govêrno a cumprirem as leis ga
rantidoras dos direitos proletários e, ao mesmo tempo, cor
responder á vontade que tem demonstrado o próprio Chefe
do Govêrno Provisório em estabelecer uma política de real
harmonia entre as classes produtoras do pais e o poder pú-
blico. -- -

O SR. FRANCISCO MoURA - É preciso que V. Ex. frise
bem e faça preponderar o fator que citou antes: depende da
boa vontade e da lealdade do Govêrno em procurar resolver
a questão social.

O SR. MARTINS E SILVA - Neste ponto ,estou de in
teiro acôrdo com V. Ex.. Uma das grandes causas, ao meu
ver, da desordem na organização trabalhista do nosso país,
é, certamente, a falta de uma unidade proletária, de norte a
sul.

Não temos ainda um programa definido, uma orientacão
una, capaz de saber resolver todas as nossas questões s0
ciais dentro do espírito elevado das nossas próprias reali
dãdes.

E por que essa falta de unidade proletária? Fácil de ex
plicar:

Há, infelizmente, entre as massas proletárias falsos agen
tes da defesa dos seus interêsses, criadores de correntes e
opiniões diversas, gente que, aO invés de unir, s~para, criando
dissenções, estabelecendo a confusão de ideologia, para muitB
de indústria -evitar que o proletáriado, conscio de seus de
veres, se torne fôrça extraordinária de solidariedade pela
UIiião.

Sempre aconselhei aos proletários que se unissem, dentro
da forma sindicalista, formando os- seus núcleos, sem a in
tromissão de elementos estranhos ás classes, por que, depois
de alguns anos de experiência, cheguei á conclusão que a
maioria das agitações provocadas para conseguir reivindica
ções por meios violentos, são sempre promovidas, embora in
diretamente, por elementos interessados politicamente na
continuação dêsses movimentos de fôrça proletária contra
êste ou aquele govêrno. As greves, feitas e solucionadas pelos
próprios proletárlios -geralmente, são resolvidas imediata
mente, sem necessidade -medidas extremas.

O proletariado nacional terá ó remate de suas vitórias
quando souber se orientar por uma política puramente tra
balhista, que fuja das situações provocadas por elementos es
tranhos a uma orientação sinceramente sadia.

Salário m<flimo

As m,edidas de assistência social consignadas no art. i59
refe~entes á regUlamentação -do trabalho das mulheres e doS
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menores, é preciso fazer justiça, foram já reclamadas em
:19:11, pelo nosso ilustre companheiro constituinte, Dr· Deo
-dato Maia, um dos mais eruditos sociólogos brasileiros. Ne
,seu precioso folheto "Regulamentação do Trabalho" êle faz
,sentir, com veemência, essas providências declarando que "o
Estado moderno não pode mais encastelar-se no arcaico lais86
fairej êle precisa proteger os fracos contra os fortes, e tem
o imperioso dever de curar da saude das coletividades: salu.
l'opuli 8'Uprema lez."

Sem ser partidário da abolição total do trabalho das mu
lheres ao serviço das indústrias e do comércio, como teria pe
-dido aquele ilustre constituinte, em seu projeto apresentado
ao Instituto dos Advogados do Rio, sempre fui um ardoroso

.combatente em favor do salário mínimo, porquê reputo o
aproveitamento atualmente do braço feminino no nosso país,
.como méro negócio comercial, para maiores lucros.

É necessário que n6s, que aquí somos os mais legítimos
representantes do proletariado, contribuamos com a colabo
ração que nos compete, fugindo dos discursos acadêmicos para
trazer á Constituinte a realidade dos fatos, a documentaç!o
farta daquilo que os nossos olhos gravaram nos centros in
<dustriais e comerciais.

Quem percorrer o norte e nordeste do país, num estudo
de observação da situação da mulher operária, ficará sincera
mente decepcionado .

.No Pará, onde hoje se cuida com muito carinho da si
tuação proletária, pela ação energica do govêrno Magalhães
Barata e pelo. controle da Federação do Trabalho, chegamos
·a ter salários de $500 diários, sem alimentação, antes da Re
volução de Outubro.

A higienização das fábricas era letra morta, não eons
tando até nos regulamentos da saúde estadual. Depois do pe
riodo revolucionário melhoraram, de fato, muito as condições
de conforto e higiene em todas as nossas usinas

l
mas, ainda

assim, ?e assiste, como em Pernambuco e na Ba a, o espetá
culo desolador de comerem as operárias, ás horas de refel
..ções, nas beiras das calçadas, por que o estabelecimento não
tendo refeitórios, fecha e os gerentes sacodem-nas nas ruas.

Se alguma coisa já conseguiu o poder público quanto as
medidas de saúde, infelizmente, a despeito de todos os es
forços, ainda nada se obteve quanto a um salário mínimo.
~apaz de chegar ao menos para a alimentação necessária de
uma mulher solteira, já não falando nas que, sendo mãis, têm
.que dividir um pouco das suas fôrças com os seus filhos.
A média dos salários, no norte e nordéste; é de 1$800 a 2$400,
'Do máximo, sem alimentação, para uma operária de qualquer
.classe. ' ,:.- ,r~

As fábricas que estabeleceram tarefas, pagam a unidade
por um tal preço, e tão bem calculado, que em 9 a i O horaa
.(ie serviço, a mulher não chega ao ganho, máximo, de 61000
diários, de sorte que, descontando o tempo que perde no con
.certo das máquinas, entrega e escolha do material, etc., fica
.sempre reduzida numa média semanal, de 25$ a 30$000.

No comércio se observa a mesma coisa, chegando ao ri
·dículo ~e se pagar no norte, a uma Caixa, 60$ a 90$, por· mês,
-sem alImentação.

Na maior fábrica do Estádo do Pará, denominada Per:"
severanca, de Martins Jorge & Comp., indústria de saoos,
'~o!das, tecelag~m, etc., com uma magnífica situação finan
-ceIra. e comercIaI, pel~ se(UI'ança do seu ramo de negócio, o
-Bal~IC de uma operárIa nao vaI além de 2$400, sem alimen-
'1açao. .. : _:: :1
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Num~ gréve ~eita e~ virtu!le dessa situação de fomepo
a queestao reduzldos os operárIOS dêsse grande estabeleci
mento, reunidos no Palácio da Interventoria (Noticiário dos
jornais de 3-1-933), ficou constatado que operárias de 25, 20;
19, 16, 15, e 10 anos de serviço, na referida fábrica, tinham
ganhos semanais do máximo, por tarefa, de 18$000, baixando>
até á vergonhosa importancia de 6$000.

Precisaram-se por essa ocasião os nomes e estabeleceu-o
se um encontro entre as queixosas e um dos diretores da.
firma, valendo a pena repetir a que êle teria dito a uma ve.·
lha operária de 20 anos de serviço, quando se queixava da sua.
situação quasi de invalidez ao Exmo. Sr. Interventor Fe
deral, no Estado, com um salário de 10$000 semanais. O abas
tado industrial declarou que essa pobre mulher continuava..
na fãbrica por uma questão de benevolência, por que, como
bem via, pelo seu físico, era uma caquética e que, por issO".
nada mais poderia produzir .•.

Ê êsse O' quadro geral do proletariado feminino do'
Brasil: 20 anos de serviço e depois de esgotado, entregue ao<
desamparo. .

Vale a pena registrar o que cita o ilustre Dr.Deo
dato Maia, em seu folheto, sÔbre o assunto.

"O desenvolvimento colossal da indústria, com a SUB>
consequente concentração capitalista e concurrência de pre
ços, suprimindo assim, paulatinamente, as pequenas oficinas·
e antigas corporações, e mais ainda o aperfeiçoamento dO"
maquinismo das fábricas, eliminando, por sua vez, o trabalho
de for~a braçal - são os fatores incontestáveis que assina
lam bem a crise aguda em que entrou o trabalho operário
e o início também da exploração do trabalho da mulher, noS'
diversos departamentos da atividade indústrial.

O capitalista prefere a mulher no trabalho atual, como
já se deve ter notado, porquê a técnica aperfeiçoada .lá não
se faz mais necessário grande esforco para movimentá-la;
além de tudo, a operária se sujeita a diminutos salários, o·
que importa aumento considerável de lucro."

Augusto Bebel, em um dos seus livros narra o seguinte
caso: 14M. C. fabricante, me disse que emprega ezclusiva
mente mulheres nas suas fábricas de tecidos, preferindo as
casadas e, entre estas, as que têm famma que dela depen
dam para sua subsistência, porquê se instruem mais de
pressa do que as solteiras e estão mais obrigadas a concen
trar as forcas no trabalho, afim de ganharem os meios ne
cessários á manutenção.

Desta forma, as qualidades e virtudes próprias do ca
rater da mulher voltam-se contra ela, e tudo que existe em'
sua natureza de moral e delicado se transforma em meio
para fazê-la escrava e obrigá-la a sofrer."

Em Pernambuco e Baía encontrei nos bar$ garçonette~

sem ordenados, ganhando apenas gorgetas, com trabalho di
urno e noturno.

E já numa vez diss.e desta tribuna, para repeti-lo ligo-.
ra: gorgeta para mulher, é porta de entrada para prostitui.,
ção, varia conforme a conquista.

Felizmente, nos tempos de hoje, já se encontram esp1
ritos elevados entre os· próprios empregadores que reconhe
cem, como o ilustre Dl'. Oliveira Passos, nosso colega na:
Constituinte, ser o salário mínimo uma medida além de so
cial humanitária, como redigiu a sua emenda.

~ão firmá-lo, com alicerces seguros na Constituição d~
nossa Pátria, é contribuir criminosamente para a formação
de gerações. de tuberculosos, principalmente saídos de todas:>
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:as oficinas, de todas as uzinas, de todos os estabelecimentos
~omt:rciais.

Um organismo mal alimentado é terreno fácil á. acei
tação do bacilo. O notável professor Armando Gouthier diz:
"O número de calórias necessário â mantença, é proporcio
nal ao gênero de trabalho, e assim tomando por base um
homem de peso médio (70' quilos) necessita:

Repouso relativo, 2 _000 calorias; trabalho moderado,
2.700 calorias; trabalho penoso, 4.000 calorias; trabalho ex
tremamente penoso, 5 _000 calorias; ou melhor homem em
repouso 25 calorias por quilo, trabalho moderado, 40; tra-

'balho penoso 70-"
O jovem DI'. Brahim Jorge, em apêlo patriótico ao go

vêrno, depois de estudar a situação do operariado do norte,
indagou: "onde buscar alimentos para compensar tantas

perdas, se os seus contados tostões são incapazes de, por si
:s6, satisfazer-em a um organismo, quanto mais, na maioria
:dos casos, repartidos entre muitos"?

A emenda é bem uma grande advertência aos brasilei
<t'os que, nesta hora de firmeza de princípios patrióticos, se
reunem para construção do Edifício Constitucional, como
responsáveis pelõ futuro do nosso querido Brasil.

O salário mínimo tem de receber da Constituição a vo
tação unanime, como uma das mais justas e legítimas aspi
rações do proletariado nacional.

Latifundios

Não logrou aceitação, pela Comissão dos 26, a emenda por
mim apresentada, mandando dividir os grandes latifundios do
.país em pequenos lotes para os trabalhadores rurais.

Insisto, mais uma vez, apresentando, agora, á considera
.ção do plenário a seguinte:

Inclúa-se onde convier:
"Art. Ficam nacionalizados os latifundios Que, pela sua

falta de cultura e producão, há mais de 10 anos, entravam a
vida econômica da Nação.

§ Essas terras, divididas em lotes. Rerão r.edidas, pela for
ma que a lei indicar, entre pequenos agricultores e trabalha
dores que as requererem."

Tive dois companheiros, além da bancadâ trabalhista, Que
também a subsr.reveram, o Dr. Abel Chermont.. leader da ban
.eada'paráense e o capitão Ruy Santiago, eleito pelo Distrito
Federal.

Justifiquei a primeira emenda com as seguintes conside-
rações : .

Não exijo a supressão de toda a propriedade privada;
-bato-me, porém, pela supressão, embora lenta e demorada,
-da propriedade privada da terra, único processo, ao meu vêr,
-do Govêrno dar uma distribuição mais equitativa á desmesu-
1"ada extensão territorial que possUÍmos.

Toda a nossa estrutura econOmica é profundamente a~I

cola. A-pesar-disso, um fenOmeno interessante se verifica; a
1l0ssa população rural não se confunda em viver nos campos.
Fog.e pa.ra as cidades a aumentar o número dos sem trabalho.

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - A razão é esta: porquà
l!lOS campos vivem miseravelmente.
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O SR. MARTINS E SILVA - Lá vamos chegar; V. Ex~
está antecipando o que eu vou dizer.

E isto é por que "não existe, e não existiu nunca, em.
nossa terra um plano organizado, uma política sistemáticll,.
pertinaz, sem soluções de continuidade, visando incorporar á.
atividade geral uma grande população de nativos, que vive
por aí, deserdada, de léu em léu, sem eira nem beira, er
rante e nômade e pesando sObre o valOr da economia nacionai·
com um tributo despresível, que nos rebaixa ocoeficiênte de
produção "per capita" a um limite que nos envergonha lá:;
fóra, nas horas das comparações e dos pararelos. Um cuba:c.o
vale, economicamente, por seis brasileiros. E Cuba não será,
o melhor padrão, para confronto. E no entanto a nossa po
pulação é valida, validíssima. Possue qualidades que nin
guem mais nega, e os seus indices antropolfgicos, pelos estu
dos de Roquete Pinto, e do Dr. Artur Lobo, não os desme
recem em nada perante os seus irmãos mais bem dotados do
planeta"•

-Mas, não produz. Um5l- parte, a grande maioria, vegeta.
no regime da meio ração ou jejum, consumindo-se por inani
ção habitual que a transforma em pasto predileto de todas as:
endêmias tropicais. A outra, atira-se ás cidades para aumen
tar-lIJes o número dos párias e desocupados, ou entregues aog;
labOres mais humildes.

A deserção dos campos é um fato inconteste. A estatisti
ca nO-lo demonstra. No periodo de 1910 a 1920 a população·
urbana dú Brasil aumentou de 18,8 %, ao passo que a rural
acusa um aumento apenas de 3,2 °10 •

Já Alberto TOrres e Oliveira· Viana disseram "o regime.
nacional é francamente latifundário".

Decerto os nossos senhores feudais jamais procurrrão.
imitar os rumenos que, afim de evitar que os camponêses se
revoltassem, dividiram espontaneamente as suas grandes pro-
priedades rurais por êstes.

A terra, segundo os economistas clássicos, é propriedade
por excelência. Mas, em seu moderno conceito, a propriedade
não é um direito do indivíduo, apenas: tem a sua função
social.

O cull.ivador da terra que não tenha um direito mais
sólido e mais estável, que lhe assegure o -resultado do pre
paro do solo e da frutificação das plantaoões! que ás vezes
consomem anos a se desenvolver, - êsse culbvador perde o
maior estimulo para o seu trabalho. Qué dizer-se, então,
quando essas terras permanecem no patrimonio de quem não
as cultiva como deve e, deixando de torná-las terras "vivas h

ou produtivas, fá-las continuar "virgens ou mortas", sem a-
menor utilidade social? .

Não basta, como se tem legislado em alguns paízes, que
sôbre essas propriedades tão mal possuídas - o imposto in
cida pelo dôbro ou mais: o que é preciso é transformá-l~, é
conjugar a propriedade territorial com o trabalho, fazendo-a
produzir o que êle pode dar - entregue a braços que·8. sai-o
bam e queiram cultivar.
. Há outro pr.oblema que a emenda procura resolver: hoje
u preocupação dominante é que cada país se baste economi
camente a si mesmo, pois quasi intransponíveis barreiras al
fandegárias estão a dificultar sobremodo o intercambio mun
dial, de sorte que as nações, se quiserem ter do seu futurõ
·uma .visão mais desanuviada, precisam desenvolver parale
lamente o trabalho das suas fãbricas e o cultivo dos· seu8'-



campos. Urge evitar, quanto possível, o desequilíbrio moti
'"ado pelo exôdo da população rural, fenômeno que em pafzes
mais adiantados tem sido causa de gravp.s parturl\ae-õcs de
ordem econômica, social e política.

O mais aconselhável é, pOIS, a fixação do trabalhado%'
agrícola, facilitando-lhe tornar-se proprietário de terra que
cultiva.

O Sr. Presidente - Advirto o nobre orador que está a
findar o tempo de que dispõe. .

O SR. MARTINS E SILVA - Nesse caso, pediria a V. Ex.
Sr. Presidente, me concedesse o resto do tempo que falta para
o término dos nossos trabalhos. Essa concessão, parece-m~
tem sido feita aos oradores nas últimas sessões.

O Sr. João Vitaca (Pela 6rdem) - Sr. Presidente, peço
permissão para declarar que conferí a hora em que o orador
iniciou o seu discurso. Verifiquei que o rel6gio da Casa mar
cava, então, 17 horas e 15 minutos. O tempo de que S. Ex.
dispõe não está, portanto, esgotado.

O Sr. Presidente - Perdão" Não disse que estava esgo
tado. V. Ex. não ouviu bem; declarei, apenas, que restavam
ao orador poucos minutos. Fiz uma simples advertência.

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - É de esperar, em todo o
caso, que os minutos tomados com as palavras "pela ordeIll"
não prejudiquem o orador.

O Sr. Presidente - O máximo que poderei fazer, é des
contar do tempo as palavras que pronunciou "pela ordem", o
nobre Deputado João Vitaca.

O Sr. Martins e Silva (Continuando) - Há, no Brasil, vas
tíssimas áreas de terras cujos proprietários não poderiam ex
plicar satisfatoriamente a origem do seu domínio, ou como o
houveram de passados governos, mercê de escandalosas con
cessões. A Amazônia, espec.ialmente, foi muito pródiga em
tais iniquidades, surgindo verdadeiros senhores feudais ás
margens dos seus grandes rios, assim fechados á pessoal ex
ploração dos humildes desbravadores daquelas selvas.

Para que se possa, de leve, imaginar o que são os lati
fúndios no meu Estado, Pará, basta dizer que o govêrno da
interventoria - Sr. Magalhães Barata, - derrubou, até agora,
concessões escandalosas, no total de 5. 29f .738 hectares de
terras, dadas de mão beijada a diversos felizardos, na sua
maioria nomes estranhos ao meio e residentes nababesca
mente nesta Capital e na Europa. O Sr. Dionísio Bentes, no
seu govêrno, cedeu 8.000.000 a vários concessionárIos, dos
quais apenas a emprêsa Foro aproveitou uma oitava parte, se
tanto, para plantações.

A Revolução no Pará trouxe o beneficio de rehaver êsses
5.291. 738 hectares, dentro de um processo legal, por que
abandonados pelos seus proprietários, não compareceram ao
chamado do govêrno para efeito de legalização. Essas terras
foram divididas em pequenos lotes e entregues a trabalhadores
rurais.

As maiores concessões cassadas pelo govêrno Magalhães
Barata foram as seguintes: tenente-coronel Joaquim Faria
Coelho, f. 000.000, em q1J.atro mupicípios. ~ste cavalheiro
nunca residiu no'Estado; ndefonso Albano, ex-governador do
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Cear~ 750.000 hectares, requeridos apenas para efeito de
venda a terceiros. Também êsse proprietário nunca morou no
Estado, tendo conseguido essas terras, por um arranjo polf
tico; Jorge Dumont Vílares, ilustre desconhecido no Pará,
500.000, presenteados para vender a uma emprêsa estran
geira; Wolfang Hasteman, Raimundo Costa Lima, Raimundo
Costa Sobrinho, Abflio Amaral, 100.000 hectares cada um;
AIfrio Santos, 750.000; Abelardo Bentes de Carvalho, Manuel
Lobato, Lúcio Amaral, 25.000 cada um.

Não . falemo.s al?ora dos senhores donos dos grandes
castanhals e serIngaIs das terras paraenses dentre os quais se
destaca, como nome mais popular, Sr. José Júlio de Andrade.
que tem um mundo de terras desconhecidas, rios inteiros.
outrora antes da Revolução, fechados ao livre comércio.,
Sertões que foram os maIores sorvedouros de vidas huma
nas do meu Estado, onde desapareceram centenas de gera
ções heróicas de nordestinos, criminosamente negociados nas
capitais do CearA, Rio Grande do Norte e Paraiba; por agen
tes dos grandes proprietários seringalistas e castanheiros da
AmazÔnia.

O SR. RERGINALDO CAVALCANTI - Era a exploração da
nossa miséria, que sempre se fez para o norte e para o sul.

O SR. MARTINS E SILVA - Ainda hoje. infelizmente,
não conseguiu o govêrno revolucionário do Pará libertar
"'in totum" essa escravidão branca, porquê as dificuldades
de ordem jurídica aparecem a todo instante, sob pretexto
legal, pa.ra garantir a êsses felizardos a posse dessas terras
e evitar o ingresso nesses confins amazônicos, onde a for
tuna dêsses senhores feudais tem custado a exploração do
suor alheio e o sangue de tanta gente vilipendiada, enganada
e maltratada pela cubiça do dinheiro.

Estive nos longínquos sertões do Maracá, afluente do
rio Amazonas, terras onde a civilização ainda não tinha pas
sado com os seus tracos luminosos de vibrações. FOra ali jo
gado pela ironia do destino, sentindo as deoepcões de um
exilio forçado, a que me conduziram as minhas idéias de li..
berdade de pensamento, num momento da vida nacional em
Que a política partidária era por demais estreita no meu
Eatado.

Fui testemunha ocular de como se escravizavam os
homens do trabalho rural, antes do período revolucionário,
assistindo á cenas dantescas, naquele inferno verde.

O Rio Maracá, pelas aual:" cabeceiras, confina com C)
Iatapurú, afluente do Jarí, feudo do coronel da Guarda Na...
cÍonal. José Júlio de Andrade.

Rara era a semana em que não me apareciam, fugindo
pelas terras de Maracá, levas de nordestinos, presos ali hi
muitos anos. E' que se havia esJ)albado, entre os infeliz-es '
dêsses sertões, que eu não entregava qualquer fugitivo, em
busca de liberdade, aos gerentes dos castanhais zéjulianos,
quebrando o convênio miserável que havia antel'iormenw,
legalizado pelas autoridades .municipais, de entrega mútua
dêsses .infelizes, para sofrerem castigos corporais e ser,
quasi sempre, sumariamente morto, o que foss~ indicad.o
como orientador da iniciativa da fuga, em busca de uma
liberdade roubada desde os dias que saudosamente deixaram
a sua terra natal. Senti bem todas estas cênas, vendo tro~os
de homens, mulheres e crianças famintas, doentias e es
farrapadas, caminharem dias seguidos pela mata virgem,
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;deixando, ás vezes no caminho, mortos os seus pr6prios fi
lhos, em busca da liberdade. Traziam, na fisionomia ao che
.garem ao barracão, a máscara do sofri.mento e o pavor do
medo, temendo qu~ eu os fizesse voitar. Vi e senti todas
essas ignomínias e a minha conciência está tranquila junto
:a Deus, porquê libertei dezenas de criaturas, dando-Ihea
meios de fuga e recursos materiais para regressarem a terra
de onde vieram.

Assisti também, muitas vezes, uma polícia política mal
~ita, a servico dêsses mandões, prender, em plena cidade.
-essas pobres criaturas, para devolvê-las ao cativeiro dêsses
sertões de onde nunca mais sairiam, se não fosse a energia
itI1'áscula, de um revolucionário de fé e .de idealismo, Sr.
Magalhã€ls Barata, mandando, quando ;:l.ssumiu o governo da
Interventoria, abrir êsses rios fechados á civilização, á jus
tiça e aos sentimentos de humanidade, valendo-se do seu
poder discricionário para libertar toda essa gente humilhada
há dezenas de anos. Não quero, me referir aos grandes lati
fúndios do Amazonas, de Goiaz, e de outros Estados, onde
certamente se passam os mesmos fatos, para me reportat
apenas aos do Pará, cuja vida conheço pessoalmente.

Nessa hora em que se vai fazer uma Constit.mçáo em
nome de Deus, eu, aqui estou para apelar para os sentimen
tos daqueles que concebem a idéia de um Deus de bondade e
de solidariedade humana, para õãr á gente pobre, a lerra
que lhe pertence; ao homem rural explorado, a gleba que
é sua.

A minha voz aqui é um brado de protesto e uma lição
divina do próprio tempo, para vos dizer, Srs. Consti
tuintes, que de humilhado companheiro, que fui, do inior
'f.únio dessa gente, filha do sofrimento e da dOr, cheguei
hoje á tribuna da mais alta Camara do País, para gritar pelos
seus direitos e protestar contra os sofrimentos de um povo,
como o nordestino, que nasceu para a luta e para o trabalho
reconstrutor da própria nacionalidade. Ironia do destino I
Ontem, nas regiões inhóspilas e doentias do inferno dan
tesco da AmazOnia selvagem; hoje, porta voz sincero e real
das mais justas e legítimas ansias de liberdaete e de justiça,
de antigos companheiros dos mesmos sofrimentos.

Lição divina disse eu, repito-a, assistindo, como tenho
assistido, apodrecer moralmente os que outrora se Julga
vam fortes, em quanto dia que passa, no idealismo da mesma
idéia do bem a humanidade, mais me confortam os meus dias
de vida intensa e sincera a favor das reivindicações honestas
da gente do trabalho.

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - E que não pede inde
nizacão de espécie alguma.

O SR. MARTINS E SILVA 81'S. Constituintes,
a minha emenda encerra, na sua essência, uma grande jus
tiça á essa gente rural, que faz a unidade da nossa pátriá,
desde "o baiano, como de Monso Arinos, na sua obra "Uni
dade d.a Patria", vindo em .numerosos bandos, a pé, a cavalo
e em barcos, para trabalhar nos cafezais de São Paulo, e
volvendo aos lares para celebrar ao som da viola e do ca
xambú, no meio de descantes característicos. as festas da
padroeira; o cearense, partindo dos sertões do Araripe e do
Icó para levar a vida e o trabalho ás florestas misteriosas
da Amazônia; o mineiro, rompendo para o sul e para o norte
a ocupar as terras e explorar rios; o marmeladeiro de Santa
Luzia de Goiaz, que leva o seu doce ao seringueiro do Pa.rá~
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o apanhador de poaia de Mato Grosso; o muladeiro do sul;'.
o cavalariano do norte; o barqueiro, de peito calejado áo
ponta do varejão, a carregar pacientemente á inclemência
do sol, refletido na superfície polida dos rios, aos calafrios.
das maleitas, as mercadorias para o escambo, em pontos
opostos do Brasil; o tropeiro, de cujas dores é, ás vezes,
única testemunha o seu lote silencioso a grimpar morros e-.
descer vales, em caminhos por onde nunca passou a enge
nharia oficial; até ao boiadeiro, que, deixando mulher e·
filhos na casinha barreada "junto a touça das bananeiras e
perto do córrego, se afunda nos sertões de Mato Grosso e
de Goiaz, para vir boiando e gemendo pela chapada, aos ia
tidos da ventania e aos acoites do aguaceiro, tanger o gadO'
até as invernadas próximas do litoral1"

E é em nome de toda essa gente que tranca, lida e so
fre, que vai tecendo a rêde de solidariedade brasileira, sem
rivalidade de nascimento nem de língua e nem de religião,
alma anônima e fOrça subterranea da nacionalidade, que
apelo para que fique a minha emenda sObre latifúndios
consignada como um dos artigos de vibração e humant'dade
na Constituição Brasileira. "

LIBERDADE DE IMPRENSA

Representante legitimo da gente de jornal, eleito pelo
S. T. L. J. do Pará, a minha colaboração na Constituinte
deve ser uma linha reta em favor da mais ampla liberdade"
de imprensa. Quero-a livre, para criticar todos os problem9J:l
nacionais, dentro de uma salutar orientação.

O art. 163 do substitutivo declara que "a lei organica
da imprensa estabelecerá regras especiais ao trabalho dos
redatores, operários e mais empregados, garantindo-lhes a
estabilidade de férias e aposentadorias".

Cabe, pois, aos que nos substituirem no Legislativo dar
á classe a que pertenço os direitos e as garantias que a1tt
hoje lhe foram postergados.

Os trabalhadores da imprensa vivem entregues aos aza
res do destino, sem direitos garantidos, sem uma legislaoAO"
qualquer social que os ampare.

Se, nas linhas da Constituição, não aparecer outra me
dida mais asseguradora dos direitos da classe, do que o tex
to do art. 163, do 'Capítulo de Ordem Social e EconOmica, nllOo
cabe a mim a única responsabilidade, mas muito mais, aos·
sindicatos que a representam, tanto mais desta capital, que
vez alguma me procuraram para, como seu fiel intérprete
nesta Casa, apresentar qualquer emenda. Não se pode outro-
tanto culpar a Associa.<;ão Brasileira de Imprensa que, por
intermédio dos seus representantes, sugeriu algumas me
didas.

Sempre fui um entusiasta da defesa de minha classe,
porquê caldeei o meu carãter nas noites mal dormidas das·
redações, na reportagem das ruas, na vida agitadíssima da·
imprensa.

Bato-me pela sua confraternização, de norte a sul, na.
formosa certeza de que a letra redonda se foi o principal fa
tor de todas as grandes eon<nlilStas da Renascença; se ela ~
o verdadeiro remédio para todos os males, "deve ser tam
bém a mais poderosa arma de combate e orientação para s0
lução de toaos os problemas nacionais.
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Exijo a sua liberdade, ampla como os seus próprios hori
zontes combativos, porquê já sofri as consequências doloro
sas do despotismo dos governos.

Foi no período constitucional do Sr. Dionísio Bentesr
governador do Pará, que se registrou o empastelamento do
grande 6rgão matutino, Estado do Pa:rá, e a prisão de todos os.
seus diretores, redatores e operários. Foi nesse govêrno ne
fasto, com todas as garontias constitucionais que, como en-
viado especial do Globo, que era nessa época, fui á prisão,.
por solidariedade com aqueles colegas e, mais ainda, cheguei
á !1gressão física das ruas, feita por capangas e chefiada pelo
próprio oficial de gabinete do governador, deixando-me -ás
vascas da morte, durante 48 horas, entre a minha resistên
cia organica e os ferimentos recebidos.

Tenho, pois, o dever de querê-la cada vez mais livre &'
garantida pela pr6pria Constituição.

Ainda agora, os jornais publicaram a prisão de Plínio
Melo, jornalista, vice-presidente da U. T. L. J. desta capi
tal e redator do Diário de Noticias. Ignoram-se, até hoje
os motivos dessa medida, que, de qualquer forma, repre
senta mais um dos comuns espinhos da nossa carreira jor-
nalística. Embora solidário com o requerimento apresen
tado á Mesa, solicitando informações ao Sr. Ministro da
Justiça, sObre o fato, desde ontem, entretanto, me comuni
quei com o Exmo. Chefe do Govêrno Provisório, em cará
ter particular, num gesto de solidariedade ao companheirO"
preso" pedindo pela sua soltura o que já foi conseguido.

O SR. JoÃo VITAOA - V. Ex. permite um aparte? Logo.
após a prisão do meu amigo Plínio de Melo, comuniquei
me com o Chefe do Govêrno Provisório, e não tive a honra
de uma resposta. E o fiz, porquê, como o nobre colega'
também sabe, pertenço ao jornalismo, embora como hu
milde tipógrafo.

O SR. MARTINS E SILVA - A culpa não cabe a mim,.
mas ao Chefe do Govêrno Provisório. que não respondeu
a V. Ex. Nunca tive interêsse pessoal nessas questões co
letivas.

O SR. KBRGINALDO CAVALCANTI - Isso lembra um pouco
as minhas observações de começo: quando o operário está·
ao lado do Govêrno ou das Interventorias - toda proteção;
quando se coloca em ponto de vista contrário'- espaldei-
ramento, bala, etc.

O SR. MARTINS E SILVA - V. Ex. ainda pode ohe
gar a interventor do Rio Grande do Norte, dado o prestigia
de que goza entre o proletariado do Estado.

O SR. KERGTNALDO CAVALCANTI - Interventor? I Deus'
me livreI

O SR. MARTINS E SILVA - Retifico, então: V. Ex.
ainda pode ser Governador, no regime constitucional, do
Rio Grande do Norte, e não quererá, por certo, que o pro
letariado negue colaboração ao seu govêrno. .

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Colaboração dentl'o da
liberdade, da ordem e do direito.

O SR. MARTINS E SILVA - Naturalmente. É o que-
estou pedindo. .

Intervi no caso do jornalista Plínio Melo, com a COJ1
ciência tranquila de que nunca faltei eom o meu leal con-
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;curso de solidariedade amiga aos meus colegas de jorna~

tanto mais quando privados da sua liberdade individual, nos
xadrezes policiais.

É bem um feitio muito seguro do meu carãter de que
tantas vezes tenho dado provas.

Sr. Presidente, todos nós sabemos que o jornal é o sui
-cfdio lento das nossas energias.

O seu mecanismo exige rapidez, agitacão constante, luta
'febril em que se não conhece nem o descanco da noite, que
a própria natureza deu ao homem para repouso. Em jornal
.não hã dificuldades que se não possam vencer; nem o calor
que asfixia, nem o frio que congela, nem o temporal que
amedronta, nada faz recuar o homem de imprensa. Enquan
.to que a população dorme ou foge apavorada ãs furias dos
elementos, o jornalista enfrenta a inclemência da tempes
tade e lá estã, a postos, cumprindo os deveres da sua pro
'fissão, nesse combate sempre vivo da sua resistência físioa,
.até que se exgotem todas as suas energias e morra nas ea
'IDas dos hospitais de tuberculosos.

A gente de imprensa envelhece precocemente; tomba,
'prematuramente exausta de trabalho, exgotada de· vitali
.dade e combatida pela fraqueza inLeléctual. E ninguém se
-apercebe do valor desse "pedaço de papel impredso", que
·custa apenas duzentos 'réis I O quanto de complexidade éle
encerra na sua feitura, e o que de dispêndio físico e intele
'ctual não consumiu!

Mas o '-homem de jornal não se preocupa com que lhe
diz respeito; o rodar constante da sua atividade não lhe dá
't~mpu para pensar nos interesses próprios. Vive das 8en
-sações novas e morre, quasi sempre, nas ilusões de uma luta
-de idealisIJlos.

Visionário de uma nova civilização, não lhe apavora a
velhice, como não se intimida da invalidez. Na sua alma de
.sonhador dansam sempre os sonhos de idéais coletivos. Quer.
-apenas, a liberdade de pensamento e o direito das gentes
para viver, e mais nada.

Tem uma única arma de combate: - a pe]la. Esta é
a sua clava de defesa, como é a lança da investida.

Se uma parto diminuta da classe disvirtua o papel da
'imprerJSa, a grande totalidade é sã: prega a tolerancia e
defende princípios, como incita ás revoltas, na conquista 80
'berana do direito dos povos.

O que, seguramente, é sempre esquecido nessas extra
ordinãrias campanbas, é o egoismo do seu eu, porquê as
~orcas vivem empenhadas ao serviço de causas em que estão
em .iogo sempre os interesses coletivos. O jornalista paga
eom o seu sangue a 'defesa do direito alheio. As grandes
'revoltas reivindicadoras sacrificam sempre algumas cente
nas de rapazes da imprensa.

Pena é que elementos extranhos á vida do jornal assis
;!am. quasi que em todas as épocas, aus entrechoques de ir
mãos da mesma arte - esquecidos dessa solidariedade que
os devia reunir - para servir, na mesma maioria das ve
zes, a uma política partidária e estreita de governos dis
llotas.

É doloroso, assim, se ver aplausos de companheiros da
-mesma luta, ãs violências que policias-políticas preparam
para o sacrifício das vidas de seus próprios colegas.

A minha voz aquí, é de apêlo em favor da gente do
Jornal, que continua a ser a mais nobre colaboradora de
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todas as grandes conquistas sociais, a expressão mais since
ra da vibração de todos os povos, o expoente -elevado do írr
dice cultural de todas as nações.

Marinh.a Mercante

A nacionalização da cabotagem, que trouxe alguns dias·
de agitação ao seio da Constituinte, provocando até lamen
tável incidente entre o nosso distinto colega Luiz Tirellir
Deputado pelo Partido Trabalhista do Amazonas, e o ilus
tre Ministro José Américo, não é senão uma aspiracão una
nime de toda a Assembléia.

Rejeitada a minha emenda 1.081, sÔbre a nacionaliza
ção do trabalho das classes marítimas, coI@ ponto de con
solidação do decreto n. 20.303, de 19 de agõsto de 1931, do
Ministério do Trabalho, bem como a exclusividade da cabo
tagem nacional, veio agora a ter o seu remate na emenda,
sÔbre o mesmo assunto, apresentada pelo nosso colega de
bancada trabalhista, Sr. Antônio Pennafort, com a aceita
Cão já da maioria da Constituinte, garantindo não só êsse9
direitos á gente heróica do mar, como a obrigatoriedade da
praticagem das barras.

Vem a propósito estas palavras, para que se possa afir
mar á nobre classe marítima dos esforcos e interêsse vital
que tomou nesta casa, a seu favor, a bancada proletária,
consignando com a vibração do patriotismo de quasi toda a:
Assembléia, a maior das suas aspirações, que era a nacio
nalização da Marinha Mercante, com exclusividade de guar
nições á cidadãos brasileiros, pela 'emenda Pennafort.

Os demais pontos de defesa dos homens marítimos,
como sejam, regulamentação do serviço, quartos, aposenta
dorias, revisão de regulamentos das Capitanias dos Portos,
serão regulados em leis ordinárias, naturalmente sabiamente
orientadas e defendidas pelos trabalhistas que nos substi
tuirem na Camara Legislativa.

A nossa palavra de entusiásmo á gente dos mares, será
sempre de or.dem, dizendo-lhes: Marítimos, alma das nacio
nalidades, arregimentai-vos e compenetrai-vos de que sois
fOrça econômica, f6rça intelectual, fOrca de vibração e fOr
ça de patriotismo para lutar e vencer pela felicidade e gran
deza moral e material do nosso querido Brasil. (Muito bem:
muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)

17
o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Antônio Pell'

naíort.

o Sr. Antônio Pennafort - 'Sr. Presidente e Srs. Cons
tituintes. Como trabalhador manual, pela representação de'
classe dos empregados, venho á tribuna neste momento fa
zer algumas considerações, não de ordem técmca, porquê"
me falta o preparo preciso, mas de natureza prática, em'
virtude dos conhecimentos que pude adquirir nas viagens·
pelo universo, como marinheiro que fui.

Defendi, nesta Casa, a emenda que tive a honra de for
mular, em primeira discussão, ao anteprojeto de Consti

. tuição. Como, porém, o substitutivo da Comissão dos 26
.não traduz as legitimas aspirações das classes marítimas,.

. vi-me forcado a renovar a emenda, no segundo turno.
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o substitutivo, no título I, art. 7°, al~nea 10, letra h •
..diz.:

"Navegação de cabotagem, praticagem. de portos,
barras e rios. assegurada a exclusividade da primeira
aos navios nacionais, e, quanto á segunda, preferên
cia a cidadãos brasileiros."

Quanto á navegação de cabotagem, assegurada a exclu
.sividade aos navios nacionais. foi vitoriosa logo na primei
ra discussão. Em relação, porém, á Marinha Mercante, no

que diz respeito á equipagem, o substitutivo de nada cogi
tou, deixando, pois, a porta aberta á exploração de estran-

-geiros, o «rue, verificado, importará em atentado á sobera
nia nacional, visto como a Marinha Mercante é considerada
reserva naval da Marinha de Guerra. E não se justifica, em
absoluto, que um estrangeiro, sob a bandeira nacional, pos-

·sa ser considerado reservista da Marinha de Guerra, salvo
si se optar pelo que dispõe o decreto n. 20.303, de 19 de
.·agõsto de 1931, sancionado pelQ Chefe do Govêrno Provi
.s6rio, regulando a nacionalização do trabalho da Marinha
'Mercante e dando outras providências.

O parágrafo único do ar1. 10 do citado decreto. reza:

"Os brasileiros naturalizados, que tiverem exer
cido o comando, em navios mercantes nacionais, por
mais de 10 anos, poderão continuar a exercê-lo até
o prazo de cinco anos, contados da data da publbica
ção desta lei."

Como os decretos baixados pelo Chefe do Govêrno Pro
'vis6rio, ap6s a aprovação da Carta Magna, ficarãO' sem efei
'to, apresentei nova emenda ao substitutivo, pedindo que a
-navegação de cabotagem seja feita, exclusivamente, por na-
vios nacionais, e que o comando - parte primordial da

.-questão - seja exclusivamene conferido a brasileiros natos.
Sr. Presidente, como brasileiro, que vota muito amor

:ao Brasil, não tenho confiança nos estrangeiros que aqui
vivem e que se hajam naturalizado por interêsse pr6prio.
Pode o Brasil, em horas amargas, no futuro, ter de declarar

.guerra a outro país, que possua um filho em nossa Marinha
-Mercante. Daí, ser fácil uma traição á nossa Pátria, quan-
do menos com o afundamento de um navio.

Ora, assim como o Presidente da República não pode
:ser um estrangeiro, mesmo naturalizado, da mesma forma o
.comando dos navios, cargo de muita responsabilidade, deve
ser entregue a brasileiros, e não a estrangeiros, porquê ês-
tes jámais perderão o amor á sua pátria de origem.

Pelos. motivos expostos, defendo com veemência a mi
:'nha emenda, cuja vit6ria penso já estar assegurada, pois
~onta 145 assinaturas. . . .

Assim também a praticagem nas barras, portos. rios e
-lagos deverá ser exercida exclusivamente por brasileiros na
tos, porquê aquí,. no Distrito Federal,' existe monop6lio

--(Jêsse trabalho, feIto por seis estrangeiros - um inglês, um
alemão, um suéco e os restantes portugueses.

Sr. Presidente, 81'S. Constituintes, êssescidadãos não
tiveram pejo em passar-me um telegrama-que considero
:uma afronta á soberania nacional.· Tendo eu recebido um
;,memorial enviado pelos práticos legítimos, brasileiros, para
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<qUe fOsse lido perante esta Assembléia, de l?ujos "Anais"
já consta, um inglês, que explora êsse servIço e deixa á
margem os nossos patrícios morrendo de fome, teve a pe
l.ulancia de passar-me telegrama nos seguintes têrmos:

"Deputado Antônio Pennafort. Assembléia Cons
tituinte.

Sindicato Arrais da baía Rio de Janeiro, práticos,
mestres cabotagem vêm protestar junto vossência
contra aventureiros que enviaram memorial encabe
çado Centro dos Práticos do Rio de Janeiro sendo
mesmo clandestino não representando coletividade.
- Affonso Grova, presidente."

Senhores, eu, que já tive a felicidade de aportar em di
"Versos países estranhos, e nunca vi um estrangeiro proceder
-dessa forma com os nacionais, revolto-me, como brasileiro
·.que sou, de índole propriamente jacobina, achando que o
Brasil é dos brasileiros e não dos alienígenas.

Falo, Sr. Presidente, com todo o desassombro, na quali
-dade de brasileiro, porquê me acho amparado pelo meu pa
vilhão, que muito me honra. Entendo que não devemos,
'Para o futuro, deixar ao desamparo os estrangeiros que já
se acham há muitos anos familiarizados conOsco, tendo cons
tituído família brasileira e com próle brasileira, mas deve
·mos dar cumprimento fiel ao dispositivo do regulamento da
Marinha de Guerra, que diz que a Marinha Mercante nacio
·nal é reserva naval daquela.

É mistér, Sr. Presidente, fazer que êsses cidadãos se-
,jam naturalizados brasileiros, para poderem usufruir dos di
reitos que nos cabem. Assim sendo, não iremos fechar as

··portas a êsses estrangeiros, pelo contrário, devemos conti
:·nuar a garantir-lhes o direito de proverem á manutenção das
:'suas famílias. Queremos, porém, que, amanhã, na hora da
dOr, dela compartilhem Com os naturais dêste país. Não é só
'nas horas de paz que devemos ter a nosso lado, para usu
'fruir de todos os benefícios, para, nas horas amargas, vol
tarem para suas pátrias, como sucedeu no período da guer
ra européia, de f914.

Muitos dos estrangeiros residentes no Brasil, Sr. Pre
·sidente, procedem de forma tal, que constituem afronta para
n6s. Na Companhia Telegráfica WestAlon CabIe não existe
siquer um chefe de secção brasileiro nato, porquê, sendo a
companhia inglesa, os ingleses que aqui chegam são colo-

.cados nêsses cargos importantes, em que, muitas vezes, sal
van90-lhes a responsabilidade, têm, como subordinados, pa
trícIOS nossos, conhecedores da técnica necessária para
ocupar aqueles postos, e que s6 não lhes cabem porquê são
'brasileiros.

Urge, Sr. Presidente, que as nossas autoridades ampa
rem os nOssos compatriotas. No período da guerra, os in
gleses foram para os seus países e, no entanto, a Compa
nhia Western CabIe não fechou as portas, porquê todos os

,cargos de responsabilidade foram ocupados por brasileiros,
que souberam cumprir os seus deveres fielmente, a contento
do nosso govêrno e dos demais países aliados, que no mundo

:se degladiavam naquela fogueira mundial. (Muito bem).
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Sr. Presidente, para fortalecer-me nêsse ponto de vis
ta, tive a felicidade de ler, hoje, um artigo publicado no-·
Correio da Manliã, e que diz o seguinte:

"O govêrno dos Estados Unidos protege a sua na
vega.ção. - De ora por diante, os produtos do país
;;;0 serão exportados em navios norte-americanos:

Washington, 27 (UTB) - O presidente Roose
veU assinou hoje a resolução pela qual todos os ar
tigos ou mercadorias norte-americanas produzidas
ou exportadas mediante eréditos ministrados pelo·
govêrno americano deverão ser transportados, para
o exterior, em navios declaradamente americanos,
s6 sendo permitidas exceções nos casos em que um
certificado oficial declare que não há navios dessa
nacionalidade disponíveis para o transporte em vista.
Nos círculos marítimos a opinião geral é de que essa
resolução é o maior favor jámais concedido á mari-
nha mercante nacional no século atual."

Por consequência, .Senhores, se nós aquí estamos ela
borando uma Carta Magna pelo figurino <iDs países euro
peus, da América do Norte ou da Argentina, é necessário
que também aproveitemos uma medida dessas, que é pa
triótica. Além disso, temos necessidade de garantir a de
fesa nacional e por êsse meio penso que serão respeitadoS'
os direitos da marinha mercante.

É preciso tomarmos uma certa providência e é o que;
em seguida, vou propor.

Temos a navegação de pequena cabotagem, mas contra·
ela há o perigo da navegação de grande cabotagem, entre
a Argentina, o Uruguai e o Brasil. Há navios suécos que
transitam sómente entre essas três Repúblicas, explorando
êsse comércio em prejuízo dos navios nacionais, de onde'
resulta a frota do Lloyd estar encostada na ilha do Mocan
guê. pois os nossos exportadores, brasileiros sómente de no-·
me e não de coração, dão as suas mercadorias para serem
transportadas por êsses navios escandinávos, deixando de-
dá-las aos navios de emprêsas brasileiras.

Além disso, tais navios, chegando nos Estados do Pa
raná e Santa Catarina sáem lotados diretamente para 0-,
Uruguai e Argentina, ficando os navios nacionais impos
sibilitados de conduzir essas mercadorias, assiIQ. trazendo-o
dois prejuízos: o primeiro, ao comércio; o segundo, ás suas·
equipagens, pois, sendo os navios forçados a encostar, dis-
pedem suas guarnições.

~ necessário que se tome uma providência nesse sen
tido, conforme fez o govêrno americano, que em tão boa.
hora procura amparar a marinha mercante do seu país.

O SR. BARRETO CAMPELO - V. Ex. está dizendo mui-· .
tas verdades.

O SR. ANTôNIO PENNAFORT - O nosso govêrno, nas·
mesmas condições, deveria tomar igual iniciativa: que as..
mercadorias .destinadas a países sul-americanos, quando..
não houver necessidade de transpor o Atlantico, sejam con-·
duzidas exclusivamente por navios nacionais, e não por ria
vios escandinávos, por exemplo, que vêm da Europa para"
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usufruir o coméroio sul-americano de cabotagem, de vez
que lá a carga é insufioiente para êles.

Ou essa ou uma outro. providência: os navios que con
duzissem mercndorlas nucionais deviam ser obrigados ~

descontar 2 % sObro o va.lor dos fretes e que êsses 2 %
fossem revertidos ao Instituto de Previdência da Marinha
Mercante, porquê oom a exploração livre dêsse comércio en
tre as Repúblicas da Argentina, do Uruguai e Brasil os
marítimos ficam prejudicados nessa porcentagem para o
amparo de SUB velhice, quando não puderem mais traba
lhar a bordo.

];:ste é o meu ponto de vista. e penso que, como um ato
de defesa, devemos imediatamente providenciar nesse sen
tido.

Passo agora a outro assunto, relativo ao CapituloU 
Camara dos Representantes - art. 37. Deparo aí com a
seguinte redação:

"O número de representantes será fixado por lei
e os do povo em proporção que não excederá de i por
150.000 habitantes, até o máximo de 20, e dêste
para oima, de i por 250.000 habitantes."

Creio que so poderia substituir a palavra "habitantes"
por "eleitores", pa.rl1 evitar que nos grandes Estados, nos
quais há interÕ••ul do grandes capitais estrangeiros, se pos
sam mandar vir Indivíduos estranhos ao nosso país, em
grande número, pl1rl1 que assim atinjam êsses Estados ao
número de repr(lltOnlJmtes desejado. É o meu ponto de vista
prático e nrlo tócnloo, porquê me falta competência para
discutir o aS8unto. (Nllo apoiados.)

O SR. EDMAJ\ CARVALHO - V. Ex. está discutindo com
brilhantismo.

O SR. ANTONIO PENNAFORT - Consta do capítulo {O
"Atribuições do Poder Legislativo", art. 47, letra d, "con..;.
ceder anistia". Eu tnmbém, Sr. Presidente, por infelicidade,
sou uma das vítimas qUl\ esperam a anistia porquê os sar
gentos revoltosos de 1915 até a data presente não tiveram
anistia ampla e sim umo. medida que não satisfaz em abso
luto nem a mim nem aos meus companheiros: lr anistia, na
minha opinião. deve ser ampla e abranger o período de·
19fO até a horo. atulll, porquê todos que se revoltaram o
fizeram levados por ideais, inclusive os que pegaram em
armas na revolucll.o de 1930 e 1932. Por conseguinte, todos
merecem ser contemplados. Eu mesmo fui dos que se alis
taram para defender as idéias da Aliança Liberal ~ E, as
sim como tenho o. honra de estar aquí nesta Assembléia;
roubando, no momento, o seu precios() tempo, poderia ter
sido vítima nos campos de batalha. Assim, penso que, na
parte que se refere á anistia, devem ser incluídas mais al
gumas palavras, tornando essa medida mais ampla, pois'
não compreendo que se possa ser complacente para uns,
esquecendo outros. O artigo poderia ser redigido da se
guinte forma: "Letra d - Conceder anistia ampla, assim
como readmitir todos os funcionãrios públicos que foram.
demitidos sem motivos justificados, sem inquérito admi
nistrativo". Neste caso, existem milhares de funcionãrios
que, por um ideal, se filiaram a esta ou áquela corrente e
que estão hoje despojados de seus cargos. Como admitir

VOLUME XII Si·
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que os políticos voltem amanhã á posse de seus direitos de
cidadãos e êsses servidores do país não sejam igualmente
beneficiados pela medida?

Devem todos ser amparados pela anistia, devem voltar
todos para seus lugares, porquê assim é que faremos jus-
tiça digna de louvores. -

SObre o Poder Judiciário - Capítulo I - Disposições
Gerais - Título IV - art. f 04:

"Para derimir questões entre patrões e empre
gados, poderá a lei federal instituir juntas de con
ciliação e arbitragem, atribuindo plena eficiência ás
suas decisões. ressalvado o disposto no art. f 05."

São de grande necessidade as juntas de conciliação,
quando não haja o tribunal da justiça trabalhista. Se nos
derem êsse tribunal, aquelas. juntas serão dispensáveis, do
mesmo modo que os contratos coletivos de trabalho.

O SR. JoÃO VITACA - Aliás, as comissões mixtas de con
ciliacão têm sidó um entrave á marchados processos sõbre
questões de trabalho.

O SR. ANTôNIO PENNAFORT - Perfeitamente.
O Diário da Noite, de 20 de Fevereiro dêste ano, pu

blicou a seguinte nota:
"Viena, 20 - Em círculos bem informados, diz

se que o govêrno áustriaco está empenhado em estu
dar uma organização inteiramente nova do trabalho,
na Áustria, por meio de contratos coleti.]"os, no sen
tido de se evitar a criação de casos díficeis entre pa
trões e operário!. li

Srs. Constituintes, estamos observando a lição do Velho
Mundo, e, por conseguinte, não há necessidade, neste mo
mento do seculo XX - que é o século da luz - de conti
nuarmos na degladiação insana do trabalho com o capital.
O trabalho quer se aproximar do capital, para. viver em
comum acõrdo. Mas o que não se justifica é o capital que
rer subornar o trabalho.

Queria que neste momente estivesse presente a bancada
paulista, porquê teria a hombridade de dizer que é com
posta de homens que não parecem brasileiros, pois procu
ram exclusivamente a derrota de todas as reivindicações
proletárias. _

O SR. ACÍR MEDEIROS - São paulistas •••
O SR ~ ANTONIO PENNAFORT - Estão procurando

implantar no Brasil um regime inadmiss1vel na hora atual
- O' regime extremista. E n6s, quanto mais sofremos,. mais
revoltados ficamos, e, pela fome, pela pressão, seremos obri
gados a. lançar mão do último recurso que, para o proletá
riado, é como que uma visão - o comunismo.

Não sou comunista, bato-me contra o comunismo, mas
quem obriga os operários a abraçar essa doutrina. são
os patrões, que não possuem alma, e, no entanto, se dizem
~ristãosl Não sou católico apostólico romano, se· bem que
educado ·nessa seita religiosa, mas, em tudo e por .tudo, sou
eristão. Veio os católicos, na sua maioria, dizerem que
crêem em Peus, o ente supremo que nos domina; por "que,
então, êsses homens não voltam suas vistas para nós ou
tros e ~ão reconhecem que estamos em igualdade de condi-
~~? .
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O SR. BARRETO CAMPtLo - Os católicos são inteira
mente favoráveis ás reivindicaçõe! do operariado, aqui " em
todas as partes do mundo. Não tenha V. Ex. a mínima
dúvida.

O SR. ANTONIO PENNAFORT - Folgo muito em sa
ber, porquê, pelo menos na bancada paulista, composta em
sua maioria de católicos, ainda não houve quem lançasse
mão da pena para assinar uma emenda das reivindicações
proletárias. Nessas condições, vendo, nesta Casa, os mem
bros dessa bancada afastar-se do proletariado, só os posso
considerar como nossos inimigos tenazes, porquanto outras
bancadas, formadas de homens de responsabilidade, em
igualdade de condições, nos .têm dado seu apOio, tanto mo
ral como material.

Queria, por conseguinte, que a bancada paulista est.i-·
vesse presente, para ouvir da boca de um tosco trabalha
dor as o duras verdades que sãem do coração de um homem
que sentiu a dOr da fome e da miséria.

O Sr. Presidente - Advirto ao nobre orador que está
finda a hora da sessão.

O SR. ANTÔNIO PENNAFORT - St. Presidente, pergunta
ria a V. Ex. si seria possível consultar a Casa no sentido
de que me fossem concedidos 10 minutos para concluir as
minhas considerações.

O Sr. Presidente - Os Senhores que estão de acôrdo com
o pedido feito pelo nobre Deputado queiram levantar-se.
(Pausa) ó

Foi concedida a prorrogação.
Continua com a palavra o Sr. Antônio Pennafort.
O SR. ANTONIO PENNAFORT - No Capítulo III - Dos

tribunais e juízes inferiores - encontro o art. - 112, assim
redigido:

..A lei ordinária determinará as condições de no
meação dos juízes dos tribunais federais inferiores,
sempre mediante concurso e sujeitas á aprovação da
Camara dos Estados."

Nessa parte, que trata do Poder Judiciário, deveria ser
acrescido um dispositivo, por meio de artigo ou parágrafo
único, no sentido de que os pais ou tutores que não obser
vassem fielmente o que. determina o artigo concernente ao
ensino obrigatório ·primário fossem processados ou multados.
Isso visando o desenvolvimento da alfabetização. Se o Brasil

.está na situação em que se acha é justamente devido á falta
de educação do seu povo. Por isso, entendo haver necessi-

.dade do Judiciário tomar uma providência a respeito, casti
gando todo o pai ou tutOr que não dér cumprimento fiel li
lei, impedindo, assim, que o seu filho, amanhã, venha a fazer
em igualdade de condições com os demais, pois, como dizia
Cantuária Guimarães, todo homem que não é alfabetizado é
um inútil.

O SR. Aem MEDEIROS - Mas para isso é preciso que o
govêrno crie escolas, afim de disseminar o ensino.

O SR. ANTONIO PENNAFORT - Chegarei lá.
o "Título VI - Dos dJreitos e deveres - Capítulo I o

da Nacionalidade e da Cidadania".
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§ 1.0 Não podem ser alistados:
a) os que não saibam lêr e escrever, como a legis

lação eleitoral exigir;
b) as praças de pret das forças armadas e das

polícias estaduais".
O art. 139 diz:

"O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios,
salvo para os maiores de 60 anos, sob as sanções que
a lei determinar."

Faço aqui uma pergunta. Desejo que os Senhores juris
tas me tirem de uma dúvida. A lei dá o direito de cidadania;
aos 18 anos confere ao cid"adão o direito de se alistar; aos 21,
ingressa êle nas fileiras do Exército, para as quais é convo
cado. De acôrdo com o art. 139, é êle obrigado a votar, mas
a letra b o proibe de votar, porquê é praça de preto Há,
assim, certa divergência entre êsses dispositivos.

A praça de pret, assim, não tem direito a votar. O clero,
entretanto, tem êsse direito. Por que?

O SR. ACIR MEDEIROS - Muito bem.
O SR. A.~TONIO PENNAFORT - A resposta é que o voto

da praça de pret é consid~rado como de obediência.
Quando se cogitou de {ornecer títulos eleitorais ás irmãs

de caridade, li em trechos de jornais. e oytras publicações,
que tal seria impossível, justamente porquê essas irmãs ti
nham voto de obediência, mas ao clero facultado o direito
de votar, e penso que êsse voto é também um voto de obe-
diência. .

O SR. LEÔNCIO GALRÃO - V. Ex. acha que o clero é
irmã de caridade?

O SR. ANTONIO PENNAFORT - Não penso tal, mas en
tendo que está sujeito á obediência.

O SR. LEÔNCIO GALRÃO - Agora é que sei que o clero
não tem liberdade, nem independencia.

O SR. ANTONIO PENNAFORT ~ Vou chegar a êsse pon
to: quero dizer que, se o padre tem o direito de voto e está
sujeito á disciplina eclesiástica, o saldado também deveria ter
o mesmo direito, embóra sujeito á disciplina militar.

O SR. LEÔNCIO GALRÁo - O clero é uma profissão como
outra qualquer, sendo uma profissão espiritual.

O SR. ACIR MEDEIROS - É uma função religiosa, mas não
é uma profissão. .

O SR. LEôNCIO GALRÃo - É a mesma cousa.
O ·SR. ANTONIO PENNAFORT - O soldado também

exerce u!Ila profissão. Se, entretanto, entendemos que o sol
dado não pode votar, porquê deve obediência militar aos seus
superiores, não devemos dar ao padre o direio de voto, por
quê também o padre deve obediência•••

O SR. LEÔNCIO GALRÃo - Isso não está na vontade de
V. Ex.

O SR. ANTONIOPENNAFORT - Estou argumentando
para mostrar que a situação do soldado é identica á do clero.

O SR. LEÔNCIO GALRÃo - V. Ex. tem a conciência livre,
é Um companheiro nosso aqui na Assembléia, é hoje um
homem que tem doutrina, que prega a liberdade, que discute
todas as questões sociais, que véla pelos operários. Não pode,
:pois, V. Ex. ignorar que o cléro é tambem operário da
vinha do Senhor• .
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O SR. ANTONIO PENNAFORT - Estou fazendo uma
comparação, porquê considero que todas as praças de pré
devem ter .() direito de votar.
.. .o SR. LEÔNCIO GALRÁo - :Mas nós não somos praças da
pré.

() SR. ANTONIO PENNAFORT - Mas o voto de V. Ex.
que é padre, só pode ser um voto de obediência aos seus
superiores, ao Papa, por exemplo.

O SR. LEÔNCIO GALRÃO - Não apoiado. Sou um homem
livre.

O SR. ANTONIO PENNAFORT - Se o voto de V. Ex.
é livre, então, nesta parte, ficarei de acõrdo com V. Ex.
·Nesse caso, porém, devo entender que O voto do soldado não
é também voto <le o'bediência aos seus superiores.

Bato-me, Sr. Presidente, pelo seguinte: .() direito de
cidadania deve ser dado a todos. Não quero retirá-lo de
;uns, dando-o a outros. O soldado está entre os brasileiros
que primeiro prestam seu concursoâ Pátria, dirigindo-se
para os campos de batalha.••

O SR. LEONcro GALRÁo - Para isso são pagos. Nós
todos prestamos nosso concurso ao país •

.o SR. ANTONIO PENNAFORT - Bato-me porquê o voto
também seja dado á praça .de pré.

O SR. LEÔNCIO GALRÁo - Se V. Ex. quer o voto uni
versal, então deve também estender o direito a06 analfa
betos.

O SR. ANTONIO PENNAFORT - Perfeitamente.
O SR. AGIR MED~IROS - Os analfabetos tambem pagam

impostos.
O SR. CÉSAR TINOCO - Com o sorteio militar e o ser

,viço obrigatório, todo soldado é cidadão.
O SR. HENRIQUB BAndA - Permita-me o orador uma

observação. Estou chegando ao r.ecinto e sendo informado
de que V. Ex. fizera uma apreciação aos representantes de
São Paulo, que não é justa, peço licenc~ para dizer a V. Ex.
que nem um dos Deputados por São Paulo poderia conside
rar, a não ser .com a maior Bimpatia e o maior interesile, a
sorte dos operários e as garantias a que êles taem direito.
O contr.~io seria exercer uma atuação retrógrada e absolu
tamente incompativel com a nossa civilização. Peço, pois,
.ao .nobre orador que aceite a minha ponderação, até porquê
me prontifico a dar-lhe todas as informações e esclareci
mentos que possa desejar, em abono da declaração que aca
bo de fazer.

O SR. ANTONIO PENNAFOR'l' - Folgo imenso em sa
ber, neste momento, qual o intuito de VV. EEx. até a data
presente, no entanto, a bancada trabalhista não teve a ven
tura de nêste sentido, vislumbrar qualquer intenção dos no
bre~ representantes de São Paulo; salvo si VV. EEx. a ultima
hora, querem nos fazer uma surpresa.

O SR. HENRiQUE BAYMA. - Nossos trabalhos não estão
terminados. Aliás, a manifestação de uma bancada se faz,
nó só pelas emendas que apresenta, como pelo a.poio que
ela deve dar ás emendas que mereçam suas simpatias.

O SR. ANTONIO .PE~NAFORT -Diz o Capítulo V 
Da defesa nacional - em seu artigo 183:
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"Todos os brasileiros são obrigados, na forma
que a lei estabelecer, ao serviço militar e a outros
encargos necessáriós á defesa da. Pãtria e das insti
tuições, e, em caso de mobilização, serão aproveita
dos, conforme as suas aptidões, quer nas força~ ar
madas,quer nas organizações do interior. As mu
lheres ficam exceptuadas do serviço militar."

Discordo, quanto á parte final. Sou positivo, franco
atirador. Se a mulher pleiteia iguª.Idade de direitos, deve
estar sujeita, também, á igualdade de deveres. Os homens
não podem exercer qualquer função política, se, previamen
te, não exibem a respectiva caderneta de reservista, da Ma
rinha, do Ex-ército ou do Regimento de Fuzileiros Navais.
Onde, .pois, a igualdade, quando se dispensa do serviço mi
litar as mulhoeres. Acho que a mulher, para ter direito á
cidadania, deve ser sorteada, não indo para a caserna, con
forme id-éias do General Góis Monteiro, Ministro da Guerra,
que vi estampadas nos jornais, mas para as repartições mi
litares, onde lloderão prestar serviço valioso. Prestado êss~
s'ervico, então, sim, fariam jús á sua caderneta, que lhes
permitiria o goso dos mesmos direitos concedidos ao homem.

Devemos pôr de lado todos os preqonceitos, todas' as
gentilezas, digamos assim, para com as senhoras. Sou pai,
e estou educando minhas filhas. Se amanhã quizerem elas
direitos iguais aos meus. terão de se sujeitar aos mesmos
deveres.

A mulher. como disse. pode ser aproveitada nas reparti
cões militares, nas Secretárias, ocupaneto cargos perfeita
mente compatíveis com suas conaições. E isso não é nenhUlD
absurdo. porquanto vemos, hoje, que as repartições públicas
estão sendo invadidas, avassaladoramente, pelo elemento fe
minino.

Ainda outras ocupações poderiam ser dadas á mulher, no
tocante ao serviço militar, como, por exemplo, as que se
prendem aos serviços nos hospitais do Exército e da Marinha,
ou aos da Intendência da Guerra, onde poderia se ocupar dá
confecção de uniformes para os pr6prios soldados.

Do aproveitamento desses elementos advíria uma eco
nomia formidável. não s6 nas Secretarias, Hospitais, eto..
como na própria Intendência da Guerra, onde o govêrno dis
pende somas fabulosas com as costureiras n&. confecçãe, de
uniformes para as forças armadas.

As mulheres que fossem sorteadas iriam prestar êsses
serviços, o que redundaria em enorme economia no orça
mento da Nação, relativamente a essas despesas. ~sse éo
meu ponto de vista.

Não sou contrário ao voto feminino. Apenas entendo
que há um perigo. Assim, quero fazer uma advertência, por
que, embora atacado, gosto de dizer o que sinto.

Nestas condições, penso; que é um grande erro conceder
o direito de voto ás mulheres, porquê. futuramente, surgirá
uma grande rivalidade nos lares.

As mulheres, sugestionadas pelos padres, quando tive
rem de votar, certamente obrigarão os maridos a sufragar o
candidato do clero. Daí poderá até resultar a dissolução de
muitas fammas, ocasionando, como consequência, o acrésci
mo da prostituição. A mulher é mais susceptível de ser su
'gestiotlada pelo padre do que o homem.

A prop6sito, ocorre-me citar a grande carnificina veri
ficada no nordeste, provocada pelo padre Cícero,' que dizia
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aos fanáticos: "Filhos, pegai em armas e defendei o vosso
santo padre Cícero, porquê, se morrerdes, ressucitareis no
Joazeiro !"

E os pobres fanáticos pegaram em armas, arrebatados
pela eloquência do sacerdote, e foram trucidados. E até hoje
esiou esperando pela ressurreição dêsses homens. (Riso.)

O Sr. Presidente - Lembro ao orador que está finda a
prorrogacão.

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (pela ordem) - Sr. Pre
sidente, atendendo a que são muito interessantes as conside
racões do nobre orador, pediria a V. Ex. consultasse á Casa
sôbre se lhe concede mais 15 minutos.

O SR. ANTôNIO PENNAFORT - Terminarei antes, não
precisarei de tanto.

O Sr. Presidente - Os Srs. que aprovam o requerimento
do Sr. Kerginaldo Cavalcanti, queiram manifestar-se. (Pau
sa.) Foi aprovado.

O SR. ANTONIO PENNAFORT (continuando) - Sr. Pre
sidente, na parte referente ao capítulo IV - Da Famfiia e
Educação -, lio art. 172, estabelece-se o seguinte:

"O ensino primário é obrigatório, inclusive para
os adultos e os cegos, abrangendo o ensino profis
sional. "

Esta parte, conquanto represente uma grande vitória
para o proletariado, necessita de mais um acréscimo. O ope
rário, presentemente, de acOrdo com as condições de vida
atuais, não pode atender ás exigências do regime escolar; não
pode· arcar com as despesas de uniformes, livros e todo o
material indispensável. Ê mistér que o Govêrno forneça
todos êsses elementos, ficando o vestuário á custa dos pais,
embora represente para êstes também um sacrifício. A for
mação dos homens de amanhã deve inicialmente caber ao Go
vêrno porquê, para isso, já se paga um imposto especial. Toda
a vez que passo um recibo sou obrigado a adquirir um sêlo
de educação, de 200 réis. Por conseguinte, temos o direito de
exigir que êsse tributo reverta em beneffeio dos- filhos dos
pobres, porquê, se f6r aplicado indistintamente aos desherda
dos e aos rioos, não há dinhe~ro que chegue.

O artigo 1.71., dispondo sObre o ensino religioso nas es
colas, diz o seguinte:

"O ensino religioso será de frequência facultativa
e ministrado de acOrdo com os princípios da confis
são religiosa do aIuno, manifestada pelos pais ou res
ponsáveis, constituindo matéria dos horários nas es
colas públicas primárias, secundárias, profissionais e
normais. "

O ensino deve ser leigo. Nós devemos ter liberdade de
concíência, porquê o ensino da religião incumbe aos pais,
tornando-se inútil roubar o tempo precioso destinado li ins
trução na escola com a· educação religiosa.

Para que, senhores, nos ocuparmos aqui com o ensino
religioso? :Êste, penso eu, deve ser ministrado em casa ou
na igreja, porquê é nêsses dois lagares, apenas, que a reli
gião deve ser praticada, sabido como é que cada homem
adota a que quer - o sebastianismo, o materialismo, o budis-
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mo, o catolicismo, o espiritismo, etc. Seja qual fÔr o crédo,
somos todos cristãos, porquê todos acreditamos em Deus.

Só mesmo com o espírito de criar dificuldades á edu
caQão do povo pode-se admitir a divisão da religião,
tal como acontece com o Atlantico, que era um só mas foi
dividido em cinco - o Pacífico, o Artico, o Antártico e· o
Indico.

É necessário haver liberdade de conciência. Devemos,
81'S. Constituintes de 1.933, continuar algumas obras que nos
foram deixadas pelos Constituintes de 1891, aproveitando
tudo que beneffcie o povo, deixando á márgem o que jul
garmos imprestável.

Os Constituintes de 91. conservadores, velhos carrancis
tas, forçosamente foram mais bem orientados do que n6s,
a julgar pelas sábias lições que nos deixaram (Muito bem),
e das quais nos devemos valer agora. Há necessidade de
ser mantido o art. 82 da Constituição de 91, assegurando a
liberdade de conciêncía, de religião, pois cada um têm o
direito de abraçar a seita que lhe pareça melhor . Não de
vemos, jamais, cuidar da aproximação da igreja ao Estado,
porquê futuramente multo mal adviria de tal união. Esta
mos presenciando, a proposito, o que ocorre em Cuba, no
México, em Portugal, e nos devemos recordar de um ditado
muito antigo: quem vê a barba do visinho a arder, põe a
tlua de môlho. (Risos).

O proletariado brasileiro, quando apresenta e defende
idéias avançadas, uns mais do que outros, é logo considera
do comunista, porquê se diz que está trabalhando para um
monte. Mas, pergunto eu: E os padres o que slo? Não tra
balham todos êles para o Vaticano? Todas as riquezas do
são remetidas ao Vaticano, em Roma? Então, são êles os ver
dadeiros comunistas, e não há razão para que o operariado
nacional seja taxado de comunistal ~ bem possível que
amanhã se diga que eu sou comunista, pelo só fato de estar
aqui, agora, a defender os interêsses de uma classe pro
turando garantir o futuro da nossa juventude trabalhistal

Não sou propriamente cat6lico, Sr. Presidente, poie
dentre tantas religiões que existem no mundo posso distin
guir qual é o. mais pura, a melhor. Pratloo o catolioismo,
mas acbo quo não se deve rorcar as orlanoaa á. contlsslo 6
4 comunhllo. Por isso, adoto: fazer o bem ao meu proximo.
amar a Deus, porquê nas horas de angdatla, na minha vida.
á a êle que recorro. Minha senhora é fervor08amen~ oa
tólica, meus filhos seguém essa reUgillo e a êles peoo
sempre que não se confessem, porquê nlio julgo os padres,
humanos que são, á altura de poder perdOar alguém, não
lhes posso reconhecer essa autoridade sublime, porquê êsse
poder só pertence ao Onipotente! (Muito bem; muito bem.
Palmas. O orador é cumprimentado).

O Sr. Presidente - Esgotado o tempo da prorrogação. vou
levantar a sessão e convoco outra para sábado, 31 do cor
rente, com a mesma

ORDEM DO DIA

Continuação da-discussão do projeto n. i-A, de 1934.
(Substitutivo Constitucional - 14& Sessão.)

Levanta-se a sessão ás 18 horas e 30 mi
nutos•.



107& Sessão, em 31 de Março de 1934

Presidência do Sr. .b.nt6nio Carlos, Presidente

1

A's 14 horas, comparecem os Srs.:

Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos,
Tomaz Lôbo, Fernandes Távora, Clementino Lisbôa, Val
demar Mota, Alvaro Maia, M-á~io Caiado, Cunha Melo, Luiz
Tirelli, ,Alfredo da Mata, Abel Chermont, -M'ário Chermont,
Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Joaquim Magalhães, Lino
Machado, Magalhães de Almeida, Rodrigues Moreira, Costa
F~rnandes, Carlos Reis, Adolfo Soares, Godofredo Viana, Age
no~ Monte, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Luiz Sucupira, Val
demar Falcão, José Borba, Leão Sampaio, Figueiredo Ro
drigues, Pontes Vieira, Jeová Mota, Xavier de Oliveira, Sil
va Leal, Martins Véras, Kerginaldo Cavalcanti, Alberto Ro
selli, Odon Bezerra, Irenêo Joffil~, Herectiano Zenaide, Pe
reira Lira, Barreto Campelo, João Alberto, Agamenon Ma
galhães, Souto Filho, ArruQs Falcão, Luiz Cedro, Solano da
Cunha, Mário Domingues, Arnaldo Bastos, Augusto cavalcan
ti, Alde -Sampaio, Simões Barbosa, Osório Borba, Humber
to Moura, Góis Monteiro, Valente de Lima, Izidro Vascon
celos, Sampaio Costa, Guedes Nogueira, Antônio Machado,
Leandro Maciel, Augusto Leite, Rodrigues Dória, Deodato
Miia, J. J. Seabra, MaNlues dos Reis, Prisco Paraíso, Cle
mente Mariani, Magalhães Neto, Artur Neiva, Alfredo Mas
carenhas, Leôncio Galrão, Atila Amaral, Homero Pires. Ma
nuel Novais, Negreiros Falcão, Aloísio Filha,. Francisco Ro
cha, Paulo Filho, Arnold .Silva, Lauro Passos: Fei'nando de
Abreu, Carlos Lindenberg, Lauro Santos, Jones Rocha, Hen
rique Dodsworth, Rui santiago, Amaral Peixoto, Sampaio
Correia, Leitão da Cunha, Olegário Mariano. João Guimarães,
Prado Kelly, Raul Fernandes, César Tinoco, Alípio CostalIat,
Acúrcio TOrres, Fernando Magalhães, Oscar Weinschenck. Jo
sé Eduardo, Fábio Sodré, Cardoso de Melo, Soares Filho.
Buarque Nazareth, Lemgruber Filho, Ribeiro Junqueira, José
Braz, Martins Soares, Pedro Aleixo, ~gusto de Lima, Ne
grão de Lima, Gabriel Passos, Mata Machado, Delfim Mo
reira, Odilon Braga, Clemente Medrado, Raul Sá, João Pe
Dido, João Beraldo, Daniel de Carvalho, Valdomiro M·aga
lhães, Belmiro de Medeiros, Bueno Brandão, Jaques Montan
don, Alcantara Machado, José Carlos, Almeida Camargo, Ver.
gueiro César, Guarací Silveira, Zoroastro Gouveia, José Ul
piano, Cineinato Braga, Lacerda Werneck, Antonio Covello,
Henrique Bayma, _Dom.ingos Velasco, Nero de Macedo, qe
neroso P<lDce, Joao Vllasboas, Alfredo Pacheco, Francisco
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Vilanova. Plinio Tourinho, Lacerda Pinto, Antônio Jorge,
ldálio Sardenberg, Nereu Ramos, Adolfo Konder, Arão Re
bêlo, Carlos Gomes, Simões Lopes, Carlos Maximiliano, Mau
rício Cardoso, Anes Dias, João ,Simplício, Demétrio Xavier,
Vitor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Fanfa Ri
bas, Raul Bitten~ou1't, Adroaldo Costa, Gaspar Saldanha, AI-.
berto Diniz, Cunha Vasconcelos, Acir Medeiros, Ferreira Ne
to, Gilbert Gabeira, Vasco de Toledo, Antônio Rodrigues,
Valdemar Reikdal, Martins e Silva, Francisco Moura, Antô
nio Pennafort, Sebastião de Oliveira, João Vitáca, Alberto
Surek, Edwald Possolo, 'Guilherme Plaster, Eugênio Montei
ro de Barros, Edmar carvalho, Mário Manhães, Mílton Car
valho, Ricardo Machado, Pedro Rache, Euvaldo Lodi, Mário
Ramos, Rocha Faria, Teixeira. Leite, Oliveira Passos, Davi
Meinicke, Pinheiro Lima, Abelardo Marinho, Morais Paiva,
Nogueira Penido. (-198.)

Deixam de comparecer os Srs.:

Veiga Cabral, Freire de Andrad(', Ferreirª de .sousa, Ar
ruda Camara, José Sá, Arlindo Leoni, Edgard Sanches, Gi
leno Amado, Godofredo Menezes, Miguel Couto, Pereira Car
neiro, Nilo de Alvarenga, Gwyer' de Azevedo, Bias Fortes,
Melo Franco, Adélio MaCIel; Pandi'á Calógeras, Augusto Vié
gas, José Alkmim, Vieira Marques, Simão da Cunha, Fur
tado de Menezes, Cristiano Machado, Policarpo Viotti, Le
vindoCoélho, Aleixo Paragua·ssú, Licurgo Leite, Celso Ma
chado, Campos do Amaral, Carneiro de Rezende, Plínio Cor
reia de Oliveira, Teotônio Monteiro de Barros, Rodrigues
Alves, Barros Penteado, Morais Andrade,- Mário Whately,
Hipólito do Rêgo, Carlota Queiroz, Abreu Sodré, Cardoso
de Melo Neto, Morais Leme, Jo&é Honorato, Frederico Wal
fenbutell, Renato Barbosa, Arma1}do Laydner, Valter Gosling,
Augusto Corsino, João Pinheiro, Horácio Lafer, Alexandre
Siciliano, Pacheco e .Silva, Gastão de Brito. Roberto Simon
sen, Levi Carneiro. (54.)

O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa
recimento de 198 81'S. Deputados.

Está aberta a sessão.

O Sr. Valdumar Mota W Secretdrio, servindo de 2°) pro
cede á leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem
retificações, aprovada.

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente.

O Sr. Tomaz Lôho (1° Secretdrio) procede á le~tura do
seguinte

EXPEDIENTE

Ofícios:

Do Clube dos Advogados, de 26 do corrente, enviando
cópia da conferência realizada em sua sede, pelo DI'. Fila
delfo Azevedo, sObre o projeto de Constituição.

Do mesmo Clube, e de igual data, remetendo as aprecia
ções feitas pelo Dr. Alberto Rêgo Lins, sObre a obrigatorie-
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dade do sistema ortográfico estabelecido pelo decreto nú
mero 23.028 de 2 de Agôsto de 1933 .

., - Á Comissão Constitucional.

2

o Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente.
Tendo o Sr. João Gonçalves Viana Filho, por telegrama

que me foi transmitido com as devidas formalidades, quan
to ao reconhecimento da firma, renunciado ás funções de
Deputado á Assembléia Nacional Constituinte, deverá ser
substituido pelo imediatamente votado na combinação elei
toral sob a legenda "Frente Única", do Estado do Rio Gran
de do' Sul. l1:sse imediato em votos é o Sr. Euclides Mi
nuano de Moura, que se encontra presente, á vista do que
vou tomar o' compromiso regimental dêsse novo Deputado.

Convido os Srs. 3° e 4° Secretários a acompanharem
S. Ex. á Mesa. .

Comparece S. Ex., acompanhado da respe
ctiva Comissão e, junto á Mesa, presta o com
promisso regimental, tomando assento, em se-
guida. . .

3

o Sr. Presidente - Acha-se sôbre a mesa, e vou subme
ter a votos, o seguinte

REQUERIMENTO

Sendo esta a primeira sessão da Assembléia, após a
bula pontifícia da santificação de D. Bosco e celebrando-se
amanhã, em Roma, a cerimónia durante a qual o Papa Pio XI
mandará inscrever o nome do fundador da Congregação Sa
lesiana entre os santos do Catolicismo; - requeremos que,
consultada a Casa, se insira na ata dos nossos trabalhos um
voto de congratulações pelo faustoso contecimento e que se
eommunique, essa resolução, á santa Sé e ao Superior dos Sa
lesianos no Brasil.

Os Constituintes que êste requerimento subscrevem es
tão certos de que, externando os próprios sentimentos, in
terpretam os de todo o' Povo brasileiro, sem distinção de
credos religiosos, ante essa consagração que ultrapassa os
limites da pura crença religiosa para se confundir com a
glo-ificação póstuma de um benfeitor universal da huma-
nidade. . .

O canto que a Igreja Católica eleva, hoje, á dignidade
dos altares foi o primeiro a prégar o preceito que justifi
ca a uunanimidade dos sufrágios á moção congratulatória ora
proposta: "O fim, a que tendemos, é bem visto de todos os
homens, não excluídos aqueles mesmos que, em tema de re
ligião, não pensam como nós."

Quando, beatificado em 1929, mereceu dos antigos se
nado e Camara'~a República, por proposta do Senador Aris
tides Rocha e do Deputado Augusto de Lima, a homenagem
que, renovada agora pela Assembléia ConstituinteL- será a
confirmação de um voto do parlamento brasileiro, profe
rido três anos antes da comemoração do meio centenário da
entrada dos salesianos no Brasil.
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Essa efeméride foi, com toda justiça, considerada de as
sinalada grandeza nos anais da civilização brasileira.

Os salesianos estabeleceram a primeira casa,entre nós
na vizinha cidade de Niterói. Na revolta da Armada a esco
la se transformou em hospital para os brasileiros feridos em
combate; e, se esta homenagem podesse ser averbada de par
cial, bastaria invocar como integrante desta moção a men
sagem de 25 de setembro de 1894, do Presidente Porciúncula
e, ainda, depoimento mais recente do Presidente Manuel
Dttarte.

Das praias da Guanabara rumam, os salesianos, para o
norte de São Paulo, para Lorena, e do centro histórico da ir
radiação das bandeiras caminham nas mesmas direções, in
ternando-se por Minas, Goiaz e Mato Grosso até o Amazo
nas. Empreendem a evangelização dos Bor6r6s, dos Coroa
dos, dos Parecfs até meio curso dos rios Juruena e Arinos,
cabeceiras do Madeira, com tal sucesso, que, o general Ron
don ao encerrar o circuito telegráfico nos sertões, a cada
passo se refere ao padre Baàariotti, seu incontestado, pre
cursor, companheiro do padre Balzola, que viveu vinte e.
dois annos com aquelas tribus e, depois de nomeado pri
meiro prefeito salesiano do Rio Negro, preferiu voltar ao
mistér de missionário, durante mais 12 anos, até morrer de
impaludismo na selva amazônica.

Daf vão ao Araguaia e ao rio das Garças, abrandand6
na moral e na piedade cristã, pela ação de D. Malan, os dra
mas que acompanham a vida dos milhares de garimpeiros
e desvendando aos olhos maravilhados da Europa os pri
mores de arte de nossos Carajás.

Vão ao coração de Minas, sôbre os escombros de um
quartel colonial e as fragas das catas auríferas abandona
das, levantam a admirável escola agrícola e profissional de
Cachoeira de Campo, no município de Ouro Preto, a cuja
história se prende a morte do Bispo D. Lazanha e de mais
uma dezena de companheiros no desastre ferroviário de no-
vembro de 1894, em Juiz de ]'órs. ,

O segredo do êxito dêste, e de todos os estabelecimento..o:
salesianos no Brasil, está no novo método pedagógico desco
berto e praticado por D. Bosco, profundo conllecedor da
alma humana.

Lombroso e outros sábios proclamam nomeadamente o
sistema preventivo e premunit6rio seguido por D. Bosco, em
face das estatísticas criminais, que não apontam no mundo
inteiro a condenação de um ex-discípulo de suas escolas.

De 4.200 alunos de seus 25 internatos e 24 externatos
no Brasil, 1.200 ou 30 % são mantidos gratuitamente.

Além dos educandários e das escolas profissionais, co
mo o grande Liceu Paulista, será mistér lembrar os hos
pitais para socorro dos infelizes.

Quatro grandes problemas brasileiros, pelo menos, re
ceberam o influxo dos discípulos de D. Bosco: a instrução
selvfcolas, o ensino profissional e o combate ao mal de
Hansen, todos abordados, e em grande parte, vitoriosamente
pelos padres salesianos.

Ao excelso fundador da Congregação Salei;:iana deve.
pois, á Nação brasileira esta homenagem, que traduz ossenti
mentos de aprêço e reconhecimento para com um beneméri
to .servidor da humanidade e, cujo nome é especialmente
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grato á nossa terra pela obra imorredoura, que inspirou aos
seus discípulos e êstes têm aqui realizado.

Sala das I3essões, 31 de Março de 1934. - Daniel de' Car
valho. - Adroaldo Mesquita da Costa. - Ba1'7'eto Campello.
- Nereu Ramos. - Valdomiro Magalhães. - Alvaro Maia.
- P. Matta Machado. - Negrão de Lima. - Godofredo
Vianna. - Christovão Barcellos. - Delfim Moreira Junio.,..
- Augusto de Lima - Generoso Ponce Filho. - Costa Fef"
nandes. - Fernando Magalhães. - Paulo Filho. - Raul
Sá. - José Braz. - Magalhães de Almeida.

Aprovado.

1

o Sr. Presidente - Acha-se, ainda, sôbre a mesa, e vou
submeter á deliberação da Assembléia, o seguinte

REQUERIMENTO

Requeremos que, em homenagem á mem6ria do emi
nente e saudoso brasileiro Nilo Peçanha, cujo passamento,
nesta data, a Nação relembra, seja suspensa a sessão de hoje,
da Assembléia Nacional Constituinte. '

A ação dêsse grande vulto que encarnou em largo pe
ríodo de sua vida pública os melhores anseios do Brasil é
ainda· de ontem e está no conheciII\ento de todos: como es
tadista foi dos maiores, como patriota um dos mais esclare
cidos e devotados.

'Sala das Sessões, 31 de Março de 19'34. - J. J. Seabra.
- João Guimarães. - Waldemar Motta. - Arthur Neiva.
- Abelardo Marinho. - V. de Toledo. - Fernande.~ Ta-
'Vora. - Francisco de Moura. - Amaral Peixoto. - Deme
trio Mercio Xavier.-Vitor Russomano.-Sampaio Co.~ta. 
Lauro Faria Santos.-AloVsio Filho.-Rodrigues Doria. 
Waldemar Falcão. - Leão Sampaio. - Agamemnon Maga
lhães. - Ner~u Ramos. - Deodato Maia. - Martins Soares.
- Raul Fernandes. - O. Weínschenck. - Soares Füho.
Lemgruber Filho. - J. E. de Macedo Soares. - Cardoso de
Mello. - Fabio Sodré. - Cunha Mello. - Cesar Tinoco. 
Xavier de Oliveira. - Acurcio Torres. - E. Teixeira Leite.
- Mario Manhã']s. - Christo'Váo Barcellos. .- Sampaio
COf"r~a. - Alipio Costallat. - Nilo de Alva.,.enga. - Fef"
nando Magalhães. - H. Annes Dias. - Buarque Nazareth.
- Antonio Jorge Machado Lima.. - Medeiros Netto. - Pra
do Kelly. - Domingos Velasco. - Alcantara Machado. 
Henrique Bat/ma. - Oscar Rodrigues Alves. - Leoncio Gal
rão. - Nogueira Penido. - Lauro Passos. - Ir~o

Jof{ilt/. - A. Pinheiro Lima. - Almeida Camargo. - Abe
lardo Vergueiro Cesar. - José Carlos de Macedo Soares. 
Antonio Machado. - Valente de Lima. - Izidro de Vll8
concellos. Augusto Simões Lopes. - Clementino LilMa. 
Guilherme Plaster. - AnMnio Pennafort. - Af"maMo
Lavdner. - Gilbert Gabeira. - Eugenio Monteiro de 13a:r
ros. - Edmar da Süva Carvalho. - Antonio Rodriguell. _
Martins e Silva. - Lino Machado. - Adolpho Soarell. 
Luiz TireUi. -. Barreto CampeUo. - Carlos Gomes de Oli
veira. - Raul Leitão da Cunha, sem prejuízo de convocaclio
de uma sessão extraordinária para hoje mesmo~ - Pacheco
de Oliveira. - Clemente Medrado. - Neg.,.ão de Lima.
Pedro Aleizo. - Valdomiro MagalMe8. - Raul Sd.
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o Sr. Cardoso de Melo - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Cardoso de Melo Neto (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, Srs. Deputados. Houve um brasileiro que,
nascido num lar modesto, num recanto humilde do meu
amado Município, foi sempre um homem acima, muito acima
da mediocridade, elevando-se por vezes a altura3 só atingidas
pelos estadistas de raça e englobando na sua personalidade
o sentir geral da Nação. Filho de pais pobres, deveu unica
mente a seus esforços a carreira ascensional e brilhante que
todo o País admira. E' que êle tinha de pertencer a esta
classe de homens privilegiados que sabem resgatar, com a
grandeza de sua vida, a humildade de sua origem.

Mocidade exuberante de seiva, mal entrado . na vida
prática, nessa fase da existência em que tudo são dúvidas,
em que os indivíduos não sabem ainda o que querem e o
que pretendem, já êle tinha um grande ideal, que havia de
ser também a preocupação de toda a sua vida.

Formado em Direito, como poderia ter sido em Medi
cina ou Engenharia, êle era, essencialmente, um político,
mas um verdadeiro político, um político na legítima accepção
da palavra: um orientador, um condutor de homens, um
administrador.

Em plena juventude, ainda próximo dos bancos acadê
micos, ei-lo o propagandista ardoroso da República, o bata
lhador incansável dos idéais democráticos.

Proclamado o novo regime, tomou parte na Constituinte,
onde o seu talento logo se revelou com a idéia, que perma
neceu em nosso pacto fundamental, da arbitragem nas pen
dências internacionais, sendo o Brasil o primeiro país do
Mundo a adotar êsse princípio, e sendo esta, positivamente,
a primeira grande vitória de sua gloriosa carreira de homem
público.

Deputado em várias legislaturas, Senador assim comple
tou a idade precisa, deixou a Camara Alta da República para
substituir o inolvidável Quintino Bocayuva, na Presidência
de nosso Estado.

Assumindo o Govêrno do Rio de Janeiro, que atraves
sava, então, um período crítico, ás portas da bancarrota, o
eminente brasileiro teve oportunidade de se patentear o
homem de govêrno conciente de suas responsabilidades,
capaz, operoso e probo.

Não foi, Sr. Presidente, obra de um milagre a que ali
realizou. É êle próprio quem o diz em palavras que devem
constituir exemplo, hoje e sempre, para todos que têm sObre
os hombros as responsabilidades da administracão pú
blica: Ei-Ias:

"Não creio, Senhores, nos salvadores, nos taunia~
turgos, na ação messianica dos governos, e posso di
zer-vos que, na resistência histórica que ofereciamos á
falência, como assim considerava o meu glorioso an
tecessor, eu não fui senão um instrumento do meu
tempo e da coragem do Povo, ·não eonfiei seIlão no
poder das idéias e não busquei recursos senão na
terra 'criadora. Suprimi, é certo, centenas de cargos
públicos, e Deus. sabe o que isto me custou, mas era
preciso reformaras .alicerces do Estado, velar pela
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sua existência constitucional e ir direito ao coraQão
do problema.

O mOIIlento não comportava paliativos. A enfer
midade tinha um foco. A crise, complexa nos efeitos,·
por ter atingido todas as camadas, irradiava, entre
tanto, de um órgão único, ameaçado de morte.

A crise era econômica e era aí que se devia ata
cá-la. Restabelecido êsse órgão. voltaria a normali·
dade ao aparelho social, comprometido apenas pela
ação reflexa de origem mórbida. O diagnóstico in
dicava rigorosamente o plano de campanha a seguir:
amparar os restos da cultura existente e criar novas
fontes de produção. E como? Protegendo os mercados.
garantindo ao lavrador o comércio vantajoso das suas
colheitas, removendo os obstáculos que o próprio Es
tado, de longa data, havia culposamente acumulado
contra o desenvolvimento da iniciativa particular.

Era um ato de contrição e nada mais: ao culpado
da situação cabia o dever de reparar-lhe os estragos,
tanto mais quanto a chave das soluções estava em
suas mãos. Efetivamente, o problema da produção só
podia ser resolvido por um conjunto de medidas que;
reagindo umas sÔbre as outras em movimentos com
binados, exigiam aplicação simultanea.

Essas medidas sintetizavam-se no concurso de
três fatores, de cuja influência derivaria logicamente
como efeito rigoroso de causas determinantes, a me
lhoria geral das fortunas: redução dos fretes de
transportes, tributação da importação de produtos
estrangeiros similares á produção do Estado, nos ri
gorosos Mrmos da Constituição Federal e diminuição
progressiva dos impostos stJbre a· produção. Os resul
tados o País conhece; se o Rio de Janeiro não voltou á
opulência e á grandeza do Passado, retomou a digni
dade e o crédito no seio da federação brasileira."

Eleito Vice-Presidente da República, teve de assumir a
Presidência, em vi·rt.ude do fallec1mento do saudoso Conse
lheiro Afonso Pena. E fazendo-o, num momento de apreen
sões, num momento de dúvidas, implantava desde logo a cal
ma, a tranquillidade, a confiança no espírito do Povo, pro
nunciando aquela frase que ficou célebre: "O meu govêrno
será um govêrno de Paz e Amor."

Mas não foi só um govêrno de paz e amor, porquê foi um
govêrno notável pelos benefícios, pelas obras que realizou
no País (muito bem.) Basta relembrar a criação do ensino
profissional nestas dezenas de Escolas de Aprendizes Artí
fices que se espalham por todos os Estados do Brasil; a ins
talação do Ministério da Agricultura; o início do saneamento
da Baixada Fluminense; a 'reforma dos Correios, do Museu
Nacional, do Jardim BotaJ;1ico; o incentivo á cultura do trigo
e á exportação dos frutos brasileiros; o resgate do emprés
timo externo contraído ainda nos tempos do Império, com a
consequente diminuiCão dos juros da dívida externa e a an
tecipação de um dos pagamentos do funding, e muitos e
muitos outros atos, dentre os quais sobresai, como de mais
notável patriotismo, de grande alcance 80cial e eloquente
generosidade, a regulamentação dos serviços de protecAo aos
índios, porquê o Brasil pertence mais ao Povo Brasileiro do
que a outro povo qualquer, e, de todos os povos do Mundo
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nenhum nos deve merecer mais, nenhum é mais nosso irmão
do que essa pobre gente aborígene, da qual em parte descen
demos. (Muito bem.)

Depois dêsse govêrno fecundo e de incalculáveis benefí
cios para o País, quando toda a gente supunha que o sau
doso estadista seguira para o Velho Mundo em busca de re
pouso, eis que de lá nos chega o seu belo livro, as suas "Im
pressões da Europa", que, no dizer do imortal Guerra Jun
queiro, revelam "um alto, nobre e brilhante espírito, agudo
e claro, sólido e súbtil, forte e generoso".

É que êl& não era só o parlamentar talentoso, o politíco
inteligente e hábil,· o administrador capaz, o genuíno demo
crata, que amou mais do que ninguém as instituições. Era
igualmente o jurista acatado, o literato de valor, que acom
panhava o movimento intelectual do país, sempre a par das
novas idéias filosófica~ e de todas as conquistas literárias.

E êle, que percorrera todos os postos da hierarquia po
líticasempre por eleição, só uma vez ocupou um cargo de
nomeação, como MInIstro das Relações Exteriores; e, ainda
ar, foi a imposição veemente do Povo Brasileir(), vibrando de
entusiasmo pela causa dos aliados, fremindo de indignação
com os processos de guerra postos em prática pelos Impé
rios Centrais, que o foi arrancar á presidência do Rio de Ja
neiro, que êle reerguera do cáos pela segunda vez, para con
fiar á sua alta e reconhecida competência, numa hora tre
menda, os destinos da política externa do Brasil.

O chanceler, o grande chanceler da guerra não desmen-
. tiu o parlamentar vigoroso nem foi menor que o adminis
trador operosíssimo; antes, foi a revelação de um grande es
tadista, de um dos maiores estadistas - talvez dG maior
estadista da República. (Muito bem.)

Neste posto, é ê1e quem o diz:

"E traçámos com clareza a tradição da política
brasileira, quando, em certa altura da guerra, as nl
cões aliadas, em nota que nos dirigiram, tornavaDi
dependente de imediata liquidação dos bancos e em
presas a1emb aqui, o auxílio que, por empréstimo
direto ou por adi'lntamento de compras, pudessem fa
zer ao Brasil e lhes respondíamos repelindo, e estra
nhando tanto mais a notificação quanto era sabido que
o Brasil nunca tinha orientado sua política pelo inte
rêsse, tinha entrado na guerra por sua pr6pria von
tade, com os seus próprios recursos, em momento de
incerteza para as armas aliadas, dada a defecção
russa e as duras provacões por que passava a frente
italiana...

~le correspondia, assim, á confiança do Povo, dêsse
povo que êle sabia amar e que o amava igualmente, dêsse
povo em cuja justiça jamais deixou de confiar cegamente, do
povo em prol do qual empreendeu a mais bela campanha
democrática da República (muito bem), falando-Ihe face a
face, com seu imenso patriotismo, incutindo-Ibe a certeza
da redencJio· do Brasil, que teria de vir, se nlo pelas· umas
livres, pelas armas, como veiu.

se em vida tão bem se compreenderam - êle, o eterno
apaixonado das multidões; estas, apaixonadas eternas dêle 
aoinorrer, a sua maior preocupação ainda.foi o .respeito pelo
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POVO. legando-lhe como um exemplo. para-sua edificação,.
aquele testamento que honra a República, q~ a redime de
tantas faltas e erros e que deve orgulhar a todos nós.
(Apoiados. )

Organização verdadeiramente privilegiada, uma grande
energia que equilibrava uma grande calma, incapaz de ar-o
rebatamentos ou de excessos comprometedores, êle implan
tou definitivamente, dentro do nosso Estado, dentro da sua
velha e gloriosa província, o regime da tolerancia. da cordura,
da liberdade. do respeito a todas as üpiniões, e o fez tão pro
fundamente. deixando-o de tal forma arraigado nos espíritos
fluminenses que até mesmo os governos que nos foram im
postos pela intervenção de i g23 jamais se afastaram dessa
linha, jamais romperam essa tradição.

Podemos incriminá-los pela desorientação, pelo descala
bro financeiro; podemos e devemos responsabilisâ-Ios pela
angustiosa situação em que ainda hoje se debatem as finan
ças fluminenses - e eu. ainda há pouco. o fiz em aparte ao
meu honrado colega e nobre amigo, .Sr. Deputado Acurcio
TOrres; mas, o que nenhum fluminense, nem hoje nem nun
ca, conciênte e nobremente, poderá fazer é acusá-los de te
rem implantado, dentro de nosso Estado, a política de ódios,
de perseguicÕes, a política truculenta que cereeia e sufoca
a liberdade.

Não sei, Sr. Presidente, se. vivo, êle aqui estaria, enchen
do esta Assembléia com o fulgOr do seu talento, com os ensi
namentos de sua experiência e da sua observação agudíssima.
Mas o que sei. e o que posso afirmar com segurança, é que,
vivo, onde quer que êle estivesse, já lhe teriamos ouvido bra
dar, mil vezes, talvez, em prol da anistia ampla, em prol da li
berdade em toda a sua plenitude. (Muito bem).

Se êle aqui estivesse, Sr. Presidente, já lhe teríamoB
ouvido pergÚntar "se não seria preferivel, primeiro, refor
marmo-nos a nós mesmos, antes de reformamos a Constitui
cão Federal"; dizer que "as constituições respondem por fal
tas que não são suas e devidas mais ás viciosas práticas
da paixão política que ao seu pr6prio texto esc:r:ito."

"A obra da reforma dos costumes é mais profunda
e mais sábia, tem-se observado, e vale por uma Consti
tuição invisivel de "adaptação e de evolucão", de mo
bilidade e de oportunismo."

E mais ainda:
"NUm momento de desordem como êste (não sei

que pensador já observava); as leis se tornam numero
sas e são sem cessar as recla~acões de novas leis que
nada conseguem, porquê o indispensável é a reforma
dos espíritos, para o que elas são impotentes."

Antf-revisionista, êle assim defendia a Constituição em
que tão brilhantemente colaborãra:

"Obra humana, a Constitufolo do Brasil ter' de
feitos, com certeza, mas nas suas grandes linhas ne
nhuma outra lhe excedeu ainda no pensamento liberal,
nem na estrutura inviolavel que deu a êsse poder
desarmado que é a JU!tiça•

• ÁS suas portas têm expirado, nestes trinta anos
de regime, a prepotência e o capricho dos governos
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"e a liberdade individual tem tido no Supremo Tribu
nal da República, guarda e intérprete da Constituição,
a sua garantia máxima."

:Ê que não bastou aos nossos constituintes, nem a
uma verdadeira República bastaria, fundar o direito da
Nação; era. preciso fundar, e o fizemos, o direito dos
cidadãos, lançando a8 bases dêsse grande poder capaz
de conter os governos no seu arbitrio e as assembléias
nos seus excessos."

Anti-revisionista, êle não era, êle nunca foi um intransi
gente, um obstinado, um teimoso.

. Ouçamos as palavras com que falou ao povo de Pernam-'
buco, e que dizem respeito a assunto tão debatido hesta As-
sembléia: .

"O que ai está é a desagregação, é a rivalidade, é
a guerra de impostos, são às fronteiras dos Estados ir
mãos armadas umas contra as outras de leis fiscais,
como se fossem nações estrangeiras e inimigas que se
vigiam e que se hostilizam; é o imposto de exporta
ção chumbando o trabalho e a circulação da riqueza
comum, arruinando de tal modo o país e os orçamentos
dos próprios Estados, dada sua instabilidade, que, se
os governos e as legislaturas não o substituirem es":
pontanea e gradualmente, seremos obrigados, os mais
extremados,anti-revisiQnistas da Constituição Fe
deral, a só querermos e só disputarmos a revisão para
proibi-lo ...

... "Deixem os governantes que a produção indus
trial e agrícola se desenvolva livremente e o Estado irá
buscar os seus recursos financeiros no valOr crescente
da propriedade, no rendimento do comércio, no exerci
cio das profissões, no sêlo dos documentos, na trans
missão, dos bens a, fInalmente, na riqueza fundada em
que os produtos se convertem...

Se êle aqui estivesse, de certo Ji lhe teríamos ouvido
dizer:

"Eu sou um. intransigente amigo do direito de
propriedade e não poderia conoeber que se o supri
misse ou as econOmias do trabalhador, que a pro
priedade representa, sem que se suprimisse a liber
dade de trabalho, de onde elas naseeram. É como se
a certos espíritos adversos á economia, como escre
veu Ch. Dolfus, parecesse irritante, ao longo das es
planadas, a perspectiva e o contraste das montanhas,
por se presumir que elas tivessem exaurido ou esgo
tado a planície de onde emergiram.

\Sou dos que .entendem também tivessem fra
cassado os excessos' do comunismo russo, que não é
possível voltar ao passado com a promiscuidade de
pessoas e beIlS com as 'terras e mulheres em .comum., .
como os "rios não podem voltar ás suas nascentes ou
ás suas origens". .

..... Mas sou dos que entendelJ1, por isso mesmo,'
que não é mais possível manter· posições extremadas
nesta questão, que o Mundo não pode ser mais o do
mínio egoístico dos ricos e que só teremos lima paz



de verdade e uma paz de justiça, qUando· nas nOSSab
propriedades, nas nossas uzinas, nos nossos campos
e nas nossas oonciências, sobretudo, forem tão legí
timosos direitos do trabalho como os do.- capital.

Não é mais lícito negar as conquistas assina
ladas QO espírito. público . e que estio nos impondo
cada dia uma legislação máis humana e mais liberal
em benefício dos' trabalhadores1.

. Não é mais possível a nenhum govêtno brasilei":'
ro deixar de respeitar dentro da ordeln, a liberdade
operária, o pensamento operário, a associação ope
rária; em toda a amplitude da nossa COlistituicão,'
como não é mais possivel deixar de ver nos dias de
hoje ao lado da velha Economia Política de ontem,
uma nova EconOmia Social a disciplinar centenas de
instituicões~ de idéias e de fOrças até aqui inertes e
ignoradas.

Hápouoo mais de um século que as desigualda
des sociais se atenuam e se estilhaçam numa . nova
forja j crescente. em oada país a emulação por um
mundo melhor oomo se fOra nascido da própria
liberdade .

• . . "Eu não sei' se a experiência consagrará
essas iniciativas das classes trabalhadoras e do pen
samento contemporaneo, como não sei si o Estado,
que têm vivido a absorver e a sacrificar todas asini
ciativas individuais, poderá ir além da cooperação
devida ao espírito de liberdade e ao instinto de le
gítima defesa que elas representam, mas O que sei
é que êsse assombroso movimento de opinião que
está apaixonando o mundo, diz-me o coração, é so
bretudo um grito de dOr, tanto se tem explorado o
trabalho e a dignidade do homem".

Se êle aquí estivesse, estou bem certo de que Já
teria insistentemente nos perguntado si Já nAo é
tempo, se não se nos afigura inadiável "arrancarmos
a República das mãos de alpns. para as mãos de
todos, resgatando·nas urnas, a peIto d~bertd, êsses
vinte anos de erros, de mistifieaoÕes e'de hipocrisia
em que temos sido culpados uns, vítimas outros, res
ponsáveis tantos.....

Sr. Presidente, não quero deixar de referir a esta As
8t4t1bléia dois epis6dios que bem caracterizam a. persona
lidade do glorioso chefe da Beaolo>· Republicana, duas ati
tudes que retratam fielmente o ~~ a,uiOr ás instituições,
o seu respeito á soberania do POV(). . .

Afastado, em 191,7, da Presidência do Rio de Janeiro,
para ass.umf.r a Pasta das Relações Exteriores, cuidaram os
seus amigos e correligional"ios ou, melhor, cuidou o Povo
Fluminense, que nada impediria fosse o eminente e saudo
so chefe eleito para o quatriênio de i9f8-i922, reinician
-do, dêsse modo,' o reerguimento econOmico e. financeiro do
Estado, tão auspiciosamente inaUgurado em 1915.

Mal soube, porém, o que se tramava mal lhe chegaram
80S ouvidos os· primeiros rumores, e 'eU-:-o que se insurge,
franca e denodadamente, vindo a pl1blicÓ.afirmar que não
consentia. não podia admitir que dentrQ do seu. Estado e
com a. sua própia pessoa se consumasse êsse arrem..Mo, essa
farea. ~e democracia, que tal havia de ser a' S'iIa própria
reelelcao.
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o outro fato, Sr. Presidente, passou-se em plena cam
panha da Reação Republicana. .É o inolvidável estadista
procurado por uma comissão de usineiros do meu Município.
que lhe vem expor a situação· precária, angustiosa, em que .
se debatia a indústria assucareira. Querem arrancar do
candidato a promessa de que, se Govêrno, lhes facilitaria
o crédito, lhes abriria,.a êles industriais sem capitais de uma
indústria onerosíssima, as arcas do Banço do Brasil.

Fácil lhe seria prometer, e se o fizesse, conseguiria
unanimidade de v()tacão em seu Município. Mas a comissão
dos usineiros não obtem dêle senão a recusa. Seu competi
dor, procurado pela mesma comissão, fez a promessa; cum
prida, depois, honestamente. Sem embargo, porém, dos em
préstimos, sem embargo do crédito, volvidos os anos, mui
tos dos usineiros passaram, conforme êle .havia dito, en
quanto que as usinas lá permaneceram, porquê, negando-se
a atendê-los,. êle, o grande estadista, o homem que via .longe.
disse-lhes face a face: os usineiros passam, mas as usinas
ficam. ·.l •.';-;~~~j"

Não tenho elementos, Sr. Presidente, para avaliar dos
resultados da política dos empréstimos nos outros Estados
da Federação, mas, no que respeita ao Rio· de Janeiro, ao
município de Campos, á ind6stria aoueareira, posso afir
mar que essa política foI funesta, empobreceu toda gente a
mais, degradou a própria produçlo.

Ouvi, Senhores, e depois dizei se o .que resultou da p0
lítica dos empréstimos não foi exatamente o quadro que o
grande pstrióta havia delineado nestas palavras, proferidas
em f92f:

"Sem que esteja resolvido o problema da produ
ç!o nAo é possivel pensar no problema geral do cr6
dito. Antes de criar e defender o mercado dos produ
tos é inutil tentar a fundação de bancos. NIo há fa
vores nem artifícios que possam 8Ubstituir eSlla oon
diçlo indispensável ao desenvolvimento da Jddstria e
do capital: dela .e deriva a confiança que 41 a base
dos empréstimos e a confiança nlio existe para o agrI.
cultor ou para o Jr.dustrial aos quais falte o mer-
eado. .

Sempre que se tem querido violentar as leis do
crédito, fundando estabelecimentos dessa natureza em
.um meio h6stil ás s~as opeações, o resultado tem si
do funesto: o devedor peóra de situação e, depois de
passar por uma agoma mais ou menos prolongada,
sucumbe, arrastando o credor á liquidação. .

Eis o desenlace invariável de institutos malsina
dos, ainda quando os amparam os auxílios e as ~
rantias do Estado. '.

Se o lavrador nlo tiver mercado para os. seuá.
produtos,êle não poderá satisfazer os seus comp~
missas e, findo o prazo, será obrigado a entregar a
sua propriedade a quem, pela índole .do seu negócio,
não tem capacidade para .geri-la. Executada a hipo.

. teca, ou o banco, para fazer dinheiro, veúde a fazen
da com pL'eiuizo do capital, ou attribue o desastre ã
mepeia do lavrador, tenta explorar·a propriedade com·
a esperança de grandes lucros· e naufraga DO mesmo
~;'.a'I._ ..el'tiUUAV.
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Foi, jUstamente o que oonseguiram realizar os malsina
dos emprestimos do Banco do Brasil.
<Sr. Presidente, Srs. Deputados: "Dizem OS poetas que
as nuvens tomam a forma dos países que atrave8S~ moldan
ilo-se pelos vales. planícies ou montanhas, e conservando.;.
lhes a conformação com que se elevam n" Cdo.

Tal é a imagem de certos homens. cujo talento, porquê
assim digamos.- coletivo, se modela pela sua época e neles
inearna inteiramente a individualidade de uma NaefiQ".

Houve um brasileiro que, filho de pais pobres. nascido
'humildemente, foi sempre um homem acima, muito acima.
da mediocridade, elevando-se por vezes a alturas só atingidas
pelos estadistas de raea e englobando na sua personalidade o
sentir geral da Naeão.
. Por iS80. há dez anos. ao partir para sempre, êle levou
eomsigo todas as palpitações. iodos os ans~ios, todas as espe
ranças de uma época e de uma geração, que eram a sua fina
lidade, a sua fÔrça. o segredo de seu prestígio. (Muito bem.).
Jl:sse homem foi Nilo Peçanha, e a sua personalidade. a Na
Oão inteira. hoje recorda, para louvar-lhe a vida e deplorar
lhe á morte •.

Não sei. Sr. Presidente. se, com estas palavras tõscas
õ(n4o apoiados geraú), oonsegui desempenhar-me da incum
bencia que me foi cometida pelo honrado leader de minha
bancada. Não sei, Sr. Presidente, se consegui interpretar
fielmente o sentimento do povo fluminense. Mas n!o impor
ta: tudo está. feito. se a grandeza do objeto supre a deficiên
cia do orador. E Nilo Peçanha foi grande pelos serviços que
prestou á sua Pátria; Nilo Peçanha foi grande pelo ouUo que
consagrou, sem cessar. em toda a sua vida. li liberdade, ao
.direito e á justiça; Nilo Peçanha foi grande pelo seu talento
iluminado, pelo seu espírito culto e tolerante. pelo seu co-
ração nobre e generoso, que "nunca odiou a ninguém e, con
scientemente, nunca fez mal a ninguém.

Bemdita seja, pois, a mem6ria de Nilo Peoanhat (Muito
bem; muito bem. Palmas prolonqadal no recinto e fiai tri
bUnal. O orado'/' é vivamente cumprlmelltado.)

O Sr. Presidente - Tem a pa1avra o Sr. Agamenon Ma
galMes.

O Sr. Agamenon Kaga!hles (Pa,.." encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, li em recente trabalho de Gaston Jêze
uma crítica, talvez exata, sÔbre os polítioos nas demoora
cias modernas. Diz áquêle eminente professor que êsses I)a-
líticos são estadistas-amadores: não teem uma vis!o decon..
junto dos problemas; nlio 'conhecem as e:c:periéncias políti
cas; tudo lhes surpreende, é novidade; descobrem a América
todos os dias; teem a timidez das resoluc6es; sio prudentes
e vacilam. por vezes, até á catástrofe.

Se alguém pretendesse, Sr." Presidente, aplicar essa crí
tica aos estadistas da nossa República, eu pediria para OI

.mortos umaexcepolo. É8sa exoep:;io tol Nilo Peçanha.
(Muito beml.

:ele tinha a intelig~ncia dos problemas de sovêrno, "
1lUdâcia das resolueftes. Um profundo sentido demoorático'
informava a sua eultura.

Em 9i. na Constituinte republicana, jovem, quando a
sua esplendida vocação política apenas desab~~ava, de
'fendeu o sistema parlamentar e o recurso prebmmar obri-
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gatório do arbitramento para loIuçio dOi nossos conflitos
inter11acionais. .

Os vícios do sistema parlamentar ~ Impérlo - dizia
- originam-se do centralismo. Praticado o govêrno direto;.
aseguradas as liberdades locais, suprimidas as candidatur.· 
oficiais ...:- asseverava Nilo -o sistema parlamentar dará
excelentes resultados .em nossa Pátria. Econcluia, Sr. Pre
sidente: &lA RepúblIca vai desterrá-lo, mas não ·aboli-lo·.
. Era, Srs. Constituintes, a .intuição do futuro estadista
que se revelava, fazendo' então uma comparação entre' o
gcvêrno dos Estados Unidos e o d\ Inglaterra, vendo nêste a
democracia e naquêle as sombra. do cesarismo demo-
crático. . .

Defendendo o arbitramento, Nilo Peçanha, demonstrav&
o conceito da universalidade do Direito, a repulsa á guerra

altos sentimentos de humanidade, de colaboração e de
justiça, que, ainda hoje, constituem o· ideal das naçõe$.
'. Sr. Presidente. a sua- vida pública foi uma ascenclo

gloriosa. (Muito bem) Senador, Ministro,' Vice-Presidente e
Presidente da República, o 'Poder tinha para Nilo Peçanha
a átracão de realizar, de servir ao seu país. As altas posi
t.(5es não o seduziam pelo prazer, pelo amolecimento, pela
vaidade de exercêlas, mas pela emoção patriótica de resol
ver os problemas brasileiros! (Apoiados).

Nilo Peçanha. Sr. Presidente, teve a predestinação da
hora cívica que vivemos em outubro de· f930.

Iniciando a grande. cruzada cívica, a Reação Republi-·
cana. pronunciou uma frase de profunda filosofia política.
Disse, fáce a. fáce, do povo brasileiro. que estava diante de
uma esfinge e "ou me decifras ou te devóro".

Era, Senhores, a intuição, era a bravura de uma ati
tude, assaltada pela dúvida, pelo imprevisto da luta, pelas
auas consequêncis, mas iluminada por áquele clarão de um
espfrito novo, de renovação republicana, que Nilo Peçanha
percebia na inquietação da alma coletivaI

Sr. Presidente, Pernambuco que o acompanhou naquela
evangelizacão pelo Brasil, que esteve a seu lado, que o aju
dou com seus sufrágios (Muito bem), Pernambuoo, cuJo
,povo, de lutas e de resistências pela República e pela de
mocracia, Nilo Peçanha, conhaceu e viveu na propaganda
da República e na Abolição; Pernambuço tributava ao
grande brasileiro a sua homenagem mais viva, mais intensa
e mais sentida i (Muito bem; muito bem. Palmaa. O oradOt'
é vivamente cumprimentado). .

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. José Eduardo. "
.'

O Sr. José Eduardo (Para encaminhar a 'lJotação) lê o se
guinte discurso: - "Sr. Presidente, num plano diverso' da
quele em que se riscou a trajetória de Rui Barbosa, decor
reu a carerira política do seu contemporaneo. Nilo Peçanha,
:eom igual brilho, com' semelhante repercussão nacional,
amb.os apaixonadamente patriotas e com o mesmo profundo
amor á liberdade.
" ,~ses dois homens encarnaram, na vida pública. brasi
leira, durante· quasi meio sOOulo. um. a consciência da.~ .
.dem jurídica; outro, o instinto divinatório da causa polítIca.

~oram êtes, SI'. Presidente, ao lado de Pedro lI; as três
personalidades culminantes. na formação da nossa entidade
nacional. Pedro n. exercendo a suprema magistratura do,
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Império traduziu, no funcionamento do regime parlameu";
tar, a opinião pública ainda em lenta e obscura formação.
Nos trinta anos seguintes a palavra escrita e falada de Rui
Barbosa deu forma ao conhecimento das relações. legais, ex
primiu o sentimento do direito, a majestade da justiça. for
jan.do os elos da cadeia que nos, sujeita na filosofia política, ,

'ás mais nobres correntes da cultura e da civilização hu
mana. Na carreira de Nilo Pecanha há um momento em que
se integram essas fô~ças construtoras agindo esparsas no
não viu quem tinha ferido, na estrada de Damasco; mas, o
saber, o cérebro e o coração brasileiro. A centelha do gênio

"não viu quem' tinha ferido na estrada de Damasco, mas o
certo é que a esponl.anea conversão de Nilo Peçanha, dando
uma significação estupenda aos seus derradeiros dez anos

'de vida, esgotou por isso mesmo o poder criador do último
decênio da existência de Rui.
. Veja V. Ex., Sr. Presidente, êste esquema da vida po-

. lítica do país: Ruy, fundador do regime republicano, pri
meiro disputando-o ás violências da ambição militar, de
pois dominado pela rotina da ficção democrática do Impé
rio, resignado com a expressão da vontade popular pelos
césares quadrienais da República~, A reivindicação dos po
líticos na Convenção de 1.906 encaminhou-o para a revolta
aberta em 191.0. Não tocava ao presidente eleger o seu
sucessor, também não cabia aos conluios dos polfticos suba-

'tituírem-se á vontade da Nação escolhendo os seus gover
nos •. Chegara o tempo da verdadeira democracia e, através
da máquina própria, a falsificar sufrágios, quís Ruy Barbosa
tirar uma eleição legítima.

Sr. Presidente, não seria êsse o primeiro paradoxo da
nossa vida polftica. Nilo Peçanha pOde equilibrar numa
terrível presidência o fato das suas responsabilidades e a
evidência da aspiração nacional. Não deixaria porém o govêr
no sem ter aberto os olhos ás realidades do nosso panorama
político. Entretanto, a epígrafe da campanha de 1.910, isto
é, a resistência civilista contra a ameaça da subversão mili
tnrlsta, nlo foi mantida nem confi,rmada pelo tempo. Veri
fica-se afinal que a campanha de 1.910 foi essencial e fun
damentalmente democrática. O que então se reivindicava
era o direito de voto, o sufrágio leal e honesto, a liberdade
da escolha popular nas urnas. Depois, em 191.3, Nilo Pe
oanha se rebelava contra a insistente delibeiàção de se
fazer os presidentes da República nos porões do próprio
palácio do Govêrno. E em 1.91.4, rompendo contra tais pro
cessos no seio da política fluminense, mostrava ao país
que já agora era necessário falar ao povo quando se preten
dia governá-lo. Essa formidável campanha anteceu suapas
sagem na Chanc'elaria e a batalha de 1922. Mas, desde aí,
Nilo Peçanha previu que a Nação ia a retomar o govêrno
de si mesma, que acabaria suprimindo a oligarquia dos po
líticos, traçando os seus destinos de acOrdo com suas aspi
rações e sentim~ntos, movida pela vocação da liberdade.
(Mu.ito bem.)

Nilo Peçanha, Sr. Presidente, foi a personificação das
qualidades e defeitos do povo brasileiro. Já a forma do seu
patriotismo tinha o sensualismo' da. terra e do ambiente do
-país. Dedicava um amor físico á nossa paisagem, ás nossas
árvores, ás nossas flores. Impregnava-se em tudo do m~
dismo brasileiro. Resultara das nossas tradições populares,
era um filho do povo, ostentando garb~samente os seus pre-



-conceitos, as suas yaidades e até o seu fa~ulismo místioo,
haurido na encruzllbada das três' raças vlcando na terra
bárbara. . .

Assim, como o conjunto sensorial de Nilo Pecanha era
genuinamente brasileiro, brasileiras eram. as formações da
sua inteligência e do seu caráter. Inteligência vasta, em su-

·perfície, perspicaz, maliciosa, extremamente imaginativa•.
Caráter honesto e corajoso. Apaixonado nas suas convicções,

'entusiasta nos seus ideais, resoluto, tranquilo e firme ao
'assumir suas responsabilidades.

Imbuído desde jovem do republicanismo, que então sig-
·nificava amor á liberdade, igualdade perante a lei e essa
compassividade humana diante do. sofrimento, que agora
vemos na base de tantas doutrinas avançadas - Nilo Pe
çanha, desde muito moço, aprendeu a sacrificar as possibi
lidades do seu interêsse pela miragem dos ideais generosos.

Abolicionista e propagandista da Republica, quiz o des
tino que, aos 22 anoE, tomasse assento no seu Congresso Cons-

· tituint~ Tenentista, como hoje se diria, no periodoroman
tico da República, fervente de mocidade e exaltação cívica,
participou de todas as lutas extremistas doS dois primeiros
quadrienios da República. No terceiro, porém, no govêrno
Campos Sales, tomava, levado pelos acontecimentos, a atitude
grave de estadista. Nêsse período de govêrno, e no seguiitte,
a lição política do Império predominou. Não obstante a· Re
pública, a democracia nAo se decidia a abandonar o casúlo
em que evoluia insensivelmente. Ninguém votava. Os chefes
de Estado retomaram a tradição imperial, assumiram com a
prudencia e moderaolo a expressão da vontade popular, elo-·
geram governadores e oongressos legislativos, galvanizaram
um cadaver de opinUl0 pública com um maquinismo arti!ical
QUe lhe dava as aparenclas da vida. No fim do quadrienio
RodrJgues Alves, Nilo Peoanha formou no "blóco nacional",
QUe foi B reivlndicaolo doa políticos, já organizados na oli
prqula do Senado, disputando ao chefe do Poder Executivo
a heBemonia política da República. Em i9iO, a campanha
democrática de Ruy Barbosa surpreendeu-o na presidência da
Repúbl1oB. O partidarismo intuitivo, a intolerancia pessoal
dOI adversd.rios, as responsabilidades da poUtica estadual, fi
xaram-no onde Jd. estava.

Mas, a campanha democratlca por um lado, -e o infeliz
sovêrno do Sr. marechal Hermes por outro, transformaram
radicalmente a mentalidades política de Nilo Peeanha. Com
preendeu que a base da nossa evolução polftiea estaria forço
samente na tundao§.o democrática. Nada existe sem o voto
real, n&da subsiste sem o mandato legitimo. Não há liber
dade, n§.o há fundamento jurídico, não há expressãopolíUca
num regime democrático falsifioado, isto é, sem o voto po- .
pular exato e honesto. (Apoiados). .

Ruy Barbosa descobrira o povo brasileiro em 1910 mas
fioou bordejando ao largo sem abordar o coração da sua
descoberta. Coube a Nilo Peçanha desembarcar, explorar a
selva, tirar do selvfcola um povo, transformar uma paizagem
Jluma nacão. Poz na terra brasileira uma semente mágica, a
.semente do sacrifício e·do sofrimento. A germinação da con
ciência democratica rompeu seus envolucros em f922. Sur
.giram no calendário da democracia os primeiros heróis e
mártires. Página a página escreveu-se o evangelho da liber
.dade. Mas, os dois únicos e verdadeii'os santos da liberdade e



-~505'~

· da democracia, no Brasil~ foram e serão eternamente Nilo
'Peçanha e João PessOa.

A coragem no sofrimento, a serenidade na confiança, .o
espírito de sacrifício, imolando a própria vida - consti
tuiram as virtudes extremamente excepcionais das duas gran
:des vítimas da Revolução.

João PessOa, Sr. Presidente, era um magistrado imbuído
da disciplina do judiciarismo. Formou sua. mentalidade não
apenas das doutrinas do direito, mas nas regras estritas da
justiça legal, convencido da majestade do poder jurídico, que
ao mesmo tempo ampara e se socorre da majestade da lei.
Para João Pessõa não podiam existir razões nem pretextos
·para se perturbar a legalidade que, sendo o fundlimento da
sociedade, era a base da dignidade e da felicidade da vida·
pública e privada. .
· Investido no g-ovêrnG da Parafba, chegou para João Pes
sOa a hora de provar a inanidade das fórmulas verbais quan
do destituidas do espírito da justica. A lei é muitas vezes o
.instrumento da iniquidade. A opressão e a violencia tomam
suas roupagens a serviço dos interesses e- paixões dos que
governam. Em seu nome cometem-se crimes contra a liber-
·dade e, sómente os povos varonis, fortalecidos pela conciên
cia de seus direitos, decididos a reivindicá-los quando os
percam pelas usurpações da tirania - s6mente êsses povos
dentr.o ou fora da lei, podem duraT numa sociedade civillzada.
Não há uma decadência do direito; o que há é o declinio e a
'renúncia da sua defesa.

João PessOa foi, na Revolução, o santo da ordem legal.
Sofreu duramente em seu ampáro. Compreendeu-lhe afinal
o sentido político. Provou o fel e o vinagre da hipocrisia dos
gananciosos sem escrúpulos. Resistindo heroicamente aos
criminosos impulsos da oligarquia perrepista despojou-se de
todos os preconceitos da formação profissional, para morrer
afinal quando sentia perdidos os direitos poHticos e a liber
dade da Parafba e estávamos entretanto a dois passos de OI
.salvar por todo o Bnsil I

Nilo Peçanba, Sr. Presidente, saorificou a vida num qua
dro cujo tundo serviria ainóa , vitima de Recife. O chefe
da Reação Republicana também era pela ordem legal enca
rando-a, porém, pelo prisma das necessidades da evoluçlo
política. O pensamento de Jolo Pessóa era de origem Jurí.
dica: de origem polftica o de lii10 Peçanha.

Dominava o espírito dochete fluminênse a aspiração da
felicidade do povo, sua segurança material, 6ua tranqUilidade
moral. Confiava na defesa da liberdade como um truto da
·oultura política de governantes e governados. Via, na for..
maçlio democrática, um móvel irresisttvel de civilizacão.
Acreditava no instinto de conciliação do homem de Estado,
sabia o que pode o patriotismo quando a necessidade pública
passa como o carro de Moloch sObre o amOr próprio dos po
líticos, que ficam sangrando mas consolados de seus sacri
fícios
· Nilo P~canha assumira, nos anos que precederam proxi
mamente a luta pela sucessão presidencial em 1922, a atitude
definitiva do homem de Estado que não aceita nenhum com
promisso, não faz nenhuma concesslio, não reeúa uma pole:
gada no terreno do bem público. Acima de tudo estava a
perenidade da lição moral que os governantes devem ao povo.

Entretanto, a campanha de 1922· arrastou Nilo Peca
nha· além do horizonte habitual de suas concepções polítl-
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eu. Não quis, não organizou. não ajudou, nem sequer BOOID
panhou a revolta de 5 de julho. Fracassado o movimen
to sentiu,. que êle e seus amigos faltariam á expectatiw
nacional, se não condenassem á injustiça de assumirem as
responsabilidades de êrros alheios. .

Formidável contigência. Nada tinhamos a vêr com ~
revolta que visava precípuamente desbancar o govêrno da
Baia, chefiado pelo preclaro candidato á vice-presidencia,
Sr. José Joaquim Seabra. A explosão militar, naturalmen
te atuada por alguns políticos, contudo levantava o elas
sico estandarte da vingindade apol1tica. Mas, o que se visava
primeiramente, mais de perto, com mais interêsse e mais
pressa, era exatamente os candidatos da Reação Republi
cana. Os chefes do primeiro 5 de julho poderiam. ignorar
o Sr. Artur Bernardes, mas condenariam certamente Nilo
e Seabra.

Juncando o campo da derrota estavam, porém, as es
peranças e ilusões da mocidade da Escola Militar, estavam
a boa fé e a lealdade de muitos oficiais. Sôbre tudo isso, a
exaltação. pública, orgulhosamente convencida que se lê
vantaria em armas as fOrças nacionais, para conquistarem
o direito popular de escolher livremente o seu govêrno.
Nôs é que não poderiamos proclamar uma verdade invero
símil nem desencantar ninguém.

Nilo Peçanha reuniu os seus amigos e os chefes com
maiores responsabilidades na política fluminense. Por êSS8
tempo foramos abandonados por outros companheiros. De
pé apenas Nilo e Seabra. l!1 tomamos a atitude que a NaoAo
conhece, sem vacilações nem discrepancias.

Sr. Presidente, na hierarquia das virtudes passam
adiante as mais desprendidas, as mais desinteressadas 8
por isso mesmo as mais nobres. Em política não há. virtu
de que leve a palma li fidelidade na deàventura. (Muito
bem). .

Reparai agora, doze anos de ostracismo decorridos sôbre
os acontecimentos que relembro, o velho chefe baiano fiel
á. Baía sempre fiel a Seabra. Reparai a bancada fluminen
se vêde que lá estão assentados os companheiros infatigã
velmente unidos a Nilo Peçanha. (Muito bem).

Sr. Presidente, V. Ex., foi testemunha das lutas, dOI
sacrifícios, dos sofrimentos de i922. V. Ex. sabe que, depois
de vencidos, carregámos nos ombros o féretro do chefe
morto, e o restituímos á. terra que êle tanto amou. E agora,
doze anos passados, aquí estamos os mesmos, no mesmo pen
samento, fiéis aos ensinamentos, á.s liç15es, aos exemplos do
chete. E á frente da convicção "nilista" aí estio, em pri
meiro lugar, os mais graduados, João Guimarães, Raul Fer
nandes, Buarque Nazareth. O sea amigo entusiasta Fer
nando Magalhães. O seu dedicado colaborador na adminis
tração Weinschenck. Fábio Sodré, que é o herdeiro e con
tinuador do grande nome nacional e fiuminense do professor
Azevedo Sodré. E os tres novos Cardoso de Melo, Lemgruber
e Soares Filho, todos veterà.nos da luta, discípulos diretos
do chefe .
., . Eis aí, Sr. Presidente I Nunca houve na política br~i
.Ieira semelhante espetáculo. de uma heranca de ostracIS
mo aceita sem vacilacões, por um partido que, como Si.O
:Martinho, decapitado, tomando a cabeça nas mãos, marcha
tirme aos seus gloriosos destinos. ..,

O tempo, que não poude .com a nossa fldehdad~, nada
poderia com a nossa constancIa. Aqui somos os amigOs da
'liberdade, seguimos .8quí 8 impulsão democrá.tica do chefe.
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O que aqui fizermos. pelá ordem constitucional não sacrifi
cará uma :virgula dliS franquias e direitos populares.

- A comemoraelio da mem6ria de Nilo Peçanha. relembra,
pois, á Asseml}léia Nacional Constituinte, o maior dos de
veres dos condutores de nações e que é preservar as liberda
-des públ!eas. A lição do grande fluminense é a rea1i~ao!O
democrátIca, -o govêrno ·do maior número para satisfaclo de
.todos. Devemos justiça aos direitos dos indivíduos, mas
~ão podemos criar nem manter seus privilégios contra o
mterêsse geral. Entretanto, a finalidade política é á feli
cidade dos povos, é a gárantia da liberdade, é a segurança da
prosperidade sob umgOVêrno honrado e justo. De tudo isso
a lição de Nilo Peçanha não discrepa uma linha e por isso
devemos tê-la bem presente, honrando a admirável figura do
grande chefe fluminense. (Muito bem; muito bem. Palmar.
O orador é vivamente cumprimentado.) -. .

O Sr. Presidente - Tem a pala.vra o Sr. Figueiredo Ro
drigues.

O Sr. FilJUeiredo RodrilJUes (Para encaminhar a votação)
lê o -seguinte discurso: - "Sr. Presidente, o Ceará, que os

-poetas do Abolicip.nismo chama.vam a Terra da Redenção, não
podia deixar de se associar li Comemoração patri6tica da
hoje, feita ao impávido Ap6stolo do Liberalismo. êsse
grande brasileiro que foi Nilo Peçanha. .

Se me faltam os requisitos para fazer son6ra e elo
-quente a voz da minha terra, sobra-me a autoridade que
me vem do meu passado, porquê acompanhei o grande flu
minense não só nos dias da esperança, como - também nos
dias amargos da derrota.

Não sei em que fase, êle foi maior! Se naquela em que.
de Sul a Norte. prégava a liberdade. a justiça e a lei. se
quando, depois de vencido, assumia a responsabilidade de
uma revolução fracassada, revolução cujos Chefes Unham
como programa alijá-lo. mas em que o Vencedor caía com
o pêso da lei sObre os bravos e os her6is. sObre a mocida
de que tudo sacrificara pelos ideais que êle tinha pregado.

Defensor dos moços, que escreveram com o seu- sangue,
na Hist6ria Nacional. a epopéa de Copacabana. Nilo tornou
se, incontestavelmente, a maior figura civil da Revoluo!o,
que sossobrava naquele lance de abnegação 9 de h9-
roismo... .

Não pretendo. Senhores, refazer a biografia de Nilo
Pecanba, cuja personalidade singular. pode se ombrear
com as maiores figuras nacionais. Nem mesmo. em traços
rápidos, o que foi êle como o itl'ande tribuno da Aboliolio,
da Constituinte de 9i, da Reação Republicana. e do~ dias
trá~icos que se seguiram. em que uma Ditadura Masca
rada, instalou-se definitiva e comodamente no ea
tete, na noite .Caliginosa e asfixiante. que desencadeou afi
nal a Revolucão vitoriosa de i930.

Não analisarei a _sua personalidade de estadi~ta. quan~
do. ainda jovem, recebia das mãos puras de Quintino. com
um ~esto de desanimo e de desespero. a _massa falida do
Estado do tUo. e que êle transformou em umR das prós
peras unidades da Federação. Não o analisarei no Minis
tério do Exterior, nem na Presidência da RepdbUca. mal
aproveitarei a oportunk!ade llara lembrar que, 8e o Após
tolo da nossa transformaçlo polfUca aqut estfve.se, Dlo
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-permitiriá. que se perpetrassem de. novo•. os mesmos .erros.
que nos conduzirão aos mesmos desatbiós e talvez, aos
mesmos desastres. . '

Não falo no projeto da Constituição que ora se dis
cute, digna das grandes figuras 'intelectuais e morais en
'carregadas da sua elaboração. O substitutivo é uma obra
;quasi perfeita. mas há pontos que merecem ser ampla- .
.mente esclarecidos, tais como os capítulos referentes ã
Ordem Econômica e Social, aos Conselhos Técnicos, ã Fis
calização Financeira e á Criação do Conselho Federal. Estou
çerto que Nilo Pecanha tudo envidaria para que se dis
cutissem êsses assuntos na mais ampla liberdade' de pen
-~amento e de conciência. :tle não estaria de acOrdo. em que
-se dividisse esta assembléia em dois grupos - as grandes
a pequenas bancadas. Pregaria a harmonia e a coesão
~os constituintes em torno do mesmo ideal.

Não se pense que sou um pessimista s~bre os desti
:nos de nossa Pátria. Ao contrário, confio que dias. felizes
lhe estão reservados. E esta minha confiança baseia-seno
que fez a Revolução pelo Ceará que vai progredindo e sé
firmando no conceito nacional. graças a ésse jovem mili
~tar a quem foram confiados 08 seus destinos.

Destarte. não esquecendo que os governos dos Srl!l.
Artur Bernardes e Washington Luiz oriundos do conúbio da
farsa eleitoral e do estado de sítio, marcharam para o fra
casso tremendo e inevitável, facamos á luz do dia, sem quei
mar as etapas, os retoques necesEários no projeto em de
bate, analisemos oomo patriotas os atos benfasejos da Re
voluclo, mas reparemos as injustiças praticadas, se acaso
!e fizeram injustiças, e elejamos numa. eleicAo livre, com
& colaboraoão da opinião pública, o primeiro Presidente
Oonstitucional que precisa governar o país apoiado nesta
grande fOrca moral.
. Faco votos, enfim, para que Deus ilumine os grandet
~fritos encarregados da elaboraçlio da nossa Carta Magna,
~om a mesma centelha divina de patriotismo, que fez a
srandeza de NIlo Peçanha a cuja mem6ria hoje rendemOl
8StaS justas bomenagens. (Muito bem; muftG bem. O M'G
dof' é cumJ)f'imentado pdo••eUl eo~gQl.)

O ar. Presidente - Tem a palavra o Sr. LeOncio
Galrlo. . .

O Sr. Le6ncio Galrio (Paf'a encamiM4J" a votação) 
Sr. Presidente, é de incontestada justiça a homenagem que
está a prestar a Assembléia Constituinte ã memória insigne
e inolvidável de Nilo Peçanha, neste dia de saudosas e amã
ras recordações pelo seu decesso. nesta hora trabalhosa da
nossa renovação eonstitucional.E a Baía, Srs. Constituin
tes, a ela se associa pela voz de sua banca.da Social Demo
crática. a cujo mandado obedeço neste instante.

-Nilo Peçanha foi um combatente ardoroso e sincero e
é~ ainda hoje,um exemplo e um paradigma. Foi êle o Consti
tuinte forte e corajos() de f89i, dos ideais da sua mocidade
republicana, traçando a reta que guardou em toda a sua
vida, sem desvios, sem recuos.· sem encruzilhadas.

Se grande 10i êle no Parlamento e no govêrno, a cujas
cumiadas ascendeu num momento de reivindicação nacional,
maior o considero na campanha da Re~40 Republicana. que
'6 bem a primeira etapa da Revoluolo de iSSO. que a-quí nos



congrega neste trabalho da elaboração da Carta Magna, re
construtora da vida política, social e econômica da Nação•.

Era, senhores, um momento difícil da vida nacional, en
tão. Energias adormecid1l-s, urnas fechadas, abandonadas,
atas falsificadas, manipuladas á vontade. Produz-se, entre
tanto, a reação. Nilo Peçanha é quem a chefia. Á sua voz

. levantam-se hastes que atuam aquí e em toda parte do
país. ~Ie mesmo abandona seus penates e, em navio dé pe
quena tonelagem, a expensas suas e de amigos seus conse
guido, segue rumo norte, até á capital do vasto e esquecido
Amazonas e - apostolo itinerante da verdade eleitoral ,.....
não se remete ao silêncio: ensina o· catecismo da demo
cracia, préga o evangelho da liberdade, aciona a vida das
populações; . fala ao eleitor e mostra-lhe que votar nã.o é
só um direito de que pode prescindir - é um dever a que
não Dode fugir, sem talhar êle próprio a mortalha do seu
patriotismo. E a Reação se difunde e o pleito se fere, re
nhido, onde as mesas se reunem. E, ao depois, onde a vi
tória? Como se contar os votós se, por entre as atas ver
dadeiras, amontoam-se as falsas, que se duplicaIP, se mul
t.iplicam ?

É lembrado um tribunal especial de apuracão, mas êle
é negado pelos que constituiam a maioria do l)lenário. ~tes

se fil"mam na lei, é bem verdade, mas acusados 'dessa par
cialidade no reconhecimento, reconhecimento que mais tar
de - agora mesmo - é condenado, se lhe atribuindo a ruina
da República que se foi •

E Nilo Peçanha abandona a .vit6ria ao adversário!
A Reacão tem então o seu epílogo - epílogo sangrento,

é bem verdade, porém sensacional,' magestoso mesmo 1 :t a
epopéa dos 18 de. Copacabana! Rer6es do brio, orgulho da
raça, soberbos de valentia e de coragem, homens que se
excedem a si mesmos, saindo do forte, em que estavam en
trincheirados, e em campo razo, peitos descobertos, se ofe
recem á morte que batalhões aguerridos lhes trazem, tendo
por escudo, s6mente, cada qual, um pedaço da Bandeira Bra-·
sileira, que haviam hasteado em seus corações! (Muito bem.)

Recordando, senhores, ésses eventos, que aliás estão re
gistrados na hist6ria, em fastos de ouro, testemunha que fui,
--- simples soldado, mas combatente, da Reacão Republicana,
por isso mesmo castigado, ao lado do meu glorioso.Estado,
qüe tanta e tamanha relevancia teve nesse certame cívico
político (apoiado,) - venho dizer que n6s, a Baía, em plena
solidariedade com a eminente representação fluminense, ba
temos palmas á glorificação da mem6ria de .Nilo Pecanha,
grande, senhores, na vida e na morte1 Na vida, pelo seu
amOr e serviços á Nacão!' Na morte, pelo amOr e pela fide
lldade' a seu e ·nosso Deus, nos braços dessa religião doce e
santa que, felizmente, é a nossa! (Muito bem; muito bem.
Palmas. ,O orador é vivamente cumprimentado.)

O Sr. Presidente - Tema palavra o Sr. Henrique
Bayma.

O Sr~ lIenrique Bayma (Para encaminhfl7" a votação) 
Breves palavras, Sr.. Presidente. Delegação expressa, rece
bida do eminente 1.eader de nossa bancada, traz-me a esta
tribuna, para dizer, em nome da Chapa Paulista "Por 810'
Paulo Unido", que nos associamos, franca e cordialmente, Ú
homenagens que esta Casa presta, hoje, a Nilo Peçanha.

. O nome do ilustre· brasileiro, Sr. Presidente, está inse
paravelmente ligado ás grandes campanhas em que, de Rui
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Barbosa para cá, se empenharam os patriotas no Brasil. como decidido intuito de revigorar o espfrito cívico ào povo,
obtendo que se reivindicassem as verdadeiras práticas da
democracia, através da repressão á burla do voto, que em
nosso País era .sempre espoliado. em qualquer das fases do
processo eleitoral ..

Está o nome de Nilo Peçanha vinculado a essas nobres
reivindicações, que hão de àesf:ecbar. a breve trecbo. em uma
observancia mais sincera e mais honesta do regime demo
crático, do qual o povo brasileiro já S8 afastava. desencan
tado. regime que. portanto, não merece a pecha de descré
dito, pois não chegou a ser posto verdadeiramente em prá
tica. Felizmente, há de êle ser efetivado de agora em diante,
mercê da instituição do voto seéreto, adotado em boa hora
pelo Código Eleitoral, e que não deixará de ser mantida e
consagrada como conquista perpétua, na ConstitUição que
estamos elaborando.

Sr. Presidente, tenho lido muitas vezes que o traça
fundamental da mentalidade complicada de um político re
side no desejo de exercer o poder de mando, por qualquer
forma, em face a seus concidadãos. ~ste conceito simplista,
parece-me que, elh relação a Nilo Paçanha, teria de serexa
minado, controlado. OU mesmo posto em sérias dúvidas di
ante. das tradiCÕes. que êle deixou, de cordura, espírito de
tolerancia e desprendida cooperação, tradi~s que vemos
guardadas nesta Casa com suave amizade, por seus fiéis
companheiros. em ulha nobre bancada, João Guimarães e
.Raul Fernandes á frente.

Há pouco, Sr. Presidente, prestou a Assembléia home
nagens a Rui Barbosa; hoje.. aquí se homenageará Nilo Pe
canha. Eu me conforto, - oonfortamo-nos,' penso eu, todos
os que· ternos a honra de participar desta Constituinte em vêr
que nesse procedimento se detine uma sagrada fidelidade ao
passado. Não se trata de homenagens individuais; trat.a-se
de afirmar eoncientn1ente .que, arl"emessados embora Dara o
futuro e nSo recaiando· as inovaoões ou modificações que
devam ser feitas ao traçado da nossa Vida constitucional,
MS, entretanto, estalhOS sinceramente oonvencidos de que
só faremos obra útil. s6 taremos obra Jeeftima, s6 teremos
organizado um trabalho dígno do Brasil 8e nos inspirarmos
fielmente DO alto espírito que dominava os fundadores do
regime, nos pensamentos básicos que êles afirmaram tra
çando a Constituição, e ainda quando procuraram defen
dê-la, seja na prá.tica, seja por seus conselhos.

Com. êsse espírito, Sr. Presidente, é que teÍ1ho a honra
de dizer que justíssima é a homenagem a Nilo Peçailba e
cordial a cooperacão que a ela tributamos; hmnenagem· a um
nobre batalhador que, em passado ainda recente, propugnava
idéias que, em linhas fundamentais, são ainda as que ~fen
demos hoje em dia. (Mu.ito bem; muito bem. Palmas. O
orador é cumprimentado4). . .

O SI'. Presidente :- Tem a ,palavra o Sr. Vasco de To-
h~. ". .

O Sr. Vasco de Toledo (Para encamifthar' a' 'Votaçáo) -'
Sr. Presid~nte, "com quantas manifestações póstumas que"
se hã·.tributado nesta Assembléia temos sido"absolutamen-·
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te solidários, mas á de hoje associaino-nos mui especial
mente, porquê Nilo Peçanha teve, na vida política do Brasil,
atuação que bem poucos de seus filhos tiveram.

Quero defrontar a personalidade inconfundível de Nilo
Peçanha somente em duas etapas ·memoráveis de sua car-
reira polftica. .

Governando o Brasil, que honrou com a sua conduta
·exemplar, Nilo Peçanha, proVindo de uma ascendência hu
milde, teve para com os filhos de sua pátria gesto que tra
duz a grandeza de sua alma e define o seu cunho inquali
ficável de grande estadista. Nilo Peçanha foi o criador das
escolas de artífices, que pelo Brasil afora se espraiam, le
vando aos lares modestos, aos filhos da massa anÔnima, o
meio de subsistência, o meio de Se soerguerem, de se levan-
tarem do nada. .
. E Nilo Peçanha é-nos ainda mais caro, Sr. Presidente,

porquê, como o grande estadista americano, o lenhador, cuja
memória toda a humanidade cultua. está no seio da massa
popular como um redentor.
. Sr. Presidente. bem poucos brasileiros podem falar da

personalidade de Nilo Peçanha com a emoção que me do-
mina. .

Era eu inuito jovem ainda, estava no verdor dos anos
..:.. no dizer do poeta - quando se abalava o I)aís com a me
morável campanha de i92i. E Nilo Peçanha, perscrutan
dQ a alma nacional, conhecendo aquela reserva de civismo
que possue seu septentrião, singrou o Atlantico maravilhoso
e aportou ás plagas amazônicas. Numa peregrinação su
blime, de Estado a Estado, a sua voz se fazia ouvir e, numa
Vibração uníssona, a mocidade se. erguia.

Era, Sr. Presidente, a juba do leão .que se eriçava.. E
nessa campanha, que tracou para o Brasil uma época de
escol, inesquecível até mesmo para 0$ que hoje brilham na
constelação dos revolucionários, Nilo Peçanha - posso di..
zer -. foi o precursor dessa era, porquê tamanho e tão
eloctUente era seu civismo, ·tão significativa sua propagan
da, que a mocidade se levantava para a nobre luta.
. tE - ainda me recordo - ao descer na minha terra,

Nilo Peçanha rememorava o que havia sido o norte do Bra
sil em todas as causas que o elevaram e dignificaram.
. E, na minha alma incontida de moço revelava, á mi..

nha terra, a rebeldia de seu espírito, que ansiava por liber
dade e que Bonhava realbações fecundas.

iNlo p'odia, infelizmente, acrescer o quantum de sua vo..
taçlo, porquê, ainda sob· a tutela paterna, não me era pos
sível entregar a ~ma que êle buscava e de que dispunha
para a luta.

iM~. Sr. Presidente - e rememoro ~om orgulho - mal
visto pela política dominante.· a minha voz se ouvia nas
esquinas, nos cafés, meet'ingando, se assim p'osso dizer. E,
tudo aquilo que podia realizar em beneficio daquela cam
panha, eu o fazia, desassombradamente. E a minha terra
testemunhou, como em bem· poucas ocasiões, o que foi a
campanha de :l92:L

. Sl-. Presidente,. Nilo' Paçanha foi dêsses 1'llros homens
que surgem entre os povos para engrandecer uma raça, para
redimir uma época. E, sendo assim, o Brasil que se orgu
lhou de sua presença, há de se honrar de seu passado ~ (Muito
bem; muito bem. Palma.r. O orado? é"abraçado. )
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. O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Raul Bitten
court.

O Sr. Raul Bittencourt (Para encaminhar a votação) - 
Sr. Presidente, .Srs: Oonstituintes. Propriamente, não há
vida humana: há vidas de homens; nem porquê temos
traços próximos de semelhança morfológica vivemos a mes
ma vida. Na tristonha contemplação do panorama da nossa
especie, certamente, o commum dos homens vive uma exis
tência sub-humana, mal eS<londendo ·na conduta o -sêlo dos
instintos primitivos e um certo saudosrsmo da animalidade,
apenas diferenciados em superficial aparência na postura e
na linguagem das outras fórmas biológicas.

!Raros, poucos, alcançam o sentido elevado da vida do
homem, no qUe ela tem de virtualidãde, no que ela possue·
de aspiração para os mais altos espíritos. A esta galeria,
sem dúvida, pertenceu Nilo Peçariha.

\Não era político, apenas por conquistar votos, senão,
principalmente, porquê tinha ideal. (Muito bem.)

. Não era orador, porquê concatenava, com acerto ou bri
lho, algumas frases, mas porquê queria, com o verbo, traçar
sulco no destino do povo. .

iNão era administrador que, apenas, probo 8 zeloso, dei
pacha o seu expediente para· cumprir o que a lei estatue
e corresponder ás urgentes necessidades do povo; tinha m$ia
que isso - o alto sentido de renovação. .

:De Rui Barbosa se tem dito que foi a maior expresslo
verbal e a maior potência jurídica do nosso povo. Em todo
o continente, indisoutivelmente, êle foi a palavra mais as-·
cendida e perfeita e, sem dúvida, a estrutúra jurídica mal.
complexa do Brasil. .

\Mas, como doutrinador, como poUtico, teve em Nilo
Peçanha, um êmulo e um par, com esta vantagem, talvez,
para Nilo, que truia· o ímpeto da renovaclio, diretamente,
á mocidade e ao povo. Rui Barbosa era o denunciador da
deturpação do regime, era o descobridor doa êrroa e dai
manhas de uma política nefasta, c, porquê tinha fOrca moral
para dizê-lo e porquê tinha eloqu~cia para proclamá-lo,
despertava na reaçlo popular, o alto sentimento de rebál
dia. Nilo Peçanha, diretamente, era um guieiro para a Re
volução, era um orientador para o espírito de renovaclo
nacional, primeiro\ pacificamente, e, depois quando a pu
já não era possível, mais tarde, pelas armas. (Muito bem.)
:tIe era um tribuno na autêntica acepção romana, que vem
da plébe e ascende ao patriciado, levando oonsigo a pr6pria
pIébe, Jámais se desprendendo do nervo vitalizante da mul
tidão. (Muito bem.)

Banhares! Um dia o 'Rio Grande do Sul, que sempre
admirava Nilo Peçanha, com êle de mãos dadas, caminhou
para a Reação Republicana, unido o ideal riograndense com
o ideal do Estado do Rio de Janeiro, pela grande aspiração·
nacional. -

E se a hora. foi amarga e se a desilusão teve que vir,
oito anos depois á grande senha do eminente fluminense,
- reagir - dignamente o R.io Grande do Sul respondeu
com a contra-senha de Osvald.o Aranha - Que é que há.
(Muito bem.)

Senhorest Se a morw tivesse o zêlo de imobilizar o
movimento costumeiro da vida, a derradeira postura de
Nilo Peoanha .seria de espáduas voltadas para o passado,



-513 -

de olhar estendido' ao horizonte, flamejante de fé, e de
braço alongado, convidando para o futuro •.•

, Nesta Casa, a memaria de Nilo Peçanha não é apenas
reeordadapo'rquê êlefoi um grande. Nesta AssembWia.
expressão' genuina da grande Revolução brasileira, a me
mória dêle vive impregnada nas nossas conciências - como
uma inspiração, porquê êle foi um exemplo; como uma
fÔrça, porquê êle foi um sacrifíeio; eomo uma essência
imanente, porquê êle foi uma eausa. (Muito bem; muito
bem. Palmas. O ortidor é vivamente cumprimentado e abra
ça'do.)

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Nereu Ramos.

9 Sr. Nereu Ramos (Para encaminhar a votação) lê o
seguinte discurso = - "Sr. Presidente, de todo o ponto
justa a evocação que ora aquí se faz do nome de Nilo Pe
çanha, de quem se escreveu ter sido "expressão proféticà
dos nossos destinos de fÔrça e de grandeza".

É qUe foi no movimento renovador que veio realizar G
-imperativo nacional de "arrancar a República das mãos de
alguns para :as mãos de todos", que a soberania popular.
que esta Assembléia resume, deparou possibilidade de livre
e segura expansão.

A Reação Republicana, que o chefe fluminense orien
tou e dirigiu com o desassombro e a firmeza que lhe dava
o exato conheeimellto das nossas realidades políticas, que
ninguém penetrou mais e melhor o sentido democrático
das aspirações brasileiras, foi élo poderoso e insubsUtufnl
da corrente que er~eu em armas a Nação em i930.

Brotou, em verdade, esta ucrescente impetuosa", direi
com Assis Brasil, ude manifestações dispares, isoladas, e
'aparentemente sem ne%o", as quais, na hora própria, a
Aliança liberal umas nas outras encadeou, graças á elari
'Vidência polftica do chefe, por tantos títulos. ilustres, que
do alto das montanhas mineiras tão bravamente a movi
mentou e conduziu.

Aqui estamos precisamente para estruturar -a recon~

eiliação dos governados com os governantes", pondo têrmo"
através de instituições adequadas, "aos erros. mistifica
c6es e hipocrisia, em que, segundo Nilo, havíamos sido cul
pados uns, vítimas outros, responsávels tantos".

E en:J meio dessa obra que a Nação espera de nós, I)

nome de Nilo Peçanha, como de um de seus precursores.
não pode ser esquecido. É nesse alto pensamento constru
tor que a representação liberal· de Santa Catarina traz a
sua homenagem ao benemérito filho da terra de Quintino
Bocaiuva e grande nome do Brasil republicano. (Muito
bem; multo bem. PaZmal. O oradO'/' é cumprimentado.)

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Prado Kelly.

. O Sr. Pracló J[ell:y (Para encaminhar a 'Votação) lê o se
guinte discurso: - uA glória de Nilo Peçanha simboliza a vi
tória do sentimento democrático, na evolução e na prática
do regime republicano ... Em seu nome, remonta-se ás fontes
puras e originais da propaganda, ao idealismo construtor da
geracão que amanheceu com o crepusculo vertiginoso de UIIÍ
século de profundas transformações sociais; e nêle se abrange
e contém, como um reflexo solar sObre os quadrantes de nosso
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'PeDsameDto cívico, a hlstdrlade mais de três décadas de criso
politica, até o fulgor incomparável da campaDha de regeDe
ração dos costumes eleitorais. de verdade da represeDtação
popular, de reivindtcaçOcs tutelares da Justiça., cujas espe
raDças iluminam a alma nacional combalida pelo Degativi'3mo
e pelo descrédito dos governos. Essas palávras -Democracia,
República, Liberdade, Justiça -acompanham o propangadista.
de 1888, o cODstit.uint.e de 1890, o Deputado Federal, o Presi
deDte do Estado, o Presidente do SeDado, o Chefe da Nação; es
tão nos seus mais belos discursos, nas suas mais altas e nobres
orações, onde a elegancia disputa á eloquêDcia o lavor' ·do
cODceito e da frase, e o dom comunicativo, a sedução expres
5ional enlaçam 8S conciências, como a afirmação triunfante
da supremacia do espírito.

O segredo de sua popularidade reside, como num juízo
artistico de Ibs~n, na identidadé de seDtimento, éDtre o seu
coração e o coração da pátria: á maDeira de uma transmuta
ção vital de desejos e de tendêDcias, um refluxo continuo de
propósitos e intenções generosas, uma síntese pessoal de tan
tos aDelos e as asplraolSes coletivas, como um espelho fiel
a uma só imasem, que nêle imprimia, e para ·sempre, o sêlo
divino d~ sua presenoa e o mod~lo inconfundível de sua
alma.

A RevoluoAo, em nome da qual escrevemos o Código da
nova República, estende luas raízes'na jornada civil e mili
tar d'e 1922, quando os êrros dos homens e a influênoia
pernici.osa dos lnterê••es., das ~mbicõe~ e das cobiças apres
savam o declCnio do palS, na economIa, na moral e no di
reito, e a optniAo pdblica adormecia Da iDdiferênça apá
tica, Da compla~DCla mórbida, no marasmo p.rolongado da
resignação e da remincia. -
. Áquele tempo, enquanto se não reviam os índices & as
soluções da nosla oultura e nlo amadurecia a necessidade de
uma reforma orlanlca do Estado, eomo é hoje imposta pela
crítica da lnquiet.BOlo universal, - Dão havia mais elevado
objetivo que o de reclamar, com o zêlo das leis, a segurança
dos indivíduo. e o r&lpeito da dignidade humana. Essa cam
panha tinha lampeJoI de pré8'ãção evangélic~, na influên
cia inexcedível da boa palavra, quaDdo ao êr.ro indicava a
toleranoia, 11 vlnrança, '0 perdão, á vioJ.ência, a docura, á
arbitrariedade, 11 lei, e o império das rOrçasmorais sObre
os apetites a corruPolo e a desordem da 'decadêDcia. .

Tal era o Dosa0 desespero,.! 'Por aquela chuvosa tarde de
3i de março, em que, 11 noticia ao doloroso desfecho de
longa enfermidade, a população fluminênse e da capital,
salteada Da sua revolta, que era mais uma tortura da des
graça, desfilava, ,nte o esquife de Nilo Peçanha, na Matriz
da Glória, rezava-lhe a 11ltima prece do repouso, confiando
a Deus·a esperança da própria redeDção, - e até á necró
pole, pelas avenidas, que margeiam a baía, á luz trêmula
do ocaso, que era também o de nossas liberdades, acom
panhava o féretro, a passo lento, ao ritmo dos coracões das
falecentes, -oom as pausas necessárias, não ao' ,descanso; mas
ao lenitivo das lágrimas, até que lhe descessem· sObre·o·
.caixão mortu'ário as últimas flOres, e a Doitenos envol
vesse, a todos, vivos e mortos, Das trevasmai.g d"emor-adas
do infortúnio DacioDal. Lembro, agora, da J}rocissãode des
iludidos, o adeus que pronunciámos á beira de seu túmulOy
quaDdo os agentes da polícia civil faziam, ao nosso' 'laOO,
a ronda do ódio ou da perseguição, e eram os vigilantes da
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tirania, nãl) de!!armados,ainda, do antigo pav9r, na mansão
da paz, do silêncio e da morte.

. Sr. Presidente. O 'Rio de Janeiro, pela bancada progres
8is~, representante de um partido onde são inúmeros os
antigos ·soldados do grande chefe republicano, agradece á
Assembl~ia a solidariedade tie sua homenagem á augusta me
~ória de Nilo Peçanha, e, ~om êsse exemplo, reafirma a
ma fé nos destinos da· Pátria e nas conquistas invioláveis
de ·sua civilização. (Muito bem; muito bem. Palmas. O ora,.
dor é vivame:nte cumpri1lle1l.tado.)

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Acúrcio TÔrres.

O .Sr. Acúrcio Tôrres (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, não venho, propriamente, proferir .um
di~urso; quero deixar apenas, aquí, uma expressão de sau
dade. Brasileiro, nascido na terra fluminense, não posso dei
xar de vir cumprir o meu dever, secundando, embora com
rá.pidas palavras, aquêlesrepresentantes da ·Nação que, d~s

la tribuna, fizeram o justo elogio do inolvidável republicano,
do grande estadista, do eminente brasileiro, - Nilo Pe-
canha. ' . > - .

Se pudesse 'dirigir-me, nêste instante á bancada do Par
tido Popular Radical do ..meu Estado, pediria licença aos seus
ilustres -membros para dizer-lhes que, conquanto divergindo
dêsse Partido, em nossa ~erra - mas, soldado que fui, sim
ples soldado da Reação Republicana, - ainda hoje, dentro
desta Casa, tenho permanentemente, a preoCupação de servir
ao ideal que fez do Chefe morto o maior democrata na vida
republicana do Brasil.

Tive a ventura de privar com o eminente fluminense,
e não é sem justa emoção que ·relembro, nêste ·momento, o
seu desprendimento e o seu amor á causa pública; que a
Sua peregrinação pelo Brasil inteiro, em f 922, quando se
pretendia fazer o Presidente nas combinações das fôrças
políticas governamentais, a sua prégação cívica, de norte a
sul, para mostrar aos brasileiros que, mesmo QUe lhes ar
rancassem todos os direitos, um, pelo menos, os governan
tes de então teriam de respeitar: o da escolha. livre e so
berana dos dirigentes da Nação. (Apoiados.)

Quero trazer, Sr. Presidente. com estas palavras, a
minha solidariedade, que presto de todo o coração, ás ho
menagens á memoria do preclaro brasileiro, homenagens que
reputo desnecessárias, de vez que, quem foi estadista, como
êle o foi, quem amou o Brasil como êle o amou, e quem
defendeu as instituições republicanas como êle defendeu,
vive e viverá por todo o sempre, no espírito de todos os
õrasileiros, no coração de quàntos tiveram a ventura de
haver nascido em terras do Brasill (Muito bem; muito bem.
Palmas. O orador é vivame,nte cumprimentado.)

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. J. J. Seabra.

O Sr. J. J. Seabra (para encaminhar a votação) - Não
venho rememorar, Sr. Presidente, os feitos gloriosos e he
roicos de Nilo Pecanha, porquê êles se acham inscritos na
história do Brasil e estão na conciência nacional t

Companheiro, que fui, de Nilo Peçanha, na formidável
luta da Reação Republicana, venho, apenas, render um prei
to de saudade diante de seu túmulo, sagrado para mim e
para a Pátria Brasileira I (Muito bem.)
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A Reação Republicana, Senhores, foi o prólogo, que
teve por epílogo a Revolução de Outubro, porquê os prin
cípios que· Nilo Peçanha pregou em 1922, serviram deban-
deira á vitória de 1930 I .

E neste momento, em que tantas e merecidas home
nagens são tributadas á memória do eminente cidadão, cur
vo-me reverente ante o seu túmulo, numa manifestação
de eterna saudade' (Muito bem; muito bem. Palma3. O
orador e vivamente cumprimentado.)

Em seguida, é aprovado o requerimento.

O.Sr. Presidente - Em obediência ao voto da Assembléia,
vou levantar a sessão, convocando outra, extraordinária,
para ás 16 horas e 30 minutos de hoje, com a mesma

ORDEM DO DIA

Continuação da discussão do projeto n. i-A, de 1934.
(Substitutivo C?nstitucional - 150. Sessão).

Levanta-se a Sessão ás 16 horas e 10 mi·
nutos.



108a Sessão, em :U de Março de 1934

(Extraordinaria)

Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente; Clementíno
Lisbôa, 8° Secretário; Fernandes Tãvora, 2° Secretãrio, e
Pacheco de Oliveira, i O Vice-Presidente

1

.A's 16 horas e 30 minutos, comparecem os Srs.:

Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos,
Fernandes Tãvora, Clementino Lisbôa, Valdemar Mota, Mã
rio Caiado, Cunha Melo, Luiz Tirelli, Alfredo da Mata, Lean
dro Pinheiro, Moura Carvalho, Joaquim Magalhães, Lino Ma
chado, Magalhães de Almeida, Carlos Reis, Godofredo Via
na, Agenor M-onte, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, José
Borba, Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Pontes Vieira,
Xavier de Oliveira, Silva Leal, Kerginaldo Cavalcanti, Odon
Bezerra, Irenêo Joffily, Pereira Lira, Barreto Campelo, Aga
menon Magalhães, Arruda Falcão, Luiz Cedro, José Sá, Alde
Sampaio, Simões Barbosa, Humberto Moura, Góis M{)nteiro,
Valente de Lima, Izidro Vasconcelos, Sampaio Costa, Lean
dro Maciel, Augusto Leite, Rodrigues Dória, Deodato Maia,
Prisco Paraíso, Clemente Mariani, Magalhães Neto, Medei
ros Neto, Artur Neiva, Alfredo Ma'6Carenhas, Leôll<lÍo Galrão,
Homero Pires, Manuel N{)vais, Negreiros Falcão, Aloísio Fi
lho, Francisco Rocha, Paulo Filho, Arnold Silva,. Lauro Pas
sos, Fernando de Abreu, Amaral Peixoto, Sampaio Correia,
Leitão da Cunha, João Guimarães, P.r..ado Kelly, Raul ·Fer
nandes, César Tinoco, Alípio Costallat, Acúrcio Tôrres, 0s
car Weinschenck, José Eduardo, Cardoso de Melo, Soares
Filho, Buarque Nazareth, Lemgruber Filho, Ribeiro Junquei
ra, Martins Soares, Pedro Aleixo, Augusto de Lima, Negrão
de Lima, Gabriel Passos, Máta Machado, Delfim Moreira,
Odilon Braga, Clemente Medrado, Raul Sá, João Penido, Val
domiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Bueno Brandão, Ja
ques Montandon, Alcantara Machado, José Carlos, Almeida
Camargo, Vergueiro César, Guarací Silveira, ZOro3stro Gou
veia, Lacerda Werneck, Antonio Covelo, Henrique Baymá,
Domingos Velasco, Nero de Macedo, Lace,rda Pinto, Nereu
Ramos, Adolfo Konder, Arão ReMlo, Carlos Gomes, Simões
Lopes, Maurício Card{)so, João Simplício, Aseanio Tubino,
Pedro Vergara, Fanfa Riba-s, Raul Bittencourt, Gaspar Sal
danha, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, Acír Medeiros, Vas
co de Toledo, Antônio Rodrigues, Francisco de Moura, An
tonio Pennafort, Sebastião de Oliveira, J-oão Vitãca, Alber
to Surek, Guilherme Plaster, Eugêni-o Monteiro ae Barros,
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Edmar Carvalho, Mário Manhães, Ricardo Machado, Pedro
Rache, Euvaldo Lodi, Teixeira Leite, Oliveira Passos, Daví
Meinieke, Abelardo Marinho, Morais Paiva, (139.)

O Sr. Presidente - A lista de presenea acusa o compa
recimento de 139 Srs. Deputados.

Está aberta a Sessão.

O Sr. Valdemar Mota W Secretário, servindo de 2°) pro
cede á leitura da Ata da Sessão antecedente, a qual é, sem
retificacóes, al)rovada.

O Sr. Presidente - Passa-se ã leitura do Expediente.

O Sr. Clementino Lishôa (3° Secretário, servindo de 1°)
declara que não há expediente a ser lido.

O Sr. Presidente - De acOrdo com o Regimento, vai-se
passar á Ordem do dia. (Pausa.)

Comparecem mais os Srs.:

Herectiano Zenaide, Átila Amaral (2).

Deixam de comparecer os Srs.:

Tomaz LObo, Alvaro Maia, Abel Chermont, Mário Cher..
mont, Veiga Cabra1, Rodrigues Móreira, Costa Fernande'S,
Adolfo Soares, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Freii"e de An
drade, Jeová Mata, Martins Véras, Ferreira de Sousa, Alberto
RoseIli, Veloso Borges, João Alberto, Souto Filho,. Solano da
Cunha, Mário Domingues, .Arruda Camara, Arnaldo Bastos.
Augusto Cavalcanti, Osório Borba, Guedes Nogueira, AntO
nio Machado, J. J. Seabra, Marques dos Reis, Arlindo Leoni,
Edgard Sanches, Gileno Amado, Carlos Lindenberg, Godofre
do Menezes, Lauro Santos, Jones ROcha" Henrique Dodsworth,
Rui Santiago, Miguel Couto, Pereira Carneiro, Olegário Ma
riano, Nilo de Alvarenga, Fernando Magalhães, Gwyer llé
Azevedo, Fábio Sodré, Bias Fortes, Melo Franco, José Braz,
Adélio Maciel, Pandiá Calógeras, Augusto Viégas, José Alk..
mim; Vieira Marques, Simão da Cunha, João Beraldo, Fur
tado de Menezes, Cristiano Machado, Policarpo Viotti, Danie-i
de Carvalho, Levindo Coelho, .Aleixo Paraguassú, Licurgo
Leite, Celso Machado, Campos do Amaral, Carneiro de RI"
zende, Plínio Correia de Oliveira, Teotonio Monteiro de aar.. ·
ros, Rodrigues Alves, Barros Penteado, Morais Andrade, Mário
Whately, Hipólito do Rêgo, José Ulpiano, Cincinato Braga,
Carlota Queiroz, Abreu Sodré, Cardoso de Melo Neto, Morais
Leme, José Honorato, Generoso Ponce, João Vila.sboas, Al
fredo Pacheco, Francisco.Vilanova, Plínio Tourinho, Antonio
Jorge, Idálio Sardemberg, Carlos Maximiliano, Anes Dias,
Frederico Wolfenbutell, Renato Barbosa, Demétrio Xavie-r,
Vitor Russomano, Adroaldo Costa, Minuano de Moura, Fer
reira Neto, Gilbert Gabeira, Valdemar Reikdal, Martins e Silva,
Armando Laydner, Edwald Possolo, Mílton Carvalho, Walt~i

Gosling, Augusto Corsino, João Pinheiro, Horácio Lafer, Ale
xandre Siciliano, Mário Ram~, Pacheco e Silva, Rocha FarIa,
Ga.stão de Brito, Roberto Simonsen; Pinheiro Lima, Le~1 Car~
nerro; Nogueira Penido (H3).· '.
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ORDEM DO DIA

2

Continuação da discusso.o do projeto ft. I-A,
de 1934. (Substitutivo Constitucional - 15- Ses
são.) .

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projeto.

Vêm á Mesa, são apoiadas e enviadas á Comis
são Constitucional as seguintes emendas de ns. 436
a 456.

3

O Sr. Presidente - Tem a palavra o primeiro orador ins
crito, Sr. Paulo Filho.

O Sr. Paulo Filho - Sr. Presidente, minha presen
ça na tribuna' explica-se pela necessidade, que tenho, de jus
tificar três eIllendas que ofereço ao projeto de Constituição.
. A primeira refere-se ao direito que qualquer cidadão
deve ter de defender a coisa pública; a segunda alude á ne
cessidade de se dar uma situação econOmica e jurídica ao
professorado do magistério particular e secundário da Repú
blica; a terceira é no sentido de que, transitoriamente, a fu
tura Constituição seja impressa e publicada na ortografia
usual do povo brasileiro.

Quero, antes, Sr. Presidente, dar meu testemunho do
trabalho que se tem realizado nesta Assembléia. Ela tem sido
larga e ,não raro, asperamente criticada. Essa crítica, nem
sempre, parece-me justa. Em menos de cinco meses, a As
sembléia tem despendido grande e penoso esfOrço; um mun
do de idéias tem sido aqui encarado; um mundo de proble
mas tem sido aquí discutido. Se a Assembléia tem errado,
não se pode exigir que ela, invariavelmenté, acerte sempre.
Ninguém é .obrigado a acertar de qualquer form.a, porijUê
ninguém é infalível. Aquilo a que toda gente é obrigada, é
a pensar e agir sempre honestamente, patrioticamente.

O meu testemunho, Sr. Presidente, é tanto mais sincero
quanto reconheço que uma das emendas que apres~ntei ao
projeto constitucional - justamente a relativa ao magistério
partioular secundário da República, emenda subscrita por
mais de quarenta Deputados, não foi tomada em aprêço pela
Comissão dos 26. Nem pela Sub-Comissão. Não importa.
Támbém a Comissão e a Sub-Comissão não tomaram em con
sideração as sugestões esclarecidas da Associação Brasileira
d~ Educac;ão, no mesmo sentido, como não adotaram as con
clusões do 5° Congresso de Educação Nacional, realizado em
Niteroi.

Não guardei, por isso, nem mágua, nem ressentimento,
porquê verifiquei que essa Sub-Comissão, numa tarefa ver
dadeiramente 8%BU!ttva. teve da não só discutir e relatar
i.239 emendas e, colaborando com a Comissão, também teve
de apresentar um projeto de Constituição, depois de largo e
minucioso estudo do anteprojeto elaborado pela Comissão do
ltàmaratf. .

. A critica .--: que em muitos casos eu reputo improce
dente -'aos trabalhos da Assembléia, que ainda não é um
Poder constituido, porquê se está constituindo, serve, ao meu
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ver, para demonstrar que esta Casa não precisa da censura
á imprensa: os seus atos são discutidos sem restrições, com
a mais absoluta liberdade. Isto eleva, ainda mais, a posição
da Assembléia no conceito da opinião pública do país. A
censura (da qual ela não necessita) é· um instrumento de
arbítrio e de prepotência. Dêle os governos se servem, para
se s~irem enfraquecidos e desacreditados, visto- que o povo
não é tão ingênuo como êsses governos, que se utilizam da
medida odiosa, talvez suponham.

Pertenço, Sr. Presidente, á representação de um Partido
que deu, até agora, aos trabalhos constitucionais, a mais in
teligente, a mais patriótica e a mais valiosa das colaborações.

Sabe V. Ex., Sr. Presidente, que a representação do
Partido Social Democrático da Baía, logo que se iniciaram os
nossos trabalhos, entrou a reunir-s:) diariamente, realizando
sessões da maioria da bancada, não s6 aquf, no edificio desta
Assembléia, com-o na Casa de Ruy Barbosa, sessões que, não
raro, iam até alta madrugada, estudando-se e emendando-se
artigo por artigo do anteprojeto do Itamaratf. -

É certo que a enorme contribuição da representação do
Partido Social Democrático da Baía não foi de todo apro
veitada pela Comissão Constitucional dos 26, mas, diluidas
ou não, alteradas ou modificadas, as idéias, que a represen
tação do Partido defendeu no estudo do anteprojeto, foram
admitidas pela Sub-Comissão desta Assembléia.
. Acentúo i§tQ, para mostrar que, não' s6 a Assembléia tem
trabalhado, e trabalhado muito, como, em particular, a re
presentação do Partido Social Democrático da Baía, toman
do a sério um serviço que a sério o eleitorado baiano lhe
conferiu, cooperou de forma a não mereeer a crítica dos que:
em desacôrdo com as tendências liberais e democráticas da
Constituinte, estimariam até que n6s aqui niío nos houvésse
mos reunido.

A primeira emenda, Sr. Presidente, é ao título VI, ca
pítulo lI, "Declaração de Direitos e Devere8~'.

Redigiria, assim, o n. 25 do art. U2: - liA lei permi
tirá, a quem quer que seja, representar, por petição, aos po
deres constituidos, dnunciar abusos das autoridades e de
fender a coisa pública."

Num país de demooraoia organizada, atribuir a qualquer
cidadão o direito de defender a COiS8 pdbUC8, é providência
de alto alcance, amparada em princípios de indiscutível mo
ralidade. O que á coisa públioa. presup15e-se que seja pa-
trimônio coletivo. -

Se é certo que qualquer pode representar por escrito,
denunciar abusos das autoridades, logicamente pode zelar
pelo aludido patrimônio, acautelando-o na· -forma que a lei
ordinária prescreVer. Salvo.- se estamos legislando por amor
ao empirismo e para vencer mais uma das nossas tradicio
nais etapas de lirismo político.

Numa Constituição que visa, antes de tudo, construir ou
reconstruir um regime livre, liberal e republicano de go
vêrno do povo pelo povo, a intervenção particular e legal em
defesa do bem e da riqueza de todos, quando esta e aquele
se acharem ameaçados !leIo arbítrio ou pela prepotência dos
governos, não só é aconselhável, como até louvável. A lei
escrita, maximé a lei fundamental, não conhece nem admite
poderes irresponsáveis e impunes. A objeoão de que o prin
cípio salutar,-ora invocado na emenda, 'Viria tumultuar os
trabalhos dos tribunais de Justiça do pais,congestionando o
Supremo .Tribunal Federal, não procede, é inconsistente o
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até me parece disfarear o desejo do comodismo. A hipótese
de que' êsse princípio daria margem a abusos e irrisões não
c?lhe, visto como com abusos e irrisões, de natureza. essen
CIalmente excepcionais, não se. argumenta para, em resumo,
recusar-:se ~ma idéia de puro patriotismo, de coragem, em
harmoma rIgorosa com o espírito democrático da Constitui
Cão que ora elaboramos. O nosso grande historiador-soció
logt> Oliveira Viana escreveu avisadamente, de referência ao
Brasil: "Não existe o sentimento do interêsse coletivo..iJiste
sentimento, tão profundo nas raças germanicas em geral es
pecialmente na raea inglesa, é inteiramente nulo no cid~dão
brasileiro. "

E mais adiante, reforeando a sua tese: - "Esta ausên
cia de sentimentos dos interêsses gerais É' que explica o in
sucesso de todas aquelas instituiçõ~s sociais, em 1Ue não há
em jogo o interêsse pessoal dos cooperadores,·

:Comigo está o meu companheiro de representação Sr.
Marques dos Reis, jurista e professor de Direito, uma das
inteligências mais cultas e brilhantes desta Assembléia.
Relator especial para a Comissão dos 25, coube-lhe a parte
da .declaração de direitos e deveres. Do ~eu estudo conci
encios-o, da sua sabedoria e da sua independência no exame
do assunto, procurando sempre compreendê-lo dentro das
realidades nacionais, a Casa acaba de ter a certeza.

A Comissão de Revisão ou sub~missão, como quer
que a chamem, assim, não entendeu, permitindo, apenas, o
direito de representação. por petieão, e nunca o de defesa
qa cousa pública.

.Também comigo acredito que esteja o Sr. Levi Car
neiro, outra grande inteligência e outra cultura brilhante
desta Casa, dos mais ilustres advogados profissionais que
há no Brasil. Qualquer cidadão póde e deve, desde que não
tenha interêsse patrimonial imediato, promover aeão judi
cial para "anular atos administrativos atinentes á receita
ou á despesa pública, ou qualquer outros, contrários'
Constituição ou ás leis aplicáveis."

A Comissão de Revisão ou sub-Comissão achou pru
dente não avançar. Talvez receasse parecer aos olhos da
nac!o que isso fosse liberalismo de mais.

Mas o plenário da Assembléia 010 tem motivos para
alimentar os mesmos receios, Daí a esperanca de vê-lo
aprovar o direito que a qualquer se atribue de defender a
causa pública, na fórma que a legislaçl10 ordinária pre
oeituar,

A minha segunda emenda nl10 traz novidade ao Direito
Constitucional moderno. .

Já a Constituição alemã, constantemente· invocada e
cUjo idealismo tantas vezes tem sido euloado nesta Casa.
a-pezar-de praticamente suspensa, porquê vigora no Reich.
atualmente, um regime de fOrca, diz no ar1. i42:

"As escolas privadas, como sucedaneas das escolas pú
blicas, necessitam de autorização do Estado e se.submete
rão ás leis do país. A autorização deve ser concedIda qua~
do as escolas privadas, em seus programas e suas organI
zações. tanto quanto na formação científica do seu pessoal
docente, não seiam inferiores ás escolas públicas e não e..
tabeleeam uma separação de alunos segundo a situação de
fortuna dos parenteb. A autorizaoão será recusada quando
a situação econÔmica e jurídica do pessoal docente não es
tiver suficientemente assegurada."
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Proponho eu:
No título VI - Capítulo VI - da Família e Educação

acrescente-se onde convier:
"Não serão WcializadOs ou equiparados: os estabeleci

mentos particulares de ensino que não assegurarem ao seu
pessoal docente a establidade, enquanto bem servir, e a re
muneração contínua e adequada".

Além da Constitul;{âo alemã, temos mais a Constitui
ção da Cidade Livre de Dantzig, art. 105, e a Constituição
da Tcheco Slovaquia, art. i20. Vê-se que a intervenção do
Estado na vida do ensino particular é medida de há muito
reclamada pela doutrina e pela legislação. Sociólogos auto
torizados recomendam que o ensino secundário, com o nu
meroso pessoal que exige e a capacidade que requer, não
póde, não deve ser exclusivamente objeto de indústria pri
vada e proveitosa. O Estado intervem na alimen!aQão e
na saúdé do povo. Por isso mesmo, cumpre-Ie intervir na
instrueão particular, protegendo-o contra a usura do ganho
dos que com ela comerciam sem idealismo, nem civismo,
visando especular ainda que com o sacrifício do bem estar
social. O pão para o estomago não é mais sagrado do que
o pão para o espírito e os que se entregam 80s árduos mis.
teres de distribuir o segundo merecem a necessária assis
tência do poder público. Tanto quanto 0& professores ofi
ciais, os particulares também têm direito a proteção do
Estado. Profissão áspera e ingrata, o magistério particu
lar não tem as garantias dos outros gêneros de locação de,
serv;cos. Essas gar.anUas morais e materiais 'se impõem ao
professorado de todos os graus, cuja condição social e eco
nÔmica está em reloeão com o progresso dopais.

Dos 7~).3r29 docectes existentes )10 Brasil, em 1932.
calcula-se que 27. ~84 se dediquem ao ensino particular. :é
de justiea não deixar ao abandono tantos mestres úteis á
cOmunhão nacional.

Ampará-los, é amparar o próprio desenvolvimento cul~

tural brasileiro. É despertar na indústria do ensino pri..
mário e secundário o gosto pela seleção das capacidades
morais e intelectuais. E assim amparados, por outro lado,
êsses professores particulares terlo também de chegar á
realidade do seu constante aperfeiçoamento, da sua efi
ciência e da sua finalidade na integraçã.o profissional.

A matéria contida na emenda, como se vê, nlo é nova.
O SR. XAVIER DB OLIVEIRA - Estou ouvindo a V. E%.

com todo o prazer, porquê é um encantamento a sua ora..
ção. (Muito bem.)

O SR. TEIXEIRA LEITE - Apoiado. Para todos n6s.
O SR. XAVIER DB OLIVEIRA - Acho esta emenda de

V. Ex. de uma importancia, de uma transcendência irr,..
cusável, mas acredito que, tal como está redigida, talvez
prejudique enormemente os colégios secundários no intA
rior do país. Faço ressalva neste particular porquê creio
que, publicada que seja a emenda, prestando V. Ex. atençã.o
ao que de protestos virá de todo o interior do Brasil. fi..
cará talvez de aeÔrdo comigo.

O SR. PAULO FILHO - Sr. Presidente, protetrto
maior virá de todo o Brasil, mas em favor da emenda, por..
quê, como se sabe, O' magistério secundário do país é QUasi
todo composto de professores particulares.
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Os estabelecimentos de ensino secundário são geral
mente casas comerciais. Nenhum professor do ensino se
cundário particular tem direito ,á estabilidade. Entretanto,
Sr. p'residente - e posso apelar para o testemunho da As
sembléia, onde, com certeza, haverá pais que tenham filhos
em colégios - nestes os alunos pagam, geralmente, as fé
rias. O respectivo professorado. entretanto, nada recebe
durante essas mesmas férias.

O SR. MORAIS PAIVA - De acOrdo. Aos internos, até as
refeições e a roupa lavada são cobradas durante as férias.

O SR. PAULO FILHO - Esta é a situação. Não quero
Impor aos diretores dêsses colégios a obrigação de terem
professores qUI' nalJ lnel! conVellballi. Daí, na mln!la
emenda declarar: "enquanto bem servirem", porquê, no
caso, a: locação de serviços seria em virtude de um con
trato escrito entre as duas partes: o professor e o diretor
do colégio. O que quero, apenas, é assegurar a remuneração
adequada e contínua, e a estabilidade a êsses professores.

O SR. MEDEIROS NETO - O direito ás férias.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Insisto em fazer ainda d

mesma consideração ao nobre Deputado. V. Ex. sabe que
nem no Distrito Federal ainda foi possível atingir essa
etapa.

O SR. BARRETO CAMPELO - Por falta de lei.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Não quero saber se po!:

falta de lei ou se por outra razão. O certo é que não existe
essa segurança. E dada a generalidade com qu~ u orado!
atribue esta - como se diz - exploração comercial do
professorado, pri:p.cipalmente no interior do Brasil, permita
o nobre colega que eu diga que não é com inteira justiça
que o faz, tanto mais que sabemos que nos sertões é pre
cisamente o clero que presta seus maiores serviços como
professores abnegados.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Os ser:viços do clero no
magistério são no sentido de manter a semi-ignorancia e
alimentar a superstição.

O SR. BARRETO CAMPELO - São casos individuais.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - São casos generalizado!

em todo o Brasil. A emenda, tal como está, parece envol
ver problema muito grave. Sei de muitos professores que
ganham apenas 100' por mês. No entanto; êsses estabele
cimentos fechariam, certamente, se fossem obrigados •
sustentar os professores durante as férias, mesmo pagan
do-lhes só tOO' mensais. Assim, digo eu, a medida é muito
séria, principalmente partindo de quem parte. Penso qu&.
meditando melhor, verá V. Ex. que tenho razão.

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Paulo Filho dis
p~e apenas de iO minutos para concluir sua oraeão. Pe~
aos nobres Deputados que não o interrompam.

O SR. PAULO FILHO - Exposta assim a minha se
gunda emenda. que farei divulgar, passo á terceira e úl.
tima, que também justifico.

O SR. IREN~O JOFFILY - Esta segunda emenda (2tt
V. Ex. éde alta significação. mas pode trazer' resuUadcJ
funestos.

O SIt PAULO FILHO - Sr. PrelSidente, o -argumento
da precariedade de alguns estabelecimento! de ensino ~e

cundári9•••
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o SR. XAVIER DE OLIVEIll.A - De muitos.
O SR. PAULO FILHO - ..• não deve prevalecer pa.'"!..

se manter indefinidamente a 'precariedade de toda o ma
gistério secundário particular do país..

O SFt. fuEN:G:O JOFFILY - Não iria isso dificultar a Ins
trução?

O SR. PAULO FILHO - Creio que não. O que muito
mais dificulta é a situação dos professores particulares
que vivem na pobreza extrema e não podem repetir a pru
dência da formiga da fábula de La Fontaine. ~sses pro
fessores têm que continuar na penúria, sem condições eco
nômicas para prestarem ao país os serviços de que são ca
pazes.

A minha terceira emenda, Sr. Presidente, é relativa
ás disposições transitórias. Entendo que o art. 15 deve ser
redigido da seguinte forma:

"Esta. Constituição será promulgada pela Mesa
. da Assembléia, assinada pelos Deputados presentes,

impressa e publicada na ortografia usual do POV<l
brasileiro."

A carta política do .país tem de ser um monumento
duradouro de sabedoria jurídica. Feita pelos representan
tes na Nação, á Nação ela vai estabelecer deveres e criar
direitos. Presume-se, por isso mesmo, que seja um alto
e extraordinário estatuto traçado em nome do povo e para
o povo, do qual se espera que o conheça em todos os seus
têrmos, obrigado a lê-lo e a transcrevê-lo, no todo ou em
parte, conforme as circunstancias e as emergências. Não
sendo obra de arte literária, é, todavia, obra que precisa
obedecer ás regras de uma grafia que a grande maioria da
populacão não estranhe nem recuse, como sucede com o
atual sistema cacográfico posto em voga por fÔrc8. de uma.
lei discricionária do Govêrno Provisório, lei que nem todos
cumprem e que geralmente se amaldiçoa. Improvisou-se
êste sistema á revelia do ensino primário e secundário da
República. Os professores e educadores profissionais, as
associaQões pedagógicas e culturais, todos quanto podiam
e deviam ser ouvidos a respeito não mereceram a honra de
dar uma opinião sObre o problema, que se não resolveu,
antes se agravou, porquê foi mal solucionado. opinião que
o Govêrno, ao menos. aceitasse para considerar. A caco
grafia em vigor resultou de um acÔrdo meio secreto patua
do entre a Academia Brasileira de Letras e a Academia de
Ciências de Lisboa.

Uma 'reforma ortográfica· é coisa que pressupõe co
nhecimentos especializados da questão. Requer. antes da
tudo, que se tenha longa e sólida experiência do trato do
idioma, estudando-se e investigando-se êste iãioma nos
seus mínimos aspectos, acompanhando-o na sua origem,
na sua evolucão e na sua perfeicão.

Não se é filólogo com a simples circunstancia de se
ser litel'ato. Não se é educador s6 pelo fato de se ser pre
parado nesta ou naquela disciplina. Ora. em a nossa Aea-·
demia há figuras que, sem favor nenhum. honrariam qual
quer país de civilização literária do mundo. não bã d\1
vida. Mas nessà Casa de gente ilustrada, ainda que nlo se des-
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contem as vagas, não se reconheceriam quarenta mestres
em filologia.

Se a Academia quisesse realizar uma reforma nitida
mente nacional, se não se esquecesse de auscultar o sen
timento e a competência de uma grande quantidade dos
nossos mestres de verdade no assunto, claro que as modifi
cações que ela cismou em meter no idioma não suscitariam
a campanha de civismo que se alastra e que há de coagí-la
a emendar a mão.

O resultado é o que eu já tenho escrito e sustentado
por uma coerência que jámais me abandonará: estamos
hoje num labirinto de regras e exceções. Quem já sabia pelo
sistema antigo tem de voltar á classe, para aprender pelo
novo. E um novo que só tem servido para agravar a anar
quia de uma das mais anarquizadas línguas do chamado
grupo neo-Iatino.

Para argumentar, concordemos que a reforma venha
simplificar o idioma no Brasil, facilitando a grafia. As
criancas de hoje, quando atingirem a época de estudar a8
línguas estrangeiras, que são obrigatórias nos cursos ofi
,ciais, sofrerão e se desesperarão com a balbúrdJ&. O~

franceses e ingleses não simplificados, nem uniformizados,
podem viver sem o conhecimento do português. Nós. é que
.não dispensamos a familiaridade com a língua dêles. A
trapalhada em vigor, por fOrça de um decreto distancia a
grafia franco-inglesa da nacional, que dela se aproximava.

Alegar-se-á que muitas palavras inglesas e francesas
seriam mais belas e de mais fácil compreensão, se na City
e na Wall Street as grafias correspondessem ás respectivas
pronúncias. Possív.el. O que é indiscutivel é que sem sim
plificar, sem uniformizar o vocabulário, os franceses, os
ingleses e os americanos dominam o mundo com o seu
espírito, o seu comércio e as suas indústrias, ganhando, de
quando em quando, o premio Nobel de Idealismo. E ainda
adiantam francos, libras e dolares aos pobretões que se
mortificam com superstições ortográficas, violando seman
tica e se valendo da moratória para não pagarem o dinheiro
que tomaram emprestado.

A língua de um povo quem a faz é êsse mesmo povo.
Todo o problema de ortografia é um problema de estética.
Só os "tamanqueiros do idioma" a que Já aludia I) glorioso
Ruy Barbosa,. é que imaginam que uma família de
40.000.000 de almas desistirá de falar ou escraver·!la con
sonancia de seus hãbitos para se submeter' docilmente ás
implicancias de uma minoria que quer matá-la no senti
mento da sua brasilidade. Sentimento que, a despeito de
tudo, viverá eternamente. (Muito bem.)

Não são palavras de hoje que aquí venho pronunciá-las
'pela primeira v~z. Eu as repito, porquê já as tenho escrito
pela imprensa, sem me preocupar com os incOmodos da
independência de atitudes. Em nosso país certas obstina
cões operam milagres de obliterar nos cérebros mais dou
tos verdades sabidas e proclamadas..Convém insistir nes
sas verdades. A repetição ainda é o melhor método de ar
gumentos. A futura Constituição, impressa e publicada
nessa cacografia, que o povo em conciência não adotou,
seria um estatuto deformado e aleijado, que á coletivida:fe
repugnaria. (Muito bem; muito bem. Pal1'lUU. O ora4Of' e
vivamente cumprimentado.)
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o Sr. Presidente -: Tem a palavra o Sr. José Carlos.

O Sr. José Carlos lê o seguinte discurso: - "Sr. Presi-:
dente - A bancada paulista apresentou ao anteprojeto de
Constituição a emenda n. 703, que foi aproveitada no art. 130
do Substitutivo da Comissão Constitucional, e que está re
digido nos têrmos seguintes: "Os Estados poderão criar ór
gãos de assistência técnica aos Municípios, e de verificação
das suas finanças".

Coube-me, Sr. Presidente, como primeiro signatário da
emenda aludida, justificá-la. Dada a exiguidade de tempo de
que disponho, vou logo entrar em matéria, examinando-a
sob os seus aspectos principais: O doutrinário e o da expe
riência vaulista com o seu Departamento da Administracãº
Municipal.

A. lição da doutrina
No campo doutrinário a única objeção que se tem lê

vantado contra a existência de um órgão de assistência técni
ca aos municípios e de verificação das suas finanças, é a de
que seu funcionamento atenta contra a autonomia munici
pal. Mas essa objeção não passa de preconceito fundado em
falsa noção de autonomia.

O têrmo "autonomia" veiu primitivamente do regime
administrativo adotado pelas cidades gregas, que em verdade
"não eram municipalidades no sentido moderno", segundo fi
ensinamento de Muuro, "The Gov. of American Cities", pá
gina 71.

Hoje a noção essencial de autonomia municipal afasta
se da noção de liberdade e se avizinha da de competência.
Assim, quando se fala em autonomia municipal não se quer
dizer que êle seja livre para resolver sôbre tudo quanto
lhe diga respeito, mas sim que lhe compete decidir nos as
suntos que a lei lhe atribue.

A noção de autonomia municipal é esta: "govêrno pr6
prio no que lhe for próprio a juízo de outro"; ou, na lin
guagem popular: ..o poder próprio de açã.o dentro de limi
tes que outro poder mais alto ·lhe trace". Mas autonomia
não se confunde com soberania que é: "o poder próprio de
ação no que lhe for próprio". lt a lição do ilustre professor
Sampaio Dória, da Faculdade de Direito de São Paulo•

. DeYemos lembrar que mesmo a intangibilidade da sobe
rania, indiscutível no século XIX, começa a ceder, em nossos
dias, ante o estreitamento das relacÕes de ordem interna
cional.

Sr. Presidente. Acima do município autônomo existe o
Estado, .poder que lhe traça a esfera de acão.

São elementos da autonomia municipal:
10 -o p-oder próprio de organização e de ação;
20

- esfera de ação determinada por outro poder.
Só é autônomo o município que organiza livremente o

seu govêrno: prefeito e camara municipal. Pode o municí
pio autÔnomo agir livremente em tudo que diga respeito ao
SeY. peculiar interêsse. Mas qual é o juiz do peculiar inte
rêsse dos municípios? Em parte, êles mesmos. Em parte, o
Estado. O interêsse geral da União e dos Es-tados muitas
vezes coincide com o interesse dos municípios. A ordem pú
blica, por exemplo, é interêsse peculiar do município, mas
também o é do Estado. A desordem nas finanças municipais
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prejudica o crédito do Estado e da própria União. Daí caber
ao Estado fixar a esfera de ação dos municípios.

. Meras jurisdições administrativas que são, devem os
municípios observar a lei organica, que os rége, emanada do
Estado, assim como está êste sujeito á Constituição da
União. Autônomos dentro da organização do Estadú, como
autônomo êste na estrutura nacional. Não há, porém, iden
tidade, nem paridade entre estas autonomias, visto dever,
cada qual, tender a séries diversas de inierêsses coletivos.
Na autonomia municipal, atende-se á organização da admi
nistração. Na autonomia dos Estados atende-se ã organi
zação política, ou na frase de Durand "Les Etats Federaux") :
"á formação da vontade nacional" .

O SR. BARRETO CAMPELO - Há muitos tipos de federa
ção. Se V. Ex. escolhe certo tipo, tem toda .razão. Como,
porém, são vários, qualquer govêrno serve. E já que apar
teei a V. Ex., queria dar um argumento que estava a me
estourar na' garganta: V. Ex. tem toda a razão quando de
fende ·80 autonomia municipal; não sei porquê, entretanto, a
autonomia Itiunicipal significa isso e a autonomia estadual
significa aquilo •

O SR. CÉSAR VERGUEIRO - São de natureza diferente.
O SR. JOSÉ CARLOS - A autonomia niunicipal diz

respeito á administração e a do Estado á política.
'A falsa noção de autonomia municipal tem no Brasíl

uma explicação de ordem histórica. É que as antigas muni
cipalidades portuguesas não eram corporações meramente
administrativas, cabia-lhes, também, grande parte de influ
ência nos negócios gerais do Estado. É o que nos ensina
.Cortines Laxena introdução de seu livro "Camaras Muni
cipais" .

As Camaras Municipais brasileiras, ou melhor, as Ca
maras do Conselho ou os Senados da Camara, como se dizia
na época, eram no regime colonial corporações do tipo das
municipalidades portuguesas, e se pouco influiam nos ne
gócios do Reino, por estarem muito afastadas da metrópole,
arrogaram....se atribuições que de modo algum, diz ainda
Cortines Lue, se podiam conciliar com a naturezr. e lndole
do poder municipal.

E tão ciosas de sua independência eram as municipali
dades brasileiras, no tempo da ColOnia, que a Camara de
São Paulo obteve do Reino a Provisão de 23 de julho de i 745,
que lhe permitiu, não terem oficiais que não fossem nasci
dos na Capitania. Carneiro Maia, em seu li'Vl'o "O Município"
assim explicou tal prerrogativa: Nascia êsse espírito de
rivalidade do zêlo com que. os descendentes dos antigos po
voadores do país se ressentiam de verem as posições ofi
ciais geralmente ocupadas por adventícios, que além de
ineptos, não tinham nomes de família para recomendá-los,
nem documento algum de serviços próprios ou de seus an-
tepassados . '

Sr. Presidente. Há. um êrro muito espalhado entre nós,
,mesmo entre escritores nacionais, que é o de confundir a
idéia da federação com a de descentralização. administrativa.
A. federação é uma descentralização, não administrativa e
sfm política. Autonomia municipal é iloção que diz com a
orranizaclo administrativa. Autonomia estadual é c<Jnceito
tundamenlal da ofpnizaolLo política. O fato de possuirem
08 muniofpios ampla autonomia, nlo quer dizer que melhor
fundamentada ll18Ja a tecienolo, ou que esta melhor esteja
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caracterizada. Basta olhar o panorama do mundo civilizaão
para vêr municípios autônomos .em estados unitários. O
burgo inglês explica-o. Munro em outra abra sua "The go
vernement of European Cities", alu(J.e á administração au
tônoma. Ainda que desamparada de qualquer salvaguarda
legislativa, a cidade inglesa goza de acentuada independên
cia administrativa, e o Parlamento da Inglaterra, jamais
intervem nos negócios privados dos burgos, contra a von
tade dos respectivos habitantes. Na Franca unitária, segundo
o ensinamento de Hauriou, a personalidade moral das co
munas remonta longe, e a comuna pode em príncípio or
ganizar toda a espécie de serviço· púlllico local, útil aos ha
bi~ntes. No Chile, na Colômbia, e na Bolívia, todas repú
blicas unitárias, as Constituições respectivas demonstrám,
igualmente, que" não é característica da federação a autono
mia m1}Dicipal.

Sr.' Presidente. Três são os principais problemas que
se agitam em matéria de administração municipal: 1°, o da
autonomia; 2°, o da centralização ou descentralização; 3°,
o da fiscalizacão . Os respectivos conceitos por vezes se
confundem na linguagem popular. :Mas são inconfundíveis
na técnica do Direito Público.

Autonomia é simplesmente a faculdade que compete
aos municípios de proverem êles próprios, OS cargos de di
recão da comuna, e de agirem livremente dentro' dos limites
traçados pelo Estado. Se os municípios elegerem o prefeito
e os vereadores, é autônomo o munieípio. Se o prefeito é
nomeado pelo chefe do Estado, desaparece a autonomia~
Esta é a noção clássica da autonomia exposta por Orlando,
com a sua habitual clareza ("Principii di Diritto Amminis
trativo", ed. 1915, pág. 162). ~ste é () mínimo de poder ga
rantido aos municípios reclamado pelo eminente Sr. Levf
Carneiro na crítica que fez á obra notável do Sr. Castro
Nunes.

O problema da centralização ou descentralização admi
nistrativa diz respeito á maior ou menor porção de ativi-
dade reservada aos municípios em face do Estado. .

O problema da fiscalização não se confunde com qual
quer dos outros dois. Por ela orgãos do Estado cooperam
com os dos municípios, para melhor exercício de atividade
dêstes.

O SR. NERO MACEDO - A. autonomia era tamanha que
chogaram vários municípios a fazer, até, empréstimos ex
ternos.

O SR. JOSÉ CARLOS - É verda.de; não há dúvida.
O SR. NERO MACEDO - E eu propuz fOsse cerceada essa

autonomia, grandemente prejudicial á economia brasi-
leim. . I

O SR. LUIZ CEDRO - :êsse inconveniente se aplica, igual
mente, aos Estados.

O SR. JOSÉ CARLOS - Não há dúvida ~ém; na
parte relativa aos empréstimos externos. . "
;" O SR. NERO MACEDO - O empréstimo externo envolve
a soberania na ocasião da cobrança.

O SR. JOSÉ CARLOS - Perfeitamente.
Entre nós, no regime da Oonstituiçlo de 24 de feverei

ro, que assegurava a autonomia municipal, sempre se pra
ticou em larga escala a fiscalização. Exemplifiquemos com
São Paulo: os atos pelos quais os municípios .se associavam
para realizar melhoramentos de interesse comum não entra-
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vam em vigor antes de aprovados pelo Congresso (Consti
tuição Estadual, art.' 60); os municípios não podiam con-

'trair empréstimos externos sem autorização do Congresso
(Lei Estadual, n. 1.3440, de 1912, art. 2°); dos atos e deli
berações das municipalidades cabia recurso para o Senado
Estadual, que os podia anular (Constituição Estadual, art. 22
e art. 58).

A fiscalização não tem, portanto, que ver com a auto
nomia dos municípios. O município pode ser autônomo e
intensamente fiscalizado, assim como pode não ser autô
nomo, e ficar completamente isento de fiscalização.

O órgão de assistência técnica aos municípios e de fisca
lização das, suas finanças poderá, entre outros, realizar os
seguintes objetivos:

10 - Prestar assistência técnica, como por exemplo na.
solução dos problemas de urbanismo, de água, esgoto, luz,
instrução, rodovias, mercados, matadouros, etc.

2° - Fiscalizar a execução dos orçamentos organizados
pelas Camaras Municipais. '

30 - Fiscalizar o serviço de juros e amortização das
dívidas e autorizar a realização de empréstimos.

4° - Assistência legal ás municipalidades, em segunda
instancia, ou em pareceres sÔbre consultas que lhe façam os
prefeitos ou as Camaras Municipais.

É certo que um conflito poderá surgir entre a' Municipa
lidade e o órgão fiscalizador. Cabe aos Estados, na elabora<;ão
da Lei Organica dos municípios, estabelecer regras para diri
mir tais conflitos e poderá escolher entre outros o plebiscito,
realizado entre os municipes eleitores.

Demonstrada a inanidade da objeção levantada contra a
criação de órgãos que nos Estados fiscalize a administração
municipal, tudo aconselha aquela criação, da qual só se pode
esperar os ótimos resultados obtidos em S. Paulo, na prática
revolucionária, como passamos a demonstrar.

O SR. NERO MACEDO - V. Ex. tem toda razão É indis
pensável, mesmo para evitar males êntre dois ou três muni
cípios visinhos. ~sses órgãos podem regularizar as leis, e a
cobrança do imposto.

O SR. DELFIM MOREIRA JUNIOR - Acaba de ser criado em
Minas Gerais, um órgão dessa natureza.

A e:cperibl.cia pauZista

O SR. JOSÉ CARLOS - Sr. Presidente. A transmutação
no Brasil, em outubro de 1930, do govêrno constitucional fe
derativo em govêrno unitário ditatorial, que enfeixou em suas
mãos todos os poderes da União, dos Estados e dos municípios,
determinou a necessidade da criação de um órgão regulador
das relações dos Estados e seus respectivos municípios.

No Estado de S. Paulo, o seu primeiro govêrno provisó
rio criou logo, pelo decreto n. 4.781, de 29 de Novembro de
1930 o Departamento de Organizaolo Municipal, transfor
mado em 3 de março de 1931, pelo decreto n. 4.918. em
Departamento de Administração Municipal.

Como demonstraOlo da eficiência do aparelho criado em
S. Paulo pela revolução de 30, para assistência técnica aos
municípios, e de verificação de suas finaneas, basta comparar
a situação financeira dos municípios paulistas em 1930 e em
193j.
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No ano da vit6ria da Revolução a dívida total dos muni
cípios do Estado de S. Paulo, atingia á soma de réis
225.330:334$782, sendo consolidada 173.480:243$254, e flutu
ante -- 51.849:492$528.

Em 1934, sob a ação vigilante do Departamento da Adm~

nistração Municipal a divida total dos municípios paulistas
baixou a 174.930:382$572, sendo cõnsolidada 157.580 :827$584
e flutuante 17.349:554$988.

O SR. LuIZ CEDRO - É realmente, exemplo prático e
eloquênte da necessidade da fiscalização. .

O SR. JOSÉ CARLOS -- As municipalidades paulistas
amortizaram, portanto, suas dívidas de quantia bastan
te apreciável -- 50.748:019$739.

Devo lembrar que em igual período as municipalida
des do Estado de S. Paulo mantiveram em dia o serviço de
juros de suas dívidas, pagando réis 66.063 :737$762.

De 1931 a 1934, inclusive, quer dizer sob o regime
discricionário do Govêrno Provis6rio, as municipalidades do
Estado de S. Paulo empregaram no serviço de suas dívidas :
116.811:757$501!

O saneamento das finanças municipais operado pelo
Departamento da Administração Municipal, ressalta com
mais clareza quando se verifica que em dezembro de 1930
setenta e seis municípios não tinham dívida consolidada,
número que subiu a 93 em 1934.

Mais interessante ainda são os dados relativos á dívida
flutuante. Em dezembro de 1930 apenas 23 municípios pau
listas não tinham dívida flutuante. Em 1934 cento e trinta
e seis municípios não tem dívida flutuante.

O SR. BARRETO CAMPELO - Os índices são, proporcio
nalmente, os mesmos em Pernambuco.

O SR. JOSÉ CARLOS - Agradeço a informação do
nobre colega.

A ação bemfazeja do Departamento de Administracão
Municipal não se fez sentir tão s6mente na melhoria das
financas dos municípios. O Código de Contabilidade e as
numerosas circulares, notadamente a de n. 187 que traçou
normas uniformes para a -elaboração dos orcamentos, bep.efi
(las notavelmente á técnica orçamenu-ria e de contabilidade
municipal.

A aplicação mais cuidadosa dos dinheiros públicos per
mitiu aos ~unicípios empregar algumas verbas para servi
ços que, antes de 1930, estavam a cargo ex.<J1usivo do Estado,
tais como os referéntes á instrução pública, higiene e se
gurança pública. Puderam ainda alguns municípios auxiliar
a manutenção de serviços estaduais como lepros6rios" Hos
pital de Alienados de Juqueri, etc.

Cumpre salientar que tal aparelho de tão eficiênte fun
cionamento nada tem custado ao Tesouro do Estado, pois,
as suas despesas são cobertas com quotas pagas pelas Pre
feituras e que variam de 250* a 4 :2001 anuais, conforme a
respectiva receita, fartamente recompensados pelos servioos
de· assistência técnica, especialmente os relativos ã obras
públicas de engenharia,· os de contabilidade e os de assis-
tência legal. -

No regime discricionário instaurado pela Revolução de
30 já criaram órgãos fiscalizadores dos municípios os Estados
de Pernambuco. Pará, Ceará e Rio Grande do Sul, sendo que
~ste último pelo decreto 5.431, de 26 de setembro de 1933,
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tendo sido entregue o Departamento ã competência do
Dl'. Hercilio Domingues".

O SR. NERO DE MAcEDO - O Estado de Goiaz também já
tem.

O SR. MTUR. NEIVA - Igualmente, a Baía.
O SR. FERNA...""IDES TÁVORA - Assim como o Ceará, que

possue um departamento municipal.
O SR. JOSÉ CARLOS - Agradeço as informações, que

aumentam o número dos departamentos já existentes. Aliás,
quanto ao do Ceará, já tive a satisfação de o enÚIDerar.

Outros governos estaduais já tem enviado representan
tes a São Paulo, afim de estudarem o Departamento da Ad
ministração Municipal, tendo em vista criar institutos con
gêneres, e entre êles lembro-me dos Estados de Minas
Gerais, do Piauí, do Paranâ e de Santa Catarina.

O Estado de S. Paulo ofereceu, em 1932, um modelo de
ação coordena~ora, num momento em que a salvação públi
ca exigia a colaboração inteira do Estado e das Municipali
dades. Durante a Revolução Constitucionalista de São Paulo,
cuja história realçará a capacidade organizadora dos pau
listas, criou o govêrno o cargo de delegado técnico, que era
exercido por um engenheiro, junto ás prefeituras munici
pais. ~sse engenheiro estava sempre em contacto diréto
com a diretoria do serviço, mantida na capital. Excelentes
foram os resultados da inovação. Serviços houve que pa
reciam milagres de improvização. Preparo de estradas,
aberturas de caminhos, instalações emergentes de rédes· de
água, esgõtos, telefones, luz, e fôrça elétrica, excavações de
trincheiras, serviços de transportes, tudo maravilhou pela
presteza, pela exatidão, pela perfeição.

O SR.. VERGUEIRO CÉSAR - Obra notável, a dos engenhei
ros que estiveram na Revolução I

O SR. JOSlií CARLOS - A emenda apresentada pela
bancada paulista, e já aceita pelos Srs. membros da Comis
são Constitucional, deve ser aprovada pelos Srs. consti
tuintes, pois, têm a seu favor a lição da doutrina e a lição da
experiência no Estado de São Paulo, e em outras únidades
da Federação (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador
é vivamente cumprimentado.)

5
o 8r. Presidente - Tem a palavra o Sr. Francisco

Rocha.
O Sr. Francisco Rocha lê o seguinte discurso: - "Sr. Pre

sidente,Srs. Constituintes: eu não viria. ocupar a vosss:
atencão, nesta já tão balburdiada elaboração da nossa leI
básica, se me não impelisse um dever de conoiênci,!l..
. Por deficiência de sugestões, de ideias, de. teorIas, cor
porificadas no turbilhão das emendas que invade.m êst.e
recinto, não é que se deixará de salvar o país. A mmha ln
tervenoão nos <lebates não pretende, pois, descobrir a pol
vora. Eu nAo trago aos mellS pares a pedra filosofaI· que,
na confusa abundancia d.as afirmativas e dos dogmas,
lhes aponte o ouro da Vel'dade. .

Nem creio, e peço perdão do meu eepticismo, que se
possa achar, tão cedo, a expressão jurídica capaz de conju
gar ou pelo ,menos aproximar as realidades da naclo e os
ideais ão sOOulo.
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o apriorismo, tão característico das arrancadas liberais
dos dois primeiros quarteis do século passado, anteriores
ás influênCIas do mélodo experimental, criou nos publielS
tas e nas classes dirigentes a ilusão das fórmulas e dos
códigos..

A realidade veiu mostrar, com provas de acutilante
penetração, que não são as leis qU13 comandam os fatos 
e SIm os fatos é que determinam as leis.

o próprio grande Rui, cuja poderosa cultura era uma
cátedra da Sorbonne funcionando na selva tropical, reco
nheceu depois que as tendências erradas da nossa forma
~ão social, econômica, financeira, pedagógica e política pas
saram ao largo dos quadros institucionais. propelidas no
curso eterno das cousas vivas.

Numerosíssimas das suas lições, copiosfssimas filoso
fias suas e dos seus companheiros da primeira aventura re
publicana, tinham vivido, como.as rosas de Malherbe, o dia
das discussões que as sustentaram. .

E para logo sepultadas, mumificadas nos ataúdes de
ouro dessa fraseologia lapidar por que tanto se bate o re
toricismo das nossas elites legiferantes, entravam a dor
mir o sono da inoperancia, quando não do concavo esqueci
Ulento silencioso dos s!'Us túmulos vocabulares.

E, já no primeiro lustro do nosso século, começaram a
surgIr, em todos os quadrantes do país, reclamos e críticas
contra a inobjetividade do estatuto fu.ndamental de 91.

Uns, inspirados nas leituras européas, aplicando a um
pais novo e pobre as questões de velhos povos indust.riali
zados, bradavam por uma renovação das instituições ao
calor dai> ideologias socialistas. '

Outros, vibrando á teatralidades ditatoriais da Alema
nha e da ltalia, clamavam por govêrnos f6rtes e pelas clás
sicas camisas coloridas...

Ainda terceiros, enervados pelo teoricismo da carta
magna e pelo seu divórcio das chamadas "realidades nacio
nau'''. Quer'iam sentIr na ltll. segundo ~ expressão da lua
literatura olfativa, o cheiro do mato b"4Iileiro.

Quando aqu1 n08 reunimos e se abriram ai portas ,
mspiraçlo dos Licurgos, como uma corrente longo tempo
represada, um aluvião de emendas jorrou s6bre a mesa da
Assembléia.

Dai uma colcha de retalhos juridicos, verdadeiro arma
lem de brle-a-brac constitucional, para cuja arrumaoAo fal
tava qualquer alto plano de conjunto ou qualquer 8uperior
espírito· nacional.

Eu calculo, mesmo sem ser técnIco, o esfôrço e a pa
ciência da Comissão para pÔr um rítmo nessa vasta disSo
nancia•••

E durante todo o tempo das propagandas messianieas.
e agora e sempre, alheias aos textos, rolam á grande luz dOi
nossos caus. as torrentes da vida braeileira•••

O que realmente. govêl·na oA movimentos da sociedade
é a política da sua terra, da sua rac&, da sua índole, da aua
finaUstiea. .

É a politiea instrutiva, feita de atos reflexos, cujas di-o
retrizes, a outra política eonciente obsta ou guia ou inoen
tiva por ato. e não por palavras, escritas ou faladas.. .

Os maIS ilustres pioneiros da nossa história, desde o
esboco da' nossa existente independência assinalaram, por
exemplo, o perigo de uma civilização pura litoranea,· en-
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quanto os sertões se estiolavam ao abandono de quaisquer
iniciativas.

José- Bonifácio. inteligência. objetiva cuja convivência.
com os estudos da mineralogia, da botanica e das matemá
ticas, o libertou do bisantinismo literário e palavroso das
suas gerações contemporaneas, de Coimbra e do Rio de Ja
neiro, apontou muitas vezes, entrevendo no futuro, o di
vórcio entre a praia e o taboleiro ••.

Mauá, Barroso, Tavares Bastos, Silvio Rom(lro, Euclides
da' Cunha, Alberto TÔrres e outros investigadores dos nossos
problemas, avolumaram esta reivindicação, transformando
a mesmo o grande sociólogo fluminense no fundamento bá
sico do seu projeto de organização nacional, e porquê tanto
se b.atem os seus discípulos da sociedade dos Amigos de
Alberto Tôrres.

Os constituintes de 91, abundando nas mesmas idéias,
estipularam, com fOrça de obrigação permanente da União,
a mudança da capital federe.l para o centro do país.

Desejavam, com esta formidável medida de política
antropogeográfica, não tanto salvaguardar os poderes
constituídos de um fácil golpe militar, como, sobretudo.
infiltrar na hinterlandia, por uma ação de presença. as
vantagens da civilização.

E a-pesar-de tantas e tão autorizadas vozes. a-pesar
do dispositivo legal, o êrro do nosso incongênere urbanis
mo prosseguiu a sua marcha acelerada - e nêste, como em
numerosos outros pontos, a política dos fatos superpoz-se á
política da Constituição

E 'os governos que, no cumprimento da lei. deviam
obslar ao congestionamento demõgráfico da periferia bra
sileira, não só não o fizeram como até concorreram para
animá-lo e avolumá-lo.

Enquanto um país não tiVer uma pol1tica instintiva
certa, a sua política legal ou concordará com o êrro real
ou se perderá num idealismo inobjetivo.

Eis porquê a criação do espírto nacional, através da
educação e da assistência paternal do Estado, é a única
alma capoz de informar o corpo de uma coletividade e
transformá-lo de agrupamento em nação, com a sua oon
sequenle filosofia de viver, com a conciência dos seus des
tinos, com a sua política instintiva ...

Estas meditações, 81's. Constituint-es, oco.rreram-me li
propósito do artigo 9° do substitutivo da Comissão Cons
titucional, no ponto em que concede 8. União e ao Estado
a faculdade de celebrar acOrdos para a repressão da crimi
nalidade organizada nos sertões.

Eu queria esclarecer-me com esta Assembléia, porquê
não sei o que seja criminalidade organizada nos sertões
nem me parece, na hipótese em que ela existisse, que a re
pressão lhe seja o remédio conveniente.

Preliminarmente. eu preferiria á palavra criminalidade
o substantivo crime. E' mais simples, mais expressivo e re
f,rata melhor a substancia da cousa e a intenção da lei.

Criminalidade é a qualidade ou quantidade criminosa
de uma ação,. Crime é a própria ação. Não ignoro que al
guns escritores empregam indiferentemente uma, e outra
palavra para designar o ato criminoso.

Podendo oteno le~al da l1n5t'la p.arta ""Rlm~ e~tprnllr-;;"

com aquela simplicidade, que é o ideal do estilo, penso que
melhor se diria, no caso vertente, crime organizado. '
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,Pergunto, porém, onde existe no Brasil êsse crime orga
nizado? O dispositivo visa, certamente, o cangaço nordestino,
cuja hediondez, figurada nesta palavra quasi onomatopaica
Inente, procura disfarçar sob o eufemismo daquela peri
frase.

Mas, S1's. Constituintes, quem quer que, de observação
ou de experiencia, conheceu nas suas raizes ou na suã
elaboração os movimentos da sociedade nos sertões da Baía,
de Goiaz, de Mato Grosso, Piauí, do Nordeste e do Norte, em
geral, nunca se lembrou de afirmar que lá se encontre uma
organização do crime.

Organização pressupõe inteligência, livre arbftr'io, a
intenção meditada, estudada de evitar os escolhos de uma
tentativa e conseguir-lhe os objetivos e finalidades.

As lutas, as oorr-erias que agitam a vida nos nossos ser
tões surgem, não como uma organização, mas como uma
consequência expontanea do meio. É uma planta que alf
médra, porquê se lhe depara o seu clima natural. Há no or
ganismo social uma vocação para essa diatése.

Da minha longa experiência, quer como médico, quer
como político, condições que me facultaram sempre uma
larga confiança e atuação moralizadora nessas zonas do .::an
gaço, nunca vi aparecer ema organização do crime...

E, no entanto, conheço de tradição familiar, e de obser
vação pessoal, e até algumas vezes de intervenção pacifica-·
dora, algumas das mais encarniçadas lutas que ensanguen
taram os sertões.

Achei-lhes sempre como causa a falta de instrução e de
educação.. a falta de estradas, a falta de justiça, a organiza
ção latifundiária preservando quasi intactas as antigas ses
márias coloniais, e, muita vez, senão em sua maioria, a es
lúpida ação policial dos governos.

O SR. BARRETO CAMPELO - No fim da Idade Média, na
Renascença, a pirataria dominava nos mare!. Com o poh
ciamento dêstes, entretanto, desapareceu, totalmente, do fn..
dice criminal do Universo.

O SR. NERO DE MACEDO - Quando estabeleci o regula
mento territorial no meu Estado, o de Goiaz, foi justamente
para evitar o excesso dos latifúndios. Há necessidade de
grandes áreas, mas não do exagêro que temos aí.

O SR. FRANCISCO ROCHA - Chegarei ao Estado de
que V. Ex. é tão brilhante representante.

Srs. Constituintes, P05S0 vos afirmar, 'e do conheci
mento que tendes da nossa realidade me dareis razão, que
em matéria de assistência oficial, o' interior s6 recebeu dos
nossos governos as farpadelas do seu fisco e as espaldei
radas dos seus policiais. Já o salientou de uma feita o meu
ilustre oolega de bancada, Dr. Paulo Filho. '

Quem o diz, sentidamente, é um velho representante das
necessidade, das aspirac&es da zona do São Francisco,
Lavras e Diamantina que, há mais de vinte anos, vem tra
balhando quasi inutilmente para conseguir alguns beneficIos
e alguma solioitude da Nação para com o grande rio e a
grande zona que é a espinha dorsal do Brasil, que João Ri
beiro chamou o berco da nacionalidade e Euclides da Cunha,
o cerne da nossa raça.

O SR. NERO DE MACEDO - Tive oportunidade de verifi
car os trabalhos e os benefícios da a:ção de V. Ex. em prol
daquela zona, quando em viagem por lá.
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. o SR. FRANCISCO ROCHA _. Muito obrigado a V. Ex.
De sorte que se radicou no espírito dos nossos patrícios da
hinterlandia· brasileira uma certa repugnancia e até um
certo horror ás intervenções, do litoral feliz, na miséria da
sua condição.

Em determinadas regiões, a palavra govêrno é sinônimo
de mentira e, no calor das pendengas, se atira á face do
rival como uma ofensa e uma afronta...

Porquê na verdade, a imisção do govêrno não só nunca
procurou obstar as suas desgraças como até as tem agravado
e peorado, moral e materialmente.

Materialmente, associando-se aos parcos frutos do seu
trabalho, arrecadando-lhe as rendas, não para o interêsse
imediato do seu burgo, mas para o embelezamento longín
quo das capitais.

Moralmente, intervindo com as pressões da politicagem
bloquista, com a formação das rixas partidárias, que trans
formam, em poucô tempo, em campos de guerra. acesa os
mais pacatos municípios do país. .

Para extinguir uma chaga social é preciso um remédio
social e não policial.

Acresce que a intervenção da polícia desenvolveu nos
sertões um tal ambiente de desconfIança que a sua ação é
pólvora lançada á chama•••

Todos vós, Srs. COMtituintes, deveis conhecer a. figura
um tanto lendária de Militão Plácido Antunes, cognomina
do o Militão Brigador, cujas facanhas correram fama nO
fim do Segundo Império.

As suas correrias alvoroçaram durante anos o vale do
S. Francisco. E tudo se originou, tudo, luta com a famflia
dos Guerreiros e com o govêrno da Baía, da paixão de uma
mulher. •• Traído nos seus amOres, com uma concepção
bem colonial dos seus sentimentos, Milit.ll0 precisou do de
sabamento de um mundo para apagar a chama do seu ddio.

Mobilizou os seus homens, coisa fácil nos municípios
latifundiários daquela zona, cheios de ignorancia e de bra
vura; a outra família, que protegeu o amante perseguido,
preparou os seus - e durante tO anos foi tudo raso entre
Militão e a família dos Guerreiros.

Pensais que a intervenção oficial neste caso se fez pelo
critério do interêsse. público? O que imperou foi o critério
do interêsse partidário. O Govêrno logo se aproveitou 
para conquistar uma parceria eleitoral. Tanto que, tendo de
fazer, então, as nomeações da guarda nacional, foram ex
cluídos dessas honras todos os amigos e partidários do fa
migerado Brigador e contemplados todos os amigos e asse
clas dos Guerreiros.

Esta preferência, além do coito ao seu inimigo, acendeu
uma guerra de dois lustros entre Milítão de um lado e os
Guerreiros e o govêrno do outro.

Vencedor, garantido pelas suas tropas de jagunço, Mi
litão respondeu nos processos que lhe assacaram, e livre, e
triunfante, envelheceu feliz e poderoso na sua comuna.
Isso, Srs.· Constituintes, ainda no IIilpério..

Conheci nos seus menores detalhes todos os episódios da
luta trágica, de que vos deveis recordar, entre os Wolneys
de Goiaz, e o govêrno do seu Estado.

O SR. :NERO DE MACEDO - É uma página dolorosa da his-
tória de Goiaz.· .'
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O SR. FRANCISCO ROCHA - Usando de traições re
voltantes e inomináveis crueldades, assassinando friamente.
com requintes sádicos de perversidaae, uma família inteira,
a polícia uItr-apassou então tudo quanto me tinha caído no
conhecimento, em matéria de truculência. sanguinária.

O SR. ARTUR NEIVA - Posso dar o meu testemunho
pessoal.

O SR. FRANCISCO ROCHA - Um Município dos mais
.prósp~ros, converteu-se em meses, numa tapera fetida qe'
cadáveres, e os vossos cabel.os se arl"'epiariam, senhores Cons
:tituintes, se me abalançasse a contar a esta Assembléa algu
mas páginas dêsse drama riscado de laivos siberianos qUQ
Dostoievsky nunca sonhou!

As lutas de Horácio de Matos, caráter bravo, tarso
como uma espádua núa, obediente á lei e apaixonado da
justiça, enfeixando as qualidades mais cavalheirescas e os
defeitos mais genuínos da nossa estructura mestiça, todas
elas se originaram de interferências incong~neres.da ação
governamental.

Franklin de Albuquerque, o conhecido e acatado chefe
sertanejo, também nos poderia contar as mais ilustrativas
histórias do que seja essa repressão do Estado.
. Mas, Srs. Constituintes, se é necessario o depoimento
de um grande nome, então, relêde "05 Sertões", de Eucli
des da Cunha, libelo fulgurante, ·onde explode a revolta de
uma vigorosa inteligência contra a substituição da fôrça
policial ao apostolado civilizador.

Lêde alguns notáveis publicistas que versat:.am o caso
de Joazeiro e do Padre Cicero!

Lêde "Terra de Sol" de Gustavo Barroso. Lêde "A Pa
raíba e os seus problemas", do Sr. José Américo, êste grande
espírito, benemérito do sertão e seu maior civilizador de
pois de Epitácio Pessoa, como seu iniciador.

F: preciso atender, Srs. Constituintes, aos fatores so
ciais e até aos fatores étnicos, á qualidade e á quantidade
dos elementos raoiais que entram na oomposição do meio a
Que se destina a lei.

Contando, no. formao~o do seu plasma etnieo, com tipos
de constituição morfológica mais trequente,estes elementos
raciais determinam os tipos de temperamento e de inteli
gência, que devem preponderar- nfA. massa social.

Ninguém ignora a quantidade de sangue indígena Que
entrou no caldo etnico do nordeste.

Já o mesmo Euclides o assinalou no seu livro incom-
parável. . M...._

E o temperamento caboclo (emprego a pal~ tempera
mento no sentido antropolÓgICO) tem todas as caracterís
ticas do shisoide da classificação de Kretschmer e de Mac .
Auliffe.

Um estudo antropométrico e biométrico da demografia
nordestina e, sobretudo, dó vale do S. Francisoo, creio que
provaria e confirmaria a veracidade dêete assêrto.

Ora, a psicologia indígena é feita de desconfiança, ãe
melindres e de vinganças. ferozes!... .
. Rodrigues Ferreira, Oliveira Viana., Roquete Pinto,
todos os estudiosos do problema racial o ensinam.

Da .minha longa convivência eom os -sertanejos, desde
meu .nascimento, posso testemunhar que êles se comportam...
nas suas atitudes e nos seus modos, como aquele. "artista de
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Bleuler", cheio de uma reserva um tanto sombria que só o
trato íntimo consegue desvanecer.

Daí pedir eu uma ação paternal da nossa carta magna,
convencido de que é até contraproducente qualquer ação
policial.

Aqui, como na repressão imperial ao surto do cristia
nismo, cada perseguição ao banditismo será a sementeira de
novos cangaços .

.Os Antônio Silvino, os Lampeões que parecem justificar
a criminalidade organizada do substitutivo, começaram as
suas aventuras em resposta á selvageria da intervenção
policial.

Penso, })ortanto, Srs. Constituintes, que não há' noS
nossos sertões cr.ime organizado e que a repressão, quando
êle existisse, seria perniciosa e contraproducente ..

O que êsse acôrdo crearia, podeis estar certo, é uma
exploração comercial organizada da perseguição ao cangaço,
ou a essa "criminalidade organizada nos sertões".

O SR. BARRETO CAMPELO - Perdoe-me V. Ex. dizer
que a 'hist6ria de ".Lampeão" não é essa. A de outros chefes
de cangaço, tem, realmente, origem em questões de honra,
mas a de "Lampeão", não.

O SR: FRANCISCO ROCHA - O meu eminente colega
de bancada, justificando emenda de perseguição ao canga
ceirismo, demonstrou, por fatos, a história de "Lampeão",
a qual teve origem, justamente, numa questão de honra em
sua família.

O SR. BARRETO CAMPELO - Penso que há profundo en
gano nessa versão.

O SR. FRANCISCO ROCHA - 11: possível, mas estou
baseado em fatos.

O SR. PAULO FILHO - Essa história, muitas vezes, é
feita pela imaginação popular•••

O SR. BARRETO CAMPELO - A história de Antônio Sfl
vino, por exemplo, teve sua origem num caso de honra.

O SR. FRANCISCO ROCHA - Nessa hipótese, V. Ex.
confirma meus argumentos.

O SR. BARRETO CAMPELO - Confirmo, em parte: faco
apenas restrição quanto a 04Lampelío".

O SR. FRANCISCO ROCHA - Gastas em estradas, em
escolas, em civilização as verbas que custeariam êsse apa
relho federo-estadual da repressão, os efeilos -seriam muit.o
mais compensadores.

Onde chega o vapor, o trilho, o automóvel, a instruclio,
logo desaparecem essas soluções bravias dos entre-choques
sociais. É um fato notório. Eu abri os olhos para a. com
preensão do mundo, precisamente quando, sem OS governos
e a-pesar deles, a irreprimível expansão das fÔrças civili-
zadoras invadia os recessos do São Francisco. .

Tenho, pois, testemunhado, nestes trinta anos, as trans
formações fantasticas da sua sociedade.

São estas as razões que aduzo para sugerir que se re
tire ao art. 9°, aquele final da "repressão á criminalidade
organizada. "

É um testemunho pessoal, objetivo, que vem confirmar
a lição do grande mestre Dr. Sampaio Correia.

Um movimento vigoroso, firme e constante das classes
dirigentes e das elites culturais em pról do saneamento
físico e moral das populações nordestinas valeria infinita-
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mente mais do que a insituacão repressiva e barbara de
uma trucidação polícial eriçando no texto da magna carta.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - De pleno acÔrdo, em tése,
com as considerações de V. Ex. Apresentei, até, emenda no
sentido de que, ao envês das Polícias, fÔsse o nosso Exército
o civilizador, o educador d{) sertão. .

O SR. FRANCISCO ROCHA. - Perfeitamente. Poderei,
a propósito, citar fato ocorrido quando o govêrno de Goiaz,
certa vez, pediu a intervencão do Exército: as correrias
desappareceram imediatamente, s6 com a presença das fÔr
ças federais, e todo o banditismo e cangaceirismo, de um
só golpe, foi afastado.

O SR . XAVIER ED OLIVEIRA - Estou no caso que teria
uma ação de catalise.

O SR. FRANCISCO ROCHA - E ação moral.
O· SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Escrevi, a respeito, muito,

dizendo que o. Exército acabaria com o cangaceirismo sem
precisar disparar um tiro.

O SR. FRANCISCO ROCHA - Quando. há cincoenta
anos, o escol pensante do Japão deliberou modificar a vida
e apparelhar as energias do Nascente, foi com uma cruzada
de atos e não com um oesacêrto legislativo que o levou
a cabo.

Quando Roosevelt, no sonho grandioso de pacificar os
espiritos da grande nação yankee, resolveu, entre muitas
outras iniciativas, abolir a criminalidade organizada dos
Gangsters, começou por suprimir-lhe a causa: - a lei seca.

Quem quer arrancar da terra. uma árvore daninha., em
vez de podar-lhe os galhos mais ousados, corta-lhe as raizes
mais, profundas.

Assim, ,srs. Constituintes, pretender liquidar com a
fôrça o cangaço nordestino, que, como bem notou o Sr. Gus
tavo Barroso, é uma desviada explosAo das energias latentes
do mestiço, é passar por cima do conselho popular de que
dois duros não fazem um muro.

Acresce que nenhum surto de apostolado ruralista,
a-pesar-dos reclamos dos nOSGOS economistas e sociólogos,
penetrou ainda na política real do país.

Os eerviços de assistência e de educação ainda não me
receram á distribuição das despesas federais senão, em mé
dia, a ridícula, a revoltante percentagem de 3,70.

E pensar que, segundo notavc. a lúcida e penetrante in.
teligência do relator financeiro dos trabalhos constitucionais,
de Cincinato Braga, honra e glória dêsse Parlamento, só as
obras suntuárias consomem 30 °1° nas despesas do "budget" I

Srs. Constituintes, como fílbo e como representante
dos sertões. eu vos peço que não permitais esta injustiça
feita aos brios das nossas populações nordestinas por cima do
abandono em que sempre a. deixaram os nossos governos.

O nosso mestiço não é um degenerado. é apenas um re
tardatáriO trissecular na marcha da civilização brasileira.

Precisamos reincorporá-lo a essa marcha. E isto não
se faz, ao que me· consta, pela violência da carabina senão
pelo apostolado da educação.

Por isso,Srs. Constituintes, sou solidário com as
manifestações feitas pelo brilhante parlamentar professor·
Sampaio Corrêa, na justificativa do seu voto em separ~do no
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anteprojeto constitucional e com o digno amigo Deputado
Arnold Silva, meu companheiro de bancada, a cuja emenda
me assocío, pedindo a sua aprovação. (Muito bem; muito
bem. Palmas. O orador é vivamente cumprimentado.)

Durante o discurso do Sr. Francisco Rocba, o
Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a cadeira dli
presidência, que é ocupada, sucessivamente, pelos
Srs. Clementino Lisboa, 3(> Secretário, e Fernan
des Távora, 2° Secretário.

6

o Sr. Presidente - Tem a palavra o 81'. He1'~ctiaüo Ze
naide.

o Sr. Rerectiano Zenaide - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados: militando na política de meu Estado há mais de 20
anos, desempenbei, em várias legislaturas, o mandato popu
lar na assembléia paraibana, e, em permanente contacto com
o povo simples e abandonado do interior, sempre procurei
com muita sinceridade, com muita convicção patriótica, re
presentar as suas legítimas aspirações.

O SR. IREN~O JOFFILY - Dou testemunho disso.
O SR. HERECTIANO ZENAIDE - Agradecido sobrema

neira a V. Ex., que realmente pode prestar seu testemunho
figura que é, das mais prestigiosas de meu Estado, onde sem
pre colaborou coniigo, nesse sentido.

Assim, VV. EEx. poderão notar que não é sem pro
funda emoção que assomo á tribuna.

~ que nesta hora, Sr. Presidente, cabe-me o dever de
pleitear, perante a Assembléia Constituinte, as medidas que
reputo mais oportunas e adequadas, em favor daquele povo,
cuja vida observei e cujas necessidades conheço.

Ainda há poucos insta.ntes, o nobre Deputado pelo Partido
Social Democrático da Baía, Sr. Paulo Filho, se referia ás
censuras que, mal decorridos os primeiros trinta dias da ins
talação de nossos trabalhos, se esboçaram nos horizontes,
através de alguns jornais, quer da Capital da República, quer
dos Estados, censuras que, aliás, se faziam nas palestras, por
toda parte, mas que eram manifestamente injustas.

Aludo ás críticas articuladas contra esta Casa e seus
honrados membros, sob a alegação de que nada produziamos,
de que malbaratavamos o tempo com longos e estereis dis
cursos, sem que acorressemos aos justos e prementes anseios
daNação, a qual clamava, como ainda hoje clama, pela sua
volta, quanto antes, ao regime constitucional.

Nada mais injusto, senhores, do que esta censura. A
Assembléa obedecia ao imperativo do s~u Regimento, que
marca f~s para os seus trabalhos e prazos fatais para.essas
diversas fases. OS 81'S. Deputados que occupavam a trIbuna,
aqui, ·esclareciam os assuntos referentes ao magno problema
d~ nossa Carta Constitucional. ..

Todas as· matérias foram aqui ventiladas com minudên
cia, estabelecendo os 51'S. Constituintes a toda a Assembléa
os justos, OS verdadeiros rumos a tomar diante dos graves o
numerosos problemas que aqui nos congregam.

E isso, Srs. DePUtadOB, não pode ser considerado mal-
baratar o tempo. .

Em verdade, são indiscutivelmente notáveIS os trabalhos
realizados por tôda a Assembléia.
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o SR. NERO DE MACEDO - O substitutivo que ai está é pro
·va evidente do esfôrço desenvolvido. Trata-se, não de mera.
constituição politica, mas de projecto de um pacto polHico e
social, que não podia ,ser elaborado em menos tempo.

O SR. HERECTIANO ZENAIDE - De inteiro acôrdo com
V. Ex.

Quero, dizer, que o assunto tratado, .como foi, vas
tamente, profundamente, está, no entanto, sem que isto pese
á eficiência e eficácia. dos trabalhos da douta Comissão Cons
titucíDnal, em risco de se perder, pelo menos em parte, á
mingua de tempo, em vista das disposições imperativas do
nosso Regimento Interno.

VV. EEx. não se devem esquecer de que a Comissão
Constitucional, durante mais de 50 dias, trabalhando, con
forme testemunharam desta tribuna os seus homens mais
representativos - e é público e notório - com afinco, com
patriotismo, com o maior desvelo para se desincumbir da
missão de que estava encarregada, não :pÔde senão consubs
tanciar no substitutivo .que apresentou á. Assembléia o pensa
mento de vários Srs. Deputados das correntes predominan
tes, diante da quantidade formidável de emendas oferecidas;

O SR. NERO DE NACEDo - Mil duzentas e trinta e nove
emendas! E todas foram devidamente apreciadas, posso asse
gurar a V. Ex., membro que sou da Comissão Constitucional.

O SR. HERECTIANO ZENAIDE - Estou plenamente
convencido de que a douta Comissão empregou todos os esfor
ços no desempenho de sua tarefa, não podendo fazer mais do
que fez. Correspondeu, inteiramente, á cO:lfiança nela depo
sitada pela Assebléia.

O SR. NERO DE MACEDO - O resultado do seu trabalho é a
média do pensamento de todas as correntes sôbre todos os
assuntos e em todos os aspectos.

O SR. HEREcr.rIANO· ZENAIDE - Devo dizer que o nú
mero de emendas, nessa altura dos nossos trabalhos, se avi
zinha, talvez, com as anteriores, a cêrca de 1.800. Em mui~

tas, são incontestáveis a exceléncia e a oportunidade das me:'
didas pr()postas.

Vários dos Srs. Deputados refletiram nessas emendas
soluções a necessidades reais, soluções pelas quais o nosso
povo vive a clamar, conforme aludi no começo desta desali
nhavada oração. (Não apoiados.)

Ora, dispondo o Regimento que a Comissão só terá cinco
dias para daI.' parecer sôbre essas emendas, receio que a
valiosa colaboração de tantos cidadãos, verdadeiramente conhe
cedores de nossas necessidades, se perca pOI' falta de coorde
nacão, visto que o tempo urge e não é possivel, dentro da
quelle prazo, estudar convenientemente todas elas.

Parece-me que fariam os trabalho de patriotismo, que
concorreriamos para o advento, quanto antes, do r~gime

constitucional em nossa pátria, se promovessemos, por inicia
tiva própria um trabaTho de coordenação neste sentido, se
gundo as preferências, a capacidade, os gostos de cada um,
afim- de que, no momento em que a douta Comissão novamen
te se reúna, possa dispÔr de elementos já devidamente estu
dados, de dados que representem, conforme disse o nobre
Deputado Sr. Nero Macedo, a média do pensamento da Casa.

Por minha vez, desejo fazer, Justamente. uma exposição
do que foi Püssivel apreender da leitura e do exame de
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algumas emendas referentes a() capitulo do ensino, do substi
tutivo.

Não o farei, porém, sem pedir á ilustre Assembléia rele
ve as numerosas falhas que vai notar em meu despretencioso
trabalho, visto não ter eu especialidade sõbre o assunto.

O SR. lREN~o J OFFILY - Mas tem a especialidade da
observação. .

O SR. HE'REcTIANO ZENAIDE - Agradeço a V. Ex.
Só venho tratar do ensino porquê é justamente êste um

dos pontos básicos para o nosso futuro e progresso, a() mesm'6
tempo que representa uma daquelas necessidades populares
a que já aludi.

Nã() é possivel, Senhores Donstituintes, que depOis de
mais de um século de vida política independente continuemos,
pelo segundo século adiante, arrastand() () pêso morto de 3/4
partes da nossa população inteiramente analfabeta, sem efi
ciência política, sem eficiência econômica, sem eficiência
social que correspondam ao vulto da população brasileira, a
l"iqueza do nosso solo e ás grandes responsabilidades que te
mos perant-e os outros povos cultos.

Parece-me desnecessario, Sr. Presidente, justificar aqui
emenda que tenha por fim instituir a obrigatoriedade do
ensino n-este país.

O SR. NERO MACEDO - A obrigatoriedade do en..&ino séria
impossiveL Onde estariam os recursos para manter as esco
las necssárias? O meu Estado, o d-e Goiaz, gasta um quarto
de sua arrecadação total com a instrucção, e não satisfaz nem
á quinta parte de suas necessidades.

O SR HERECTIANO ZENAIDE - C6ncheço as estatísti
cas referentes ao Estado de V. Ex.

O SR. NERO MAOEDO - Por falta de recursos orcamenta
rios, é impossível a obrigatoriedade do ensino.

O SR. HERECTIANO ZENAlDE - Desejo tratar justa
mente da dificuldade em se tornar efetiva a obrigatoriedade.
E' sobre esse ponto que entendo deve haver discussão•••

O SR. NERO MACEDO - Terei muito prazer em ouvir
V. Ex.

11
O SR. HERECTIANO ZENAIDE - ••• porquê quanto ,

obrigatoriedade julgo impossível qualquer. divergência, eo
siderando mesmo que seria um acinte á Assembléia vir jus
tificar a difusão do ensino no Brasil.

O SR. PEREIRA LIRA - V. Ex. diz muito bem. Estamos
inteiramente solidários..

O SR HERECTIANO ZENAIDE - A obrigator~adea

que me ref~rí, - permita o nobre colega que o ii - é,
antes de tudo, o ponto por exceleneia .visado nas nu . osíssi
mas emendas que a respeito do ensmo foram apr ntadas.
Em quasi sua unanimidade, elas pl-eiteíam a inscricao dêsse
princípio na nossa .carta Constitucional. E, num esforco de
cada um para solução dêsse ponto a que o ilustre represen
tante de Goiáz acaba de se referir - o da execução da obri
gatoriedade - vários são os alvitres surgidos nessas dezenas
e dezenas de emendas. Entre elas é quasi comum a idéia de
associar a União aos Estados e Municípios na difusão do
ensino primário obrigatório, concorrendo cada um com uma
quota retirada de sua arrecadaç§o orçamentária.

O SR. NERO MACEDO - Quotas que devem ser fixadas
obrigatoriamente.
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O SR . HERECTIANO ZENAIDE - Quasi todas as emen
das determinam isso, óra para mais, óra para menos. Como
dizia, poréín, a solução apresentada é a de se dar á União a
faculdade de concorrer supletivamente para a solução do
problema.

Outros apresentam o alvitre de se tornar obrigatório
o ensino primário dentro de determinada área. É o caso
de emenda formulada pelo nobre Deputado, SI'. GwYer de
Azevedo, que pleiteia a obrigatoriedade para um raio de dois
quiIômetro5, a contar do local da escola.

O SR. !RENtO JOFFILY - É uma :<>brigatoI'iedade rela
tiva.

O SR. HERECTIANO ZENAIDE - Recebo, com agra
do, o aparte de V. Ex., e me permito considerar que essa
obrigatoriedade só deva ser relativa. Qualquer que seja o
ponto de vista sob d qual encararmos o problema, êste
permanecerá irresoluto, se continuarmos a proceder como
até agora, excluindo uma forte. colaboração da União.

. O SR. CARLOS REIS - O principal seria, primeiro, 9
União criar escolas para, depois, estabelecer a obrigatorie
dade do ensino.

O SR. HERECTIANO ZENAIDE - V. Ex. terá talvez
razão.

A meu ver, cumpI'e-nos, neste momento, atender a êsse
apêlo feito através as dezenas de emendas a que me referi.
instituindo, desde logo, a obrigatoriedade do ensino pri
mário, com a competente ação supletiva da União em todos
os casos em que Q.ouver dificiência de meios ou de inicia
tiva nos Estados, conforme sugeriram os vários Congressos
de Educação realizados entre nós, em diversos pontos do
terr-itório nacional.

O SR. PEREIRA. LIRA - Estou inteiramente de acôrdo
COm as idéias que V. Ex. está sustentando, relativamente
á ação supletiva da União. Folgo em registrar que os pon
tos de vista que V. Ex. acaba de expor estão de pleno
acôrdo com os aqui expendidos pelo ilustre Deputado rio
grandense, Sr. Renato Barbosa, que fez sentir a necessida
de da ação supletiva da União nos conglomerados de colo
nos estrangeiros e nas zonas das fronteiras, exatamente co-
mo um movimento de defesa nacional. .

O SR. HERECTIANO ZENAIDE - Agradeço o aparte
do nobre Deputado. .

Como afirmava, julgo, é meu ponto' de vista, que a
União deve concorrer com uma quota, não apenas de 10 %,
Vou mais longe, porquê acho nos cabe resolver, efetiva
mente, tão magno problema. O analfabetis!ll0 é uma ch.aga
que nos envergonha no cenário sul-americano, onde fica
mos, neste particular, á retaguarda das demais nações con-
temporaneas em maioridade política. .

.. Se quisermos sair dessa situação que tanto nos hum!
lha devemos, desde já, encarar o problema com a ene~ia
llre'cisa, fixando, de modo positivo, as atribuições da Unlã(),
dos Estados e dos municípios, tornando-os capazes de en
frentar, vantajosa e eficientemente, o magno problema da
alfabetização e da ulterior educação.

O SR. NBRo MACEDO - O mais razoável seria que a
União fornecesse os recursos e os Estados e municípios Og
aplicassem, porquê êstes são os mais diretamente i~teressa-
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dos. A União, que fica mais distante, poderia fiscalizar o
emprêgo das respectivas importancias.

O SR. HERECTIANO ZENAIDE - Relativamente a ést",
ponto, as idéias contidas nas emendas que tive de examinar
variam sobremodo. .

O SR. NERO MACEDO - V. Ex. conhece bem o interior
do Brasil e sabe com que dificuldades a União luta para
fazer essa aplicação, exata e necessária, em todos os pon
tos dopais. O Govêrno do Estado, além das facilidades
com que contaria, teria o maior empenho em atender a êsse
serviço.

O SR. HERECTIANO ZENAIDE - V. Ex. vai ver,
pela leitura da emenda a que vou proceder, que talvez seja
atendido o ponto á que alude.

O SR. CARLOS REIS - Aliás, o respeitável público já
está onerado com o sêlo de educação..•

O SR.HERECTIANO ZENAIDE - Antes porém de ler
a emenda que vou apresentar, quero dizer que a elaborei
diante da convicção que nutro da necessidade urgente, ab
solutamente inadiável, de se resolver quanto antes ° pro
blema da educação nacional. Adianto, mais, que tentei fazer
um trabalho de coordenação entre várias emendas referen
tes ao ensino, procurando, tanto quanto possível, conciliar
todos os pontos ~m f6co. Formulei uma emenda que, no
meu entender, corresponde ao fim que tem em vista, a qual
passo a ler:

"Art. O ensino primário é gratuito nas escolas
públicas e obrigatório para os que tiverem menos de
18 anos."

Um dos pontos em que assenta a obrigatoriedade pro
posta na emenda: atender á impossibilidade material de
tornar extensiva essa obrigatoriedade a toda a população
brasileira, com cerca de 30.000.000 de analfabetos.

Bem sei, Srs. Deputados, que não correspondo áquele
espírito de justiça social que é indispensável ter sempre em
vista. Dou-me, porém, por vencido, diante da impossibi
lidade de ocorrer, de modo absoluto, .a todas as necessida
des do país, relativamente a êste assunto.

"Poderá ser ministrado no lar, pela família, ou
nas escolas oficiais e particulares, e compreenderá.
além da alfabetização, uma educação prática, moral
e cívica." •

São pontos frequentemente visados pelas emendas re
ferentes ao ensino:

"Compete aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, . a difusão e custeio do ensino primário,
mas a União poderá criar e manter escolas primá
rias em qualquer ponto do território nacional, para
atender ás necessidades da edueacão popular, me
diante acOrdo com os respectivos Estados."

O SR. NERO MACEDO - Pediria a V. Ex. que mudasse
o verbo, de modo a tornar a disposiClo imperativa: "de
verá" .
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O SR. HERECTIANO ZENAIDE - Aceito a colaboração
de V. Ex., a qual prova não estar o nobre Deputado em
desacOrdo com as idéias que acabo de aduzir.

O SR. NERO MACEDO - Absolutamente. Ouvi, com o
maior prazer, a leitura da emenda de V. Ex.

O SR. HERECTIANO ZENAIDE - E eu lí a emenda
para satisfazer a V. Ex••••

O SR. NERO MACEDO - Agradecido.
O SR. HERECTIANO ZENAIDE - .•• e esclarecer os

métodos alvitrados para se levar a efeito a obrigatoriedade
nos têrmos em que é proposta.

Não tenho, infelizmente, á mão estatísticas minuciosas
bastante para fazer a demonstração á Assembléia do quanto
estão custando aos cofres públicos os dois milhões e tanto
de alunos das nossas diversas escolas em todo o país. Seria
um dado interessante, afim de se poder avaliar o quantum
necessário para fazer face ás despesas coma instrução dos
que ainda não frequentam a escola.

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre orador que está
terminando a hora de que dispõe.

O SR. HERECTIANO ZENAIDE - Agradeço a V. Ex.
a advertência e peco mais alguns minutos para concluir.

O SR. NERO MACEDO - Eu teria o maior prazer que
V. Ex. publicasse êsses dados, porquê o meu Estado apa
receria com o relevo que realmente tem, pois, apesar de
pobre, reserva 25 % de suas rendas para o ensino.

O SR. HERECTIANO ZENAIDE - Realmente, nas es
tatísticas que conheço, o Estado de V. Ex. figura com
grande saliência.

Sinto, porém, que, não tendo entrado na discusslo de
toda a matéria que me "trazia á tribuna, seja obrigado a
abandoná-la. Entretanto, antes de fazê-lo, quero, ao menos,
pedir aos meus nobres colegas que ouçam a leitura do fi
nal da emenda, protestando, desde logo, que, no momento
oportuno e segundo o que me facultar o Regimento, voltarei
a justificá-la, tanto quanto me seja possível. .

Há pontos comuns entre numerosas outras emendas BÔ
bre o ensino e a que adotei, os quais desejaria igualmente
discutir, o que não farei pela exiguidade de tempo:

\

"Art. A União fixará, orientando-o num sentido
nacional, o plano geral de educação.

Art. Aos Estados e ao Distrito Federal incumbe
organizar, administrar e custear seus planos educa
cionaes dentro dos princípios adotados pela União.

Art. A educação é um direito de todos os ci
dadãos. "

Não quero, ainda, deixar a tribuna, sem chamar, tam
bém, a atencão da Assembléia para a necessidade de se dar
ao ensino primário obrigatório, principalmente, uma feição
educativa pratica, tendo em vista, sobretudo, tornar efi
cientes os futuros cidadãos brasileiros, quando abandona
rem as escolas, afim de que, cultivando a nossa gleba ou
procurando as carreiras liberais, possam desempenhar, com
patriotismo conciente, com patriotismo slo, e, de modo ver
dadeiramente útil para.nossa Pátria, os Beus deveres cf-
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a isso, se manifestam figuras notávei&
autoridades fncontestes, tanto no 8eio
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vioos.Só assim poderão. êles desobrigar-se, em toda a.
sua plenitude, do dever que a todos nos assiste de concor
rer para o engrandecimento moral, social, político e eco
nômico do nosso amado BraSIl. (Muito bem; muito bem.
Palmas. O orador é cumprimentado.)

Durante o discurso do Sr. Herectiano Zenai
de, o Sr. Fernandes Távora, 2° Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Antônio Carlos, Presidente.

7

Vém á Mesa, é apoiada e enviada á Comissão
Constitucional, a emenda de n. 437.

8

o Sr. Presidente.- Tem a palavr:r. (; Sr. Odon Bezerra.

O Sr. Odon Bezerra (Pela órdem) - Sr. Presidente, o
meu trabalho está escrito. De acôrdo com a solução dada á
questão de ordem aquí suscitada pelo nobre Deputado Sr.
Fábio Sodré, os discursos escritos podem ser apresentados á
Mesa para efeito de publicação no Diário da AS8embléia.

Assim, tenho a satisfação .de ceder· ao meu digno co
lega Sr. Deputado Barreto Campelo teII?-po de que disponho
para ler o meu trabalho.

Vem á Mesa o seguinte discurso do Sr. Odon
Bezerra:

O Sr. Odon Bezerra envia á Mesa o seguinte discurso: 
"Sr. Presidente:

Tenho a oportunidade da falar li Assembléia sôbre ma
téria constitucional. Trago a ligeira e modesta contribuiCão
que procuro com sinceridade e patriotismo para os nossos
trabalhos.

Inúmeros são os têmas que poderiam ser..tratados se a
exigência regfmental não limitasse o tempOot '!8. que posso
dispor nesta tribuna. Além disso, outros ilustreu. nobres
colegas jã fizeram a sua defesa, com proficiênci~ erudi-
Oio notáveis. .

Como o anteprojeto, o substitutivo ressente-se de mui
tas lacunas que, decerto, serão afinal remediadas, pois, para
tanto, já inúmeras emendas foram apresentadas e outras
tantas estão sendo elaboradas, de m1Eira a podermos em
nossa Carta Magna, nos aproximarm o mais possivel, da
realidade brasileira, de acOrdo com ormas que o patrio
tismo e bom senso aconselham nas circunstancias atuais.

Antes de entrar nos detalhes do assunto a que me pro
puz .em especial, apenas relar.ionarei algumas das outras
teses, mais para. definir a minha atitude.

Começo por falar sObre a Justiça e o Processo. Advoga
do que sou, militante, dou o meu testemunho, embora desva
lioso, da necessidade e. conveniência· da unificação da Justiça
e do Processo.

Contrariamente
de saber .Jurídico e

VOLUME m
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desta Assembléia, como f6ra dela •. Não menos eonsplcU08
são outros que também aqui e fóra sustentam o meu pOnto
de vista. Considero-o como o melhor meio de eliminarmos
os vícios de organização e, essencialmente, dar a indepen
dência que o Poder Judiciário precisa ter para se ver livre
de influências que ocasionam quasi sempre o sacrifício dos
mais altos interêsses da sociedade e do direito.

O ensino primário deve ser obrigatório. A massa de
analfabetos entre nós é ainda bastante considerável, consti
tuindo isso, um dos grandes entraves ao maior desenvolvi.
mento do país. Necessariamente, a higiene escolar tem de
ser mais rigorosa e os métodos mais práticos.

O nosso sistema tributário não é dos melhores. Indivi
dualmente, o brasileiro não é dos que pagam mais impostos.
A má distribuição dos tributos, entretanto, é que determina
a. sua falta de proporcionalidade e, mais vezes, de Justiça.

A distribuição e determinação de rendas não deve sa
crificar os interêsses de Estados em benefícios da União.

Consignados no Pacto Constitucional, dispositivos garan
tidores do trabalho, eu opinaria mais, pela organização de
um Código do Trabalho que consolidasse as leis, corrigidas
no seu texto, de maneira a objetivarem as condições do am
biente trabalhista brasileiro e do momento histórico. que
atravessamos, visando protejer o operário, atendendo á ne
céssidade de educá-lo profissionalmente e induzindo-o á
compreensão dos seus deveres sociais.

As Obras Contra as Sêcas são um dos grandes problemas
nacionais. A sua permanente prossecuçilo importa em cres
cente valorizaçAo do muito que se tem já dispendido. A sua
descontinuidade seria um crime. A sua prossecução obriga
tória integra cada dia incalculáveis tesouros ao patrimOnio
nacional, porquê valorisa um território imensr. que tudo
pode produzir, desde a agricultura fácil até as grandes e
complicadas indústrias. E a alegria e a felicidade perdura
rio naquelas plagas onde de tristeza, de miséria e de fome,
quasi ainda, vem morrer o homem resistente, sadio de cor
po e de espírito, inteligente para o trabalho e forte para a
defesa da Pátria. .

A Justiça Eleitoral é uma das maiores conquistas da
Revolução. ConservemO-la e aperfeiçoemos os dispositivos
da sua codificação. Honra a quem a efetivou.

Restam-me dois pontos dêsse enumerado: quando se
discutia o anteprojeto, eu tive a honra de subscrever com
os meus companheiros de ""'bancada, uma emenda do meu n0
bre e digno amigo e colega de representação, Deputado Pe
reira Lira, que patrioticamente, com admirável espírito de
brasilidade, formulou em têrmos precisos e completos, a
idéia, aliás já consagrada no anteprojeto, da extinção das
bandeiras dos Estados. Extinção, não, propriamente, unifi
cação do símbolo nacional, que não tenha similares· a par.
ticipar do nosso afeto de filhos do mesmo Brasil. Extinção,
não, repito, porqu.ê as l' .ultiplas bandeiras que panejam
por aí afóra, atestados da bravura, da nobreza e da digni
dade dos nossos maiores, continuarão a merecer a nossa
veneração, pelo muito que elas recordáIÕ. e Significam. Te
nhamos uma bandeira só, a bandeira do Brasil que deve ser
uma expressão comum de todo êsse heroismu, de toda essa
grandeza, de todo êsse patrimônio moral, sem. particularis
mos regioIlais e sem fragmentações da alma brasileira.
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Ninguém tem mais amor a uma bandeira do que nós
paraibanos á nossa rubro-negra. que relembra uma grande
.:epopéa daquele pedaço de terra nordestina, porquê ela nas
ceu por si própria, foi configurada nas expansões mais le
gítimas do nosso patriotismo, da nossa dor, da nossa glória.

Sabemos nós como ela se formou.
1a por meio a campanha política da Aliança Liberal,

,um dos maiores movimentos que agitaram a alma do Bra
.sil, quando o Presidente João Pessoa vetou pelo seu Estado,
.,com altivez e dignidade, uma candidatura que lhe era im
posta contra as boas normas de moral política e contra o
sentimento do povo. Foi quando a quasi unanimidade dos
:meus conterraneos !ie ergueu para apoiar êsse gest9 nobre.
Mas o Govêrno do Catete não compreendia como uma uni
dade tão pequena da Federação podesse negar apOio á sua
'vontade e armou o braço do cangaceiro para desfechar con
tra nós, a mais pusilânime das vinganças; e utilizou o

:Exército e a .Armada do Brasil para nos servirem de ca
.deias de baionetas e de fogo, circundando-nos as fronteiras
e as costas marítimas, numa asfixia que só a resistência
moral de João Pessoa e o patriotismo dos seus concida
-dãos podia vencer.

Viu-se então, num movimento espon~ e comovente,
..que na Paraíba, desde a choupana mais iíUmilde. escondida
entre as frondes de suas matas ou as pedras do seu sertão,

·:até o palácio mais nobre, faziam tremular, como simbolo
,da sua revolta e do seu sentimento, uma flamula vermelha
,que o vento sacudia como estava sacudida a nossa alma.

Esgotavam-se-nos os recursos bélicos que eram insig
nificantes mas nós estavamos dispostos a opor todas as re
sistências, quando num doloroso golpe que só não fez per-

.der a razão ao nosso povo, arrancaram-nos o nosso Chefe,
eliminando o seu corpo para que êle nos guiasse em espí
rito ao arranco final, vingador da nossa dignidade e do

..nosso brio. Foi quando a flamula vermelha teve a acom
panhá-la no seu tremular incessante, um pedaço de pano
preto que significava o nosso luto, a nossa tristeza.

~ essa a bandeira da minha terra.
A bandeira de Pernambuco também é nossa, ela foi o

pendão dos ideais de tão brava gente nos dias memoráveis
-de 1817. A Paraíba' também foi companheira de Pernam
buco e lutou sob a mesma bandeira; pôderia tê-la adotado
também e se o tivesse feito, poderia despresá-la em 1930?

.Teria recusado a que nasceu então?
A bandeira do Brasil é' a própria soberania do Brasil,

--é a própria imagem da Pátria.
Quero referir-me agora ás chamadas emendas reli

,·giosas. Sou católico. No ponto de vista doutrinário, estou
irredutível. No ponto de vista jw;-ídico, apÓio-as também
porquê desconheco .razões capazes de abalarem as minhas

··convicções. Estou certO, além disso, que elas traduzem bem
os sentimentos e a vontade da grande maioria do povo bra
-sileiro. Quem duvidar, que se abalance a um plebiscito e
"Verá.

Sr. Presidente: ;/.'
Três emendas, apenas, -entendi de apresentar ao subs

titutivo da Comissão Constitucional ao anteprojeto de Cons
:tituiCão. Versam elas no capítulo da Defesa Nacional, sÔ-
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bre um assunto que a digna comissão desprezou, tratado
por mim e pelo nobre Deputado por Minas Gerais, Sr-.
Campos do Amaral - as Polícias Militares.

. Não se! qual foi o pensamento da Comissão, não tra...
tando do assunto de modo direto, pois que, apenas no ar
tigo 7°, entre as matérias privativas da competência da
União, está a de legislar sôbre as condições gerais de uti
lização das fôrças policiais estaduais em caso de mobili
zação e de guerra, etc. (n. 10, letra q). Mas isso não é ().
bastante nem atende ao nosso ponto de vista, pois que nãO'
insere, como deve e pode fazer, as garantias, ponto ne
vralgico da questão para as polícias militares. Por isso,
volto ao assunto insistindo perante esta A~sembléia, pela-:
apreciação mais demorada do problema qu~ é importante e
merece solução desde já na letra da Carta Constitucional
que estamos elaborando.

Nem se diga que o pretendido não é matéria consti
tucional, pois a prevalecer tal hipótese, o substitutivo· an
daria errado no seu dispositivo da letra q, n. 10 do referidO"
art. 7°, Aliás, não haverá redundancia, muito menos cho
que, na permanência do dispositivo citado e na inclusão das
emendas que apresentamos.

Preliminarmente, quero citar as palavras do General
Pedro AUl'élio de Góis Monteiro, Ministro da Guerra, uma·
das maiores expressões como homem público e como soldado
da República, proferidas em notável entrevista á imprens&
e em tão boa hora inserta nos Anais desta Casa, mediante
elogiável iniciativa do nobre representante baiano, Sr. Gi
leno Amado.

Diz S. Ex. o Sr. General Góis Monteiro:

"Polícias estaduais - Oferece dificuldades que
só poderão ser transpostas, quando atingirmos um
nível mais alto de espírito público, o debatido pro
blema das milícias estaduais. Como realidade, porém,
elas ai estão. E é.mistér identificá-las com as exigên
cias da segurança nacional até integrá-las completa
mente ao Exército. como reservas e de modo que a
sua finalidade natural não fique prejudicada.'"

Deixemos de parte, por ora, as dificuldades aludidas e
entremos no mérito do caso.

"1: mistér identificá-las com as exigências da segurança-
nacional." .

E' o que pretendO fazer. Identificá-Ias assim, para inte
grá-las completamente ao Exército, é proporcionar-lhes os
meios de se desenvolverem, de maneira a correspondereIr4
tanto quanto possível, ao grau de aperfeiçoamento das nossas
fôrças armadas. E é de bom aviso fazê-lo, como medida de
grande alcance patriótico e político. Para tanto, é preciso
que inicialmente se reconheça ás polícias, além de sua fina·
lidade de instituicÕes estaduais, a de reserva do Exército, de
entidade. por conseguinte, nacional e assim prepará-las, dan
do-lhes garantias que as coloquem em plano ~oral superior,..
ao que têm hoje, de estabilidade e segurança.



De vários oficiais da polícia paraibana, recebeu a ban
eada do meu Estado um memorial concebido nos seguintes
têrmos:

"João Pessoa, 7 de Dezembro de 1933.
Exmos. Srs. Deputados da bancada paraibana á Assem-

bléia Constituinte. .
Nós, oficiais da Fôrça Pública Militar do Estado da Pa

raíba, aQaixo assinados, representando a mesma corporação,
:vimos, por meio do presente, fazer um apêlo a VV. EEx.,
esperando que seja por essa digna bancada tomado em con
sideração. Desejamos na nova Constituição algumas melho
ras e garantias para as polícias estaduais. O Deputado Otá
óVio Campos do Amaral, coronel da Fôrça Pública de Minas
.Gerais, está bem ao par das nossas aspirações.

Convém adiantar que a maioria das Polícias estaduais
tem vivido, por toda a sua existência, sem nenhum direito
adquirido, tanto é assim que sempre estamos assistindo de
missões de oficiais até com mais de 25 anos de serviços pres
tados, sem que, ao menos, sejam observados os princípios
das leis estaduais que regulam casos de tal natureza.

Quanto á utilidade e eficiência militar dessas corpora
-ções. achamos desnecessário mencionar aquí, pois toda a Na
'Oão Brasileira já as conhece.

Julgamos dispensáveis quaisquer outras ·considerações
.que aquí podíamos consignar e passamos a expor as nossas
.aspirações, que são as seguintes:

ia) ~e as Polícias estaduais sejam consideradas fôrças de
'terra, tornando-se instituições permanentes, pertencentes aos
Estados, destinadas á defesa da ordem e segurança pública;
podendo, em caso de guerra externa e de grave comoção in
terior, ou durante os períodos de grandes manobras, ser
postas á disposição do Govêrno Federal, conforme as leis que
'isto regulem;

2a) .que estas fôrças, afim de que possam preencher as
'Suas finalidades, fiquem os governos dos Estados no dever dá
as tornar auxiliares do Exéroito de ia Linha, em virtude de
-contrato assinado entre a União e os Estados;

3°) que os ofioiais das fôrças policiais só possam per
-.der suas patentes por oondenação a mais de dois anos de
prisão, passada e julgada nos tribunais competentes;

.ia) que, para os crimes propriamente militares fique
·extensivo aos ofioiais e praças das Polícias estaduais o fôro
-eriado para o Exército e a Armada; .

5a ) que seja válido o serviçO prestado nas polícias es
.taduais, pelos oficiais e praças, para todos os efeitos, como
.se o fosse no Exército ou na Armada;

6a ) que sejam concedidos aos oficiais e praças das polí
cias os direitos, regalias e prerrogativas de que gozam o's do
Exército;.

7a ) que os Estados fiquem no dever de conoorrer com
,() necessário para a manutenção e instrução de suas polícias;

sa) que o acesso de posto seja gradual e sucessivo. des
.de o soldado;

ga) que estas corporações tenham o~izacão rigorosa
-mente militar, e que os seus corpos de tropas sejam organi
zados num s6 padrão e a instrução militar seja uniforme,
com a faculdade de fazer reservistas, não podendo ser das
·respeitadas ou deixadas de observar as cláusulas contratuais
~sinadas;
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toa) que haja a garantia de I)atentes de um modo geral,.

e o respeito mútuo a que se obrigam.
São estas as nossas aspirações na futura Lei Suprema.

que terá de gerir os destinos dessa grande Nação, e na es
perança de que VV. EEx. tomarão interêsse pela nossa
causa, que é a de' todas as corporações congêneres, subscre
vemo-nos com o mais profundo respeito e admiração. 
lIajor Guüherme Falcone. - Major João da Costa e Silva. 
Major Elias FernandeJt. - Capitão Manoel Benicio daSüva.
- i O Tenente José Gad~lha de Melo. - 10 Tenente farma
cêutico José Guimarães Braga. - i O Tenente Ademar Ptlt
siasene. - 20 Tenente João de Souza e Süva. - 2° Tenente
Severino Bernardo Freire. - 20 Tenente Firmiano Caval
canti de Figueiredo. - 20 Tenente Renovato Gonçalves da
Silva Junior. _20 Tenente Francisco Pedro dos Santos. 
20 Tenente Antonio Correia Brasil. - Capitão A.scendino
Feitosa Ferreira. - 20 Tenente Manoel Coriolano. Ramalho-

Da oficialidade da Fôrça Pública do Paraná, recebi
igualmente, em memorial dirigido ao nosso colega Sr. Depu
tado. Campos do Amaral, uma série ·de considerações, que

-acho oportuno transcrever, como se segue:
a) considerando que as organizações policiais em nossO'

país são instituições permanentes, que nasceram com a inde
pendência do. Brasil e sua consequente formação política e'
social pela constituição dos Estados da velha monarquia em
Estados autonomos;

b) Considerando que a Polícia Militar do Distrito Fe
deral é uma instituição anterior mesmo á proclamação da
independência do Brasil, tendo sido creada por decreto de
D. João VI de 13 de maio de 1809, com a denominação de
Guarda Real de Polícia da Côrte e posteriormente, já na for
ma de govêrno republicano, pela de Polícia Militar do Distri
to Federal; .

c) Considerando que a organização das forças públicas
dos Estados e do Distrito Federal tem obedecido e atualmen
te obedece rigorosamente ás normas estabelecidas para õ'
Exército;

d) Considerando que dada o carater militar que elas
sempre tiveram, foram consideradas forças auxiliares do
Exército de- primeira linha, a partir de 1917, quando foi fir
mado um acordo entre a União e os Estados para a realização
desse objetivo;

e) Considerando que anteriormente a êsse acordo, elas·
já eram instruidas pelos mais competentes e abalizados té
cnicos militares do Exército, tendo a Força Pública do Es
tado de Minas Gerais mantido competente e abalizada missão
militar da República Suiça e que excelentes frutos produzill'
em proveito desta brilhante corporação e o Estado de São'
Paulo, mantido durante longos anos contrato com a França,
como aliás faz agora o país, para que a sua Força Pública>
fosse instruida por uma missão do Exército francês, que
sempre manteve a hegemonia militar, com as tradições glo
riosas de Napoleão Bonaparte, tanto assim que lhe coube ()
comando único das forças aliadas, durante a conflagração'
européa, e a vitória das. armas aliadas lhe proporcionou as
mais entusiasticas ovações por parte de todos os países civi
lizados do Universo, tornando imortal o gênio guerreiro que-
foi o grande Marechal Foch; -. .

f) Considerando que a instrução militar nas forcas pú
blicas ministrada -se conforma em tudo com os preceitos té
enicos em vi~or no Exército, quer se trate da aplicação dós:
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regulamentos de combate, quer se tenha em vista as normas
préestabelecidas para a elaboração e execuoão dos progra

.mas de ensino;
. g) Considerando a instituição nas sédes dos comandos

gerais dessas forças de um centro de instrução, destinado a
difundir os conhecimentos militares, á feição dos congeneres
do Exército e dispondo de elementos de tropa satisfatoria
mente aparelhados;

k) Considerando que os atuais oficiais e sargentos se
tornam cada vez mais aptos no manejo das armas e no exer
cício de sua profissão militar, pela frequência obrigatória dos
cursos estabelecidos pelos centros em apreço;

i) Considerando a uniformidade com que são estabeleci
dos os cursos militares, para todas as forças públicas mili
oficiais e consequência homonegeidade nos seus quadros de
oficiais e sargentos, para a fiel observancia e execução da sua
finalidade; .

j) Considerando, para comprovar robustamente o ex
posto no item anterior, que muito embora a administração
dos centros caiba aos comandos gerais das forças públicas dos
Estados, - a direção técnica é da exclusiva competência do
instrutor chefe, que aliás é o mais graduado dos oficiais do
Exército nessas forças em serviço;

k) Considerando a obrigação que assumem os govêrnos
dos Estados em consentirem que os Estados maiores das re
giões, em nome dos generais comandantes, fiscalizem o exer
cício das atribuições conferidas aos instrutores e, ipso facto,
a fiel execução dos programas de ensino militar;

Z) Considerando que o armamento usado nas forcas pú
blicas dos Estados é igual ao adotado nas unidades similares
do Exército;

m) Considerando os direitos já conferidos á' Marinha
mercante brasileira, como reserva da Marinha de guerra na-
cional; .

n) Considerando que se reservou á Nação o direito de
incorporação das forças públicas dos Estados ao seu Exér
cito ativo, quer no caso de guerra externa, quer no iie rebe
liões interiores 6 quer ainda duran.te o periodo das grandes
manobras do Exército; .

o) Considerando que os comandos gerais das fOrcas pú
blicas dos Estados, além de todas as facilidades que lhes
cumpre oferecer aos órgãos fiscalizadores, são obrigados a
apresentar um relatório anual, pelo qual se constate que a
fOrça continua preenchendo todos os requisitos que lhe são
impostos para a conservação da uniformidade indispensável
entre todas as fOrças públicas, para manterem mtegro o seu
caráter militar;

p) Considerando os excepcionais serviços, de caráter
essencialmente militar, prestados em todos os tempos, na
paz como na guerra, desde os primórdios da Independência
do Brasil e a partir do levante de 3 de abril de t832, ainda
no primeiro império. das fortalezas de Willegaignon e
S. Cruz, no Rio de Janeiro, as quais, graças a atuação mili
tar do então Corpo de Policia da COrte, capitularam, depois
dos combates travados, e até os extraordinários servicos
prestados por esta organização militar e pelas fOrcas públi
cas dos Estados,' embora com o sacrüício de milhares de
vidas preciosas, na guerra do Paraguai, no segundo império~
depois na primeira República, durante as revoluções de
t893, 1924 e t930, na guerra de Canudos, nas operações do
ex-contestado entr~ os Estados do Paraná e S. Catarina. du-
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, rante longos anos, nas múltiplas expedições levadas a efeito
para o· extermínio do cangaço no norte e nordeste do país e,
nos últimos dias, na revolução de 1932, em pleno regime
estabelecido pela segunda República, etc., etc.;

q) Considerando os direitos adquiridos, decorrentes das
várias mobilizações, no caráter de fôr~as auxiliares do Exér
cito de primeira linha, supracitadas;

T) Considerando a sistematização de todas as atividades
públicas e sua consequente organização por classes, para de
fesa dos direitos inerentes aos seus membros, como sucede
hoje com as reivindicações sociais, chegando a produzir a
criação de mais uma pasta no novo regime, isto é, o estabe
lecimento do Ministério do Trabalho;

s) Considerando que os próprios operários brasileiros,
que independem da nação, são protegidos por leis especiais,
que lhes conferem direitos inerentes á estabilidade nas fá
bricas e nos serviços profissionais, horas limitadas de tra
balho, indenizações por acidentes no exercício das suas ati
vidades, etc., etc.;

t) Considerando que o oficial de polícia militar é· digno
de todo o aprêço e acatamento pela sua utilíssima missão e
pelo muito que produz em prol do meio em que opera e da
sociedade em geral, e o que aliás tem sido reconhecido pelo
Exército que, em todos os movimentos nacionais, tem incor
porado ás suas próprias fileiras, no caráter de oficiais adi
dos, elementos de quasi todas as fôrças públicas militari
zadas;

u) Considerando que o caráter militar que lhes é justa
mente reconhecido, os coloca sob disciplina precisamente
igual á que se observa no Exército Nacional e que, nestas
condições, o profissional de polícia militar é um elemento
de que se pode lançar mão a qualquer momento, hora e
lugar, como soldado profissional que é, para defesa da Pã
tria, como para a manutenção das instituições republicanas;

v) Considerando que pela legislação anterior, os ofioiais
das fOrças públicas dos Estados firmaram direitos quanto ãs
regalias inerentes aos oficiais da reserva da primeira linha
do Exército, e as suas praças, excluídas por conoluslo de
tempo, quanto ás vantagens de serem consideradas reservis
tas do Exército e como tais recebendo a respectiva caderneta
(cláusulas 7& e 9a das bases do acOrdo firmado em i9t7
entre a União e os Estados, para que as fOroas estaduais
fossem militarizadas e assim consideradas auz1liares do
Exército de primeira linha);

z) Considerando que os oficiais e praças das fôrças
públicas dos Estados, quando incorporados a9 Exéroito Na
cional, por efeito de mobilização, participam de todos 08
Ônus que lhe são inerentes;

1/) Considerando o brocardo latino - "Jus et obrigatio
sunt correlata" - do Direito Romano, - monumento de
sabedoria jurídica dos antigos, em cuja fonte se inspirou o
próprio Código Civil Brasileiro;

:) Considerando, afinal, que efetivamente não se pode
ria conceber um cont11Lto bilateral em que a par das óbri
gações não fiquem elaTa, formal e taxativamente .expostos
os direitos decorrentes;

Os oficiais da Fôrça Pública do Estado do Paraná. vêm
á presença de V. Ex., que neste momento encarna para nós
a figura de Mirierva, e colabora eficientemente para as -di
retrizes qu~ devem ser tracãdas, no tocante aos destinos da
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Pátria, para dizer sem o menor constrangimento e confian
temente o qúe pleiteam, e pedir que V. Ex., com as luzes
de seu adiantado espírito de escol, dê forma ás suas justas

. aspirações e as torne concretas. .
Elas, Exmo. Sr., se resumem no interêsse da comu

nhão, salvo o desejo que por ventura nutra V. Ex. de me
lhor ampliá-las, no seguinte:

I - Que seja reconhecido, de modo claro e insofismá
vel, em.· ~odo. o membro das fôrças públicas dos Estados ou
PolíciaM~Iitar do Distrito Federal, o caráter militar.

II -.Que tanto os oficiais demissionários, como os re
formados, sejam, dentro dos limites das idades e funções,
respectivamente, considerados reservistas do Exército, em
igual pôsto, quando excluídos das fileiras das fôrças públicas.

m - Que o mesmo aconteça, em igualdade de condições,
com os sargentos e praças exluídos por conclusão de tempo,
ou .por qualquer outro motivo, desde, neste último caso, que
tenh8.m concluído uma primeira praça, sem solução de con
tinuidade, e tenham obtido engajamento, no decurso do qual
obtenham exclusào.

IV - A criação de uma secção de Polícia Militar no
Ministério da Guerra, para a coordenação e respectivo con
trole de todos os assuntos referêntes ã polícia militar.

V - A obrigatoriiedade, por parte de todas as forças
públicas militarizadas, de adotarem um tipo único de uni
forme, especialmente para as operações militares, em con
junto, ou simultaneamente com o Exército, para o que se
aventaria a idéia de ser adotado Dara padrão de uniforme
policial militar o brim caqui, que não mais é adotado pelo
Exército e oferece a vantagem de poder ser adquirido econom!
camente.

VI - O reconhecimento das garantias inerentes ao ofi
cialato das forças armadas, extensivo ãs patentes dos oficiais
das forças públicas dos Estados.

vn - Regularização e obrigatoriedade de fóro especial,
nos crimes militares, em igualdad6 de condicÕes aos canga
neres do Exército e da Armada.

VIII - Fiel observancia das cláusulas relativas ao aces
so gradual e sucessivo, observados os intersticios legais e res
peitados os direitos de antiguidade, cabendo a êste princípio
um terco no preenchimento das vagas que se verificarem nos
quadros respectivos, salvo a conveniência das promoções se
rem feitas metade por metade, relativamente 'aos princípios
de merecimento e antiguidade, segundo o elevado critério de
V. Ex.

Imprescindível, é pois, que se lhes defira as aspira~

ções mínimas sumuladas no seguinte:
I. Garantias de patentes e póstos.
n. Unidade de organização e instrução rigorosamente

militares•
. m. Garantia e regulamentação de acesso. na hierar

quia militar.
. IV. Foro militar para o julgamento dos crimes pro

priamente militares.
. V. Reéonhecimento efetivo das polícias militares co-
mô reservas do Exército de f& linha.

Todas' essas aspirações se justificam e têm apóio nas
palavras referidas, do Sr. Ministro da Guerra.
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~ Os vítios .existentes, que dão luga~· ás dificuldades .para.
resolver integralmente o problema das polícias estaduais,.
são resultantes da falta. de ajustamento legal, de proteoão
superior que imponha equidade e justiça.

As polícias militares, são atualmente- um funciona
lismo ",ui. fleneris. Em alguns Estados, com maiores garan
tias, noutro!, com menores e em muitos, sem quaisquer
garantias; entretanto, o serviço de todas é o mesmo, a fi-
nalidade de todas é uma só. .

Estabeleceram-se na legislação, normas e garantias
para o funcionalismo em geral; reconheceu-se e oficiali
zou-se a sindicalização de classes; lavraram-so decretos e
mais decretos que conferem vantagens, prerrogativas e di
reitos ao operariado. Na própria letra do Substitutivo, tudo
isso se estabeleceu e se definiu. Porquê sómente as policias.
militares ficarem esquecidas? .

Se assim deixarmos, cometeremos uma injWltiça muitO
grande e uma ingratidão imperdoável.

Essa classe constitue uma parcela apl'eeiável da orga
nização nacional. Milhares e milhares de cidadãos vestem a.
farda policial no Brasil. Nos Estados mais ricos, êles sãQ
mais bem remunerados e têm melhor confOrto; nos maia
pobres, ganham menos e são mais modestos; o sacrifício
comum, nivela-os, porém. no mesmo plano de serviços ao
bem público; e o seu espírito militar tem nos seus cora
ções e nas suas conciências, o mesmo sentimento de disci
plina, de amor a sua farda, aos seus deveres, á sua ban
deira e á sua Pátrial

Nesta Assembléia, memorável para a História do Bra
sil, onde se está marcando os tMcos de uma estrada. para
a. vida nova em que vamos caminhar, há os representantes
dos políticos, dos comerciantes, dos industriais, dos agri
cultores, dos empregadores, dos empregados, dos marítimos,
dos ferroviários, dos operários em geral, das profissões li
berais, dos funcionários públieos e há os militares do Exér
cito e da Armada, todos com o objetivo precípuo de defesa
dos interêsses próprios de suas classes; dois membros da
única classe que não mandou delegados aquí estão numa.
representacão política e putidária: o nobre Deputado
Campos do Amaral, oficial da valorosa polícia mineira e·
o humilde orador dêste momento que tem a honra das prer
rogativas de um pOsto na heróica políoia paraibana. Mas,
todos aquí somos brasileiros e nos animam, antes de tudo,.
os mesmos propósitos de trabalhar pela grandeza do Brasil,
dando ao seu povo uma Constituição que represente bem a
média das suas aspirações e dos seus ideais e nestes se
incluem os que ora defendo.

O Govêrno Federal autorizado por decreto de 3 de·
janeiro de 1917 vem firmando contratos com os Estados'
onde é estabelecida a condição de ficarem as polícias mi
litares respectivas como fôrças auxiliares do Exército de
1.& linha. Não é, pois, novidade o que se pretende agora.
É, de· ver, porém, a impropriedade dêsse decreto, aliás des
necessário, porquê as polícias militares devem ser obrigato
riamente uma reserva do Exército.

O que é .lamentavel é que essa faculdade seja condiciona
da á hipótese de um contrato, situação que p·ermite ás polí
cias fiaarem até inteiramente desligadas do controle militar
do Govêrno Federal, o que se não justifica. E essas polícias.
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assim desligadas poderiam 'Constituir mesino, verdadeiros ban-:.
d~s armados, sem organiza~o e sem instrução militar suff
clêntes.

. ~o!" 01!-~~ lado. 08 Es!Ados podiam contratar á vontade.
mlssoes mlhJáres estrangelra~ para as suas policias o que é
êrr~ ~a:vísslmo. Além da dIversidade de instrução· militar
pr-eJudlClal num caso de mobilização geral pela heterõgenei':.
dade de tropa, enc0Il!l!unos exemplos condenáveis como o
que sucedeu á polícia de São ;.m uma missão fraucêsa.
em 1.904. conforme nos foi narr discurso desta tribunaf

pelo brilhante Deputado. brio e competente general do nos
so Exército. cujo nome deciino com simpatia. o Sr. Cristódo
Barcelos.

As nossas polícias militares devem ser instruídas poI'
oficiais do nosso Exército e nós os temos em condições de se"
equiparar aos mais preparados do mundo.

Quando mesmo não tivessemos tido a oportunidade de·
ouvir a erudita exposição de S. Ex.. que mostrou com riqueza:.
de expressões e muita clareza o que é hoje o preparo técnico
e a cultura dos nossos oficiais, poderíamos aquilatar pela no
tabilidade de seus feitos militares nas sucessivas campanha&>
que temos tido, onde se relata .Qomo uma das páginas mais
brilhantes da nossa história militar, a marcha heroioa da
coluna Prestes, vencendo nos terrenos mais ingratos, todas as
adversidades e. todas as distancias, com um espírito superio:;
de disciplina. de valÔr e de resistência duramente comprova
do em muitos milhares de quilômetros e muitos mêses de
luta. E se não fosse a competencia e o valôr dos seus chefes,
facilmente teriam se desbaratado.

Um Exercito que prepara homens como os 1.8 de Copa-
oabana, pode orgulhar-se de possuir os melhores soldados do
mundo.

O soldado de policia é integraiment~ um militar, D:ão se
justifica que como sucede ainda em mUltos Estados seJa êle
mandado par.a os tribunais comuns sem a menor atenção. á
sua farda. O fÔro militar para o julgamento dos crimes pro
priamente militares é um direito que lhes assiste e merece
ser reconhecido.

Com a devida vênia, transporto para aquí ·as palavras'
ainda do nobre Deputado Sr. general Cristóvão Barcelos.

"Realmente, não há melhor soldado do que o de
;polícia. ~le entra para a caserna. p~rquê se sente f~
liz dentro dela; nasce para a proflssao das armas. EI!
porquê não devemos deixar de aproveitar êsses ele-·
mentos que constituem precioso auxilio para o Excr-·
cito em caso de guerra externa."

A organização das polícias é uma necessidade para O!,
Estados que delas precisam, não só para o exercício de um
direito. mas~ o cumprimento de um dever que é a ma
nutenção de sua ordem interna. O Estado que não possue
uma força assim, devidamente aparelhada, não poderá viver~

será presa da anarquia, diz-nos o eminente paraibano e graI!
de brasileiro Sr. Epitáêio Pessoa, em notave1 entrevista con
cedida a "O Jornal" desta capital em 25 do corrente. quando'
respondia ás alegações feitas em capciosa defesa pelo senhor.
Washington Luiz no táo falado caso de Princêsa.
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. A 'Palavra do Sr. Epitácio Pessõa, ~x-~res!dente da Re
:pública, é não só a d~ uI? homem.de experiênCIa e de obser-
vação, mas a de um JurIsta emér!to. . . .

As policias militares do Bras~I têm Já par~ m.aIs de cem
-anos de apreciaveis serviços públIcos. A do D~strIto Federal .
foi fundada em 13 de maio de 1809; a da Baíoa, em 23 de fp
·vereiro de :1825; as de Minas Gerais e Paraíba, em 10 de ou
'tubro 6 a de São Paulo, em 15 de dezembro de 1831; a~ do
Espírito Santo, Rio de Janeiro e Pernambuco, respectiva-
..mente, em 6, 14 e 1'7 de :abril de 1835; e as de Santa Gata
Tina, Piauí e Rio Grande do Norte, respectivamente, em 5 da
maio, 11 de junho e 4 de novembro do mesmo ano. As dos
demais Estados da Federação têm idade superior a cincoen
ta anos.

Durante todl) êsôe tempo, desempenhando a sua finali
dade, não têm essas corporações deixado de cada vez mais
-se aperfeiçoar, procurando atingir um grau superior de pre
'paraçã-o técnica e moral em cursos próprios, onde lhes são
ministrados oonhecimentos do que os Regulamentos do Exér
.cito estabelecem, acompanhando a evolução e o desenvolvi
'1Ilento dI) mesmo.

Não é fóra de prOpósito que, em se tratando dêsse as
..8unto, se faça menção em particular a um problema que in
·.teressa a vida de muitos Estados e está ligado ás polícias
-militares. Refiro-me ao cangaoeirismt> no sertão do Nordes
te. Muita gente pensa em utilizar o Exército para comba
"tê-lo. Divirjo integralmente a êsse respeito. O Exército tem
-uma finalidade diferente e o tempo de que dispõ~ é mCnt··
ficientíssimo para o preparo das turmas de reservistas que
:8e I'enovam de ano em ano.

Somente as polícias pódem enfrentar ~5se trabalho de
saneamento de uma região muito grande, livrando-a dêsse
;'Permanente drama, pungente, doloroS'O, com o seu cortejo
imenso de desgraças públicas.

O papel do Exército nêsse caso, é o dp ajudar, fornc
'cendo os elementos necessários de que por acaso as polícias
·Dio disponham.

Para finalizar, quero fazer um ligeiro escorço de al
·gnns dos muitos feitos que são páginas magníficas de bra
vura, escritas em nossa História pela valentia dêsses cl
dadllos que, vestindo a farda palici·al, são, também, soldados
,do Brasil.

Comecemos pela Polioia Militar do Districto Federal,
:'CIue possue ainda, como uma reUilUia, a sua bandeira vene
·randa. retalhada nos combates, queimada de polvora nos
-campos do Paraguai, onàe enxugou muitas vezes o sangue
dos seus heroicos defensores, entre os quais, o seu coman
dante, Coronel José Machado da Costa, que tombou despeda
1;ado por uma granada quando a defendia. Foi ainda ela
.que, tendo o grande Caxias á frente, fez a pacificação das
Provincias e no Rio de Janeiro, até o advento do II Império
tagiu decisivamente na represl:lão de motins armados promo
:vidos pela'S tropas mercenárias que constituiam gran
de parte do nosso· Exército. Ainda em t904, por ocasião do
levante das Escolas Militares, encontrou-se ela ao lado do
'Exército. lutando pelo restabelecimento da ordem..

As polícias do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, trl
,pularam as canhoneiras "Mearimto, "IguateDÚto e "Ipiranga"
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na .inolvidável batalha do Riachuelo; 'a da Baía que repelil:J...
Madeira com o seu Exército, obrigando-o a voltar a Por
tugal e na -luta de Canudos, o seu 5° batalhão se cobriu de·
louros.

No Contestado e em todas as outras lutas, as polfoias
de todo o Brasil assinalaram .a sua passagem com um·
traço profundo de valor, de abnegação .e de coragem. Na
jornada de 1930, todas· elas marcharam, contribuindo de
cisivamente para a vitória que nos fez estar hoje aqui.
reunidos para esta grande obra de remodelação nacional.

Nem precisamos lembrar o caso de 1932, quando se fe~·

sua mobilização para combater o levante de São Paulo,
tendo aí elas, um papel que é bem o atestado da sua efi-
ciência. .

Na Guerra do Paraguai, entre outros muitos destaca
dos feitos. podemos salientar os seguintes: assalto de lta
pirú, assalto de Estero BelIaco, primeira Batalha de Tuiutí;:
Assalto ao Forte Estabelecimento, Lomas Valentino. An
gustura e Vileta. Fizeram ainda as fÔrcas policiais a van
guarda do ataque a Potrero Pires.

Contemporaneamente, posso lembrar ainda a da mi
nha terra pequena e heróica, de uma história tão rica de·
gl6rias, cujo denodo comove e orgulha quando se lembra a
sua resistência desesperada e o seu estoicismo na luta de
Princesa, defendendo quasi sem armas e sem munição, a
autonomia e a dignidade do Estado, ameaçadas pelo can
gaço oficialisado, criado, auziliado e mantido pelo Govêr
no que em 1930 pagou com a sua derrocada fragorosa, o seu
crime imenso e monstruoso.

Em 1932, quando combatíamos a revolta em São Paulo,
tivemos um estimulo e um conforto nas palavras de um
chefe valoroso, o Coronel Argemiro Dorneles, que até pOU'
cos dias nos deu a honra e a satisfac~o de sua companhia
nesta Assembléia como representante do Rio Grande do
Sul, com atuação brilhante e digna. Dizia êle, após a luta.
em documento público, referindo-se á polícia paraibana':
- uÉ a maior glória da minha vida militar, o haver CO'
mandIQo gente tão valorosa."

9
O Sr. Presidente - Vou dar a palavra ao Sr. Deputado

Barreto Campelo. reservando-me para examinar, posterior
mente. o caso, isto é, se o Deputado, prevaleoendo-se da fa
ouldade de enviar 4 Mes& o seu discurso, tem o direito ffiJ
dispOr da meia hora, cedendo-a a um oolega.

Oportunamente, repito, resolverei êsse aspeoto da ques
Uio.

O Sr. Barreto Campelo - Sr. Presidente, Srs. Ccnsti
tuintes: á bondade e cortezia de meu nobre colega pela Pa
raíba, Sr. Odon Bezerra, devo a oportunidade de vir á tri
buna com o propósito de restabelecer a verdade históriear

sObre fatos evidentes da História Universal, que aqui fa
ram, com muito brilho e com grande talento, é certo, mas
sem fundamento algum, tratados pelo Sr. Deputado Edgard .
Sanches, da Baía.

Srs. Deputados! os católicos nlo renunciam ao. ban-
quete da vida, sem exame dessa renúnci~. Nlo nos Impo
ríamos uma regra de fé e de vida, regra que. n~o ê llimplM
:torneio imaginativo, mas contensão, renúncia, norma de
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.~Vida .prática, sem exame profundo e racional do que faze
~mos. Não cremos. pois. por devaneios, não cremos por Uu
,sões. sem cálculo nem raciocínio; ao contrArio, os motivos
de nossa fé e a sua hist6ria sempre foram exaustivamente

·e imparcialmente examinados pelos grandes luzeiros da 88-
·bedoria e da inteligência, que. de modo ineontestivel, se fi
zeram condutores do cristianismo, em todo o longo curso

·de sua história. .
Não queremos, Srs., expor os nossos melhores bra-

,-sões de família; todavia, cada um dos nossos pode dizer que.
em todas as manifestações da inteligência e da cultura hu
.mana, em todos os lances do espírito e da ação, os expoen
tes da humanidade, se não honraram as fileiras do catoU-

·cismo, porquê isso n~o é possível, entrando nessas lileiras
'.8 si próprios se honraram.

Se exigirdes os nossos foros em matéria de investiga-
·ção objetiva da natureza, poderei dizer-vos que a inteli
gência católica devassou desde os séres infimos e invisí
veis até aos mais agigantados, quando uns e outros esea
'pavam aos próprios elementos de exame. Foi a inteli
gência cat6lica que indicou a existência dos séres infinita-

-mente pequenos e apontou, nos espaços, a planeta que os
óculos não viam; localizou, mediu, e pesou êsse. planeta,

,como se, efetivamente, o visse.
Não é -a fé, por consequência, uma atitude leviana, um

exame superficial, um simples sentimento. Antes, o que
leva os católicos a crer, é o exame profundo do homem e do
mundo, no presente e no passado.

As dúvidas, o nevoeiro de dúvidas que para esta Casa
trouxe o Sr. Deputado Edgard Sanches, cujo talento verbal

"não posso deixar de louvar, e louvar sem reservas, tem o
atraso de séculos.

É pena que S. Ex., tendo percorrido os anais da in
vestigação histórica, até um certo ponto. não tivesse con

.tinuado e aprofundado seus estudos através do que poste
riormente aconteceu.

Realmente, os racionalistas esbarraram a cristandade
-eOlL a objeção sObre a autenticidade dos Evangelhos. Ficá
mos calados porquê instantaneamente não poderíamos res
ponder com argumentos científicos. Naquele momento. só
apúnhamos ás negativas a nossa fé inabalável. Era uma
questão nova, uma questão inédita. Natural e inevitável,

--portanto, que os nossos se concentrassem, aprofundassem as
fontes e verificassem a história. Essa pesquisa demorou

::aI8'UDl tempo e exigiu penosos estudos; mas. depois de re
constituído êsse trabalho, todo baseado em material de in
'vestigação hist6rica, por método rigorosamente científico.
pudemos enfim responder ã objeção.

Ela nascera do suposto mito que os Evangelhos repre
.sentavam. E como a psicologia coletiva demonstra que
mais de um século, cerca de século e meio, são necessários

:á formação dos mitos na imaginação dos povos, sustentou-se•
.só por esta premissa, eXClusivamente abstrata. o simples
pressuposto de que os Evangelhos tinham sido escritos {50
anos depois da morte de N. S. Jesus Cristo. Foram os ra
-eionalistas .que· divulgaram esta interpretação pelo mundo •
..A. cristandade não lhes pôde, no mesmo momento, responder
f.senão com a fé; mas, hoje é absolutamente certo. totalmente
certo, cientificamente certo. historicamente certo, e tio cer-
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to que não pode ser de boa fé negado, que tanto quanto a
história da hunianidade disponha de um documento au
tentico, os Evangelhos são autênticos.

Abstraindo-se de qualquer idéia de fé e de livro sagra
do, como simples documentos históricos, os mais impeni
tentes inimigos da Igreja Católica, os mais sábios, os que
aprofundaram e esgotaram os elementos da análise objetiva
.e histórica, confessam que os Evangelhos são livros autên
ticos, escritos cerca dé i5 anos depois da morte de Jesus
'Cristo.

O Prof. Barnach, de Berlim, no Prefácio da Cronologia
.da antiga literatura cristã, disse a respeito:

"A mais antiga literatura da Igreja, nos pontos
principais e na maior parte dos pormenores, consi
derada sob o aspecto literário e histórico, é verda
deira e autêntica.

Também a tradição, .que dos escritos literários nos
veiu do período pré-católico, conserva-se autênticª, em
substancia.

Pode-se dizer, agora, .que as premissas da escola
de Baur estão abandonadas; todavia, na criticados
antigos escritos cristãos, nota-se uma conduta seme
lhante ã de um procurador de má fé, ou ao mimos
um método pedante, que se aplica a pormenores de
qualquer espécie e busca deduzir dêles argumentos
contra observações claras e definitivas.

É fora de questão que, na crítica das fontes do
rq.ais antigg Cristianismo, nós nos encontramos em um
movimento de retôrno para a tradição, pois que a
cronologia, na qual a tradição ordenou os documen
tos, em todos os pontos principais, da carta de São
Paulo até Irineu é segura e compele o historiador a
precindir de todas as hipóteses que se fazem em re
lação ao curso histórico dos fatos a que refutam
aquela cronologia."

Referi-me, apenas- de passagem, a êsse ponto. Não vejo
.que esta tribuna se preste a semelhantes pesquisas, até por
.quê é desinteressante ao trabalho que estamos promovendo
.~ curto é o tempo para análises profundas e concienciosas de
problema de tão relevante transcendência.

O SR. IaENto JOFFILY - Não é tão desinteressante assim,
.desde que foi trazido como matéria constitucional.

O SR. BARRETO CAMPELO - O que quero focalizar no
.discurso, do Sr. Deputado Edgar Sanches, é a sua negação de
que a igreja católica, objetiva e diretamente, tivesse con-

·corrido para a resolução da questão social, para o apazigua
mento das lutas de classes e para restabelecimento daquela
unidade e daquela tranquilidade social que antecederam á

·devastação atual.
Não posso compreender, Srs. Deputados, como um ho

;mem de cultura e talento, de cuja sinceridade não é licito
.duvidar. tivesse tão claramente e tão profundamente errado
·sObre êsse problema, que se esboça na. história. por tal forma
rígido, inflexível, exato e positivo, que não pode ser posto

·em discussão. De todos os foros da igreja católica, através a
sua longa história, que se identifica. com a própria história
do· mundo, a sua. ação na questão social emerge com abundan

,oia de doutrina, com detalhes· e fatos concretos. Não é assim
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líoito a· ninguém· pôr em dúVida os servit;os que prestou á
"cIvilização.

O SR. ODON BEZERRA - Nenhuma moral é mais pura do-
que a moral oatólica. .

O SR. BARRETO ,CAMPELO - Meus "Srs., so-b eer
tos aspectos, a história da civilização é apenas a história das
prerrogativas da personalidade, do reconhecimento dos di
reitos do homem, da dignidade da sua natureza.

Se investigarmos, nas nascentes do tirocínio da pessoa
humana, a chocante desigualdade que havia entre a legisla
ção dos hebreus, nossos precursores na fé, e a dos povos mais
cultos de então, veremos, desde logo, a diferença sensível e
notável que existia entre a lei mosáica, o código de Ha
mourabi, a lei das Doze Táboas, e todas as leis e costumes
naquela época dominantes.

Enquanto o código de Hamourabi punia, no seu § 19,
com pena de morte todo aquele que guardasse escravos, a lei
mosãica dava direito de asilo, na casa de qualquer bebreu,.
e em lugar de destaque, ao escravo fugitivo que ali che
gasse.

As crueldades, as torturas, as deshumanidades com que
8. legislacão de Sparta e Atenas tratava os escravos i16tas são·
verdades que não vale a pena r~cordar, pois a êsse tempo, no
mesmo momento em que as multidões de cévos e crétas eram:
talha<ias pela fina flor da juventude militar <ie Sparta. para.
que sua proliferação não aumentasse, pondo em perigo a se
gurança da aristocracia governamental da Grécia, nesse mes
mo tempo o" escravo era tratado, no direito mosáieo, cordial
mente, com sentimentos que não podemos compreender senão
por inflúxo superior da Providência. Pelo DeuteronÔmio, o es
cravo só o era por seis anos. Em dia de festa, assentava-se"
á mesa do senhor e, liberto, tinha direito a animais, trigo e'
frutas ..

A lei mosáica não se limitava apenas ao preceito de di
reito; não declarava, como os nossos códigos hodiernos: ape
nas o preceito, esquecendo as normas morais. .

A lei mosaica, além do preceito do asilo, do tratamento
humano dispensado aos escravos, repetiu abaixo do pre
ceito aquela norma, numa evocação patriótica aos bebreus:
"Lembrai-vos de que também fostes escravos no Egito e que'
o Senhor de lá vos libertou".

" Transformados os acontecimentos, foi ainda na legisla
ção cristã, no ano 367, em Roma, qUe se deu o primeiro
golpe legal. na escravidão, porquê os golpes extra-legais
foram reconhecidos por quantos examinaram a questão. O
próprio Renan, comentando o casamento, que o Papa Calixto
autorizava, de clarissimae, nobres damas romanas com sim
ples escravos, teve para com êsse· fato uma palavra de si
gnificação: "Milagre!" Só um milagre poderia, na verdade;
romper ()s preconceitos daquela época, ligando patL-íc~a8 a,.
escravos. .

Aquele o primeiro golpe legal que o cristianismo desfe
chou contra a escravidão, o de vincular o escravo â
gleba, determinando, assim, "que a escravidãosaisse de seu
regime mais bárbaro para o que depois dominou durante
toda a Idade Média, e o regime da servidão de gleba.

Delpreaando os antecedentes do trabalho," aousa, agora,..
o ar. Deputado Ed~ Sanebes a Igreja Católica de ter la
deado I queltlo lOelal, aspecto moderno da servidão, reme
tendo-a pVI o Nino dOI o4us.



, .Maé' ~~-'P'ÕSSíVêl, ','Senhores, ;'qué:doctl.ménths~·! unfvArsal
mente'di-vulgádos, comentados, criticados 'pelos' mais ratiiéais
inhnigug sejãm assim igriorados? E' possfvelcjue' o'Sr. Edgar
S~ncbes" familiarizado com as encfclicas, ar~mentando: com
elas" não tivesse lido as palavras memoráveis, os prinéfpios
e osinstitutosalírecomendados? '_ . "
, ' O' SR. ZOROA8TRO' GOUVEIA -.:. V. Ex. há ,de. me perdoar.
mas, ,ainda há pouco. doisgr,andes escritores cat6lieds. na
Espanha. afirmaram, estudando, as' duas encfclicas. dos 'Paoas
Leão xm e Pio XI; que a Igreja. de fato, não pode ter uma
teor'ia:.8ôbre a Qüestão sociatporquanto, ela não se impõe
resolver os problemas da terra. mas apenas os problemas
da alma, da eternidade. ,São escritores cat.ólicos qne isso
afirma-ram, interPretando;"aliás; palavras claras das duas en
cíclicas.

" O~SR. BA.RRETO CAMPELO- Res nnn verba. A 19rp.ja
Cat6lica esta. ,acusada de' não ter intervindo na solucão da
qUé~ão 'social' ~de, ao contrário, a haver remetido para a
bema:ventú~ança. , ' ..

,', O'SR.ZOROÃ.STROGoUVEIA - O professor Ed~ar 8anches
diz"qUe'algreja ladeou a questão, dela tratou. mas não nos
seus verdadeiros têrmos.
-"::0 SR. ':BARRETO CAMPELO - Vou demonstrar. dentro

aeAodos os' nossos documentos, inclusive com o c6digo
socja} fie Malines. condensação da doutrina social do cato
licismo. e. com o testemunho dos maiores inimill:os do no'l!'lO
sistema. que a Igreja objetivou a resolução nessa qup.stão,
penetrando, mesmo, em terreno até então totalmente desco
nhecido.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Antes de Leão xm. Marx
tinha proferido a palavra definitiva sÔbre o assunto.

O SR. BARRETO CAMPELO - Pela hist6ria s0l1bemos
que, quando os preeursores do socialismo surgiram, a Igreja já
interviera na classificacão dos menos favorecidos, não s6 por
princípios. mas por fatos concretos.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - N6s, socialistas, sabemos
QUe essa foi sempre uma atitude decorativa da Igreja.

O SR. BARRETO CAMPELO - Como não disponho de
tempo. quero apenas dizer que, na palavra insuspeita de Al
bert. Thomas, secretário da Confederação Universal do Traba
lho, primeiro orador da Franca e uma das individualidades
de maior renome :universal. socialista radical, autêntico. orto
d6xo, o contingênte que a Igreja trouxe á questão social é
o mais relevante qUe se conhece já prestado ao mundo.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Antes da Igreja, os fiI6~
fos, os pensadores antigos já se haviam âpiedado 'àsI $1S
sofrem. ' i ! " "

O SR. BARRETO CAMPELO - Se não Irie faltasse tempo,
traria a lição dos filósofos gregos e romanos nesse sentido.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Mas estão V. Ex. concorda
comigo? '

O SR. BARRETO CAMPELO ....:- Não concordo; traria a
lição dos filósofos gregos e romanos para mostrar o,desprezo
profundo que êles devotavam aos escravos, taxando~os como
seres inferiores, indignos de comiseracão e de humanidarie.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - V. Ex. ignora, então, que
a escola de' Alexandria produziu uma das páginas que consti
tuiram a fonte de inspiração do cristianismo?
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O SR. BARRETO CAMPELO - O único homem que teve
palavras menos duras para com os escravos foi Zenon. O
próprio Platão tratou os escravos de modo impreciso e dubio.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - O decálogo só exprime. de
de fato. grande idealidade moral a quem não conhece as suas
raízes históricas e (\ seu alcance social. Era proibido matar,
mas matar os judeus.

O SR. BARRETO CAMPELO - Aqui está o texto da
encíclica De rerum novarum; no qual o Papa precisa a in
tervenção direta, objetiva, concreta, da Igreja na questão
social:

"A violência das revoluçõ~ políticas dIvidiu o
corpo social em. duas classes, e cavou entre elas um
abismo insondável: dum lado a onÍ'potência: uma fa
cção que, senhora absoluta da indústria e do comér
cio, torce o curso das riquezas e faz correr para o seu
lado todos os mananciais; faccão que, aliás, tem na
sua mão mais de um motor da administracão pública.
Do outro a fraqueza na indigência :uma multidão com
a alma ulcerada, sempre pronta para a desordem. .

Ah ! estimúle-se a industriosa atividade do povo
com a perspectiva da sua participação na propriedade
do solo; e ver-se-á nivelar pouco a pouco o abismo
que separa a opulência da miséria, e operar-se a apro-
ximação das duas classes." .

Vejam os nobres Deputados: a Igreja pede a repar
ticão das terras, clama contra as injustiças sociais.

O SR. ZOROASTRO DE GoUVEIA - Afirmando, logo de
pois, que a propriedade é sagrada e decorre de um direito
natural. É uma forma jesuítica de resolver a questãoso
ciaI.

O SR. BARRETO CAMPELO - Ela realmente não quer
a socialização dos meios de produção. Seria, aliás,. presun-

. ção supor que nisso está ~ s6 porquê alguns assim opi
nam - a fonte da solução de todo o conflito das classes.
~sse conflito pode ser eliminado co.mo propõem alguns, pela
socialização dos meios de produção; mas também pode ser
feito - e é o que sugere a Igreja com sabedoria
pela repartição dos meios de producão. A socialização 
é preciso não esconder essa yerdade - dos meios de pr~

dução 'estancaria a natureza humana, a atividade dos ho
mens na sua mais genuina fonte: mero autômato social,
sem iniciativa nem direeão própria, a sociedade, que re
sulta de homens, ficaria sem o seu fator preponderante. A
solução cristã é totalmente inversa e conduz a resultados
práticos.

O SR. ZOROABTRO DE GOUVEIA - Não existe: é um pa
liativo. A Assembléia toda ouviu o que V. Ex. leu. Não 6
a repartição dos meios de produQão. mas um apêlo á bon
dade humana, para que ae dêem esmolas.

O SR. BARRETO CAMPELO - Se a terra á a base
de toda a produollo, se atá existe um sooialismo agrário,
como diz o Sr. Edgard Sanches que a Igreja nlo traçou
normas para a resoluclo da questlo soeiaI e remeteu-as
para às eternas bem-a.venturanças?



. Na verdade, disse o ilustre Deputado Edgard Sanches
que a Igreja havia escrito algumas palavras convencionais
e vagas, palavras-borracha, que comportariam todas as so
luções. E porquê a Igreja falou em Justiça, perguntou:
que é a Justiça?

Já Pilatos, defronte de Jesus Cristo, tinha perguntado
"quid est ventas?" :êsse "quid es~ iustitia?" é, portanto, a
reprodução dessa frase que alguns atribuem á filosofia-cí
nica de Roma. O que é a justiça, para o Papa, tem res
po::sta cabal, absoluta, incontestável, nas próprias palavras
das encíclicas.

O SR. ZOI\OASTRO GOUVEIA - Essa pergunta que V. Ex.
.caracteriza como cínica é o segredo da civilização.

O SR. BARRETO CAMPELO - V. Ex. está enganado.
Filosofia cínica não é injúria.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Mas V. Ex. dIsse "per
gunta cínica".

O SR. BARRETO CAMPELO - Referí-me ã filosofia
cínica de Roma. É a essa filosofia que me reportei Muitos
críticos dizem que Pilatos era filósofo cínico.

O SR. ZOROASTRQ GOUVEIA - Aí está o engano de quem
o disse.

• O SR. BARRETO CAMPELO - Quem o diz são os crí
ticos de Pilatos.

O Sr; Presidente - Lembro ao nobre orador que restam
apenas cinco minutos de prazo. .

O SR. BARRETO CAMPELO - "Quid est justitia?" re
produção do "Quid est veritas?", de Pilatos, encontra na
mesma encíclica de Leão XIII, De Rerum novarum, resposta
fulminante: a justiça não é a borracha que comporta todas
as soluções -Ela é retilineacomo os florêtes, certa como as
linhas retas. É um vocábulo que corresponde a uma idéia,
de nitidez e perfeição admiráveis. Diz a encíclica, citando
S. Paulo:· Pois, que pode haver de comum entre a justiça e
a iniquidade? De modo que a Justiça que a Igreja invoca nas
suas cartas pastorais não é essa borracha que comporta
todas as iniquidades, mas uma noção retilínea e exata, que
nada tem de comum com a iniquidade. A justiça que a
Igreja clama para solução da questão social é a dignidade,
o conceito do bem estar para todos os homens.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Não há coisa mais vaga.
O SR. BARRETO CAMPELO - Que não haja pináculos

e alguns felizes dominando e esmagando a multidão. Essas
desigualdades são inevitáveis, como inevitável, no plano da
sociedade e na sua estrutura é o elemento humano do lucro,
porquê a personalidade humana não se contenta em desa
parecer com a morte, mas quer que, por uma das mais re
levantes conquistas do Direito, se possa transmudar nos seus
sucessores. .

. O 8R. ZOROASTRO GOUVEIA - V. Ex. há de perdoar:
V. Ex. admite a Justiça do Direito como categoria histó
rica, ou puramente lógica '1

O sn. BARRETO CAMPELO - Toda a vida trabalhando
exaustivamente, os outros homens todos são nesse ponto
mais ou menos iguais a mim. Todos nós trabalhamos um
pouco mais porquê sabemos que aos nossos filhos podemos
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leg~o: ~ceesO" dalS;.no~sa$ rampa. Se~sas.:fpnJ.e's'da- eco
nçup.ia desaparElçes~em, s.e .to.d~ os, .~ns .forem ::~o~al~Q~
o -elemento humano, básico .da socIedade. . desaparecerá, e
com êle ê'sse mOtor dq pr~e~so. ser:á .suprí~d~~' . -.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Qual motor.?
O SR. BARRETOQAMPELO- Ohomem~
O SR.. ZOROASTRO GouvEIA - Por Que? .
O SR ..BARRETO CAMPELO. - Já disse porquê•.
O SR.ZoRoAsTRo GOUVEIA- Numa' sociedade' em· que

êle trabalua e em comum, para bem estar e felicidade de
todos, ao 'Contrário só a! tel'á. . garantias para;, a franca e
11vre satiSfação das suas, aspirações malores. ' '" .

O SR. BARRETO CAMPELu'- ~ssaasoluçãQ,melhor,
solução justa e exata. , .....

. Não teve razão.; portant.o, .0 nobre e.talentoso p'eputado
pela .!:Saía quando trouxe aquele nevoeiro de dúvidas,que~
rendo talvez lançar sobre os que ,c~êmaPecha de 'sentilnell';'
taliaade ou de traqueza de :raclocfaio. ". . . .

Não. Nós p~amos•.ex.a:minamós os fundamentos aos
motivos de nossa. fé ~ Por" isso, 'cremos~' .Uremos porquê temos
elementos pósItivos 'de observação e de crítica. "

U ~. ~OROASTRO GoUVEIA - PerdOe V. Ex. Aí, 'não. há
critériocienti1lco •.,,; :'. . . . .:,

O SR. BAl-lllETO CAMPELO - Por outro. lado, não é
exato que a IgreJa houvesse remetido a solução da questão
social para as lJem ay.enturancas,eternasLAquies~Q-U9digo

_de Mallnes, o assento universal do pensamento. católico em
materIa social.

O Sr. Presidente - Lemnro ao nobre' .óra.dor que' .está
quasi terDlinado o prazo regimental. '. . . .

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Requereria, Sr. Pre61dente~
se me fosse ·permitido, se concedessem ao nobre orador ma1lJ
dez minutos.•

O Sf. Presidente - Em face das ,'disposições regimen
Lais, não me é possível atender ao requerimento de.. V. Ex.•

'o .6fl.. B~'.CO GA/MPiELQ - A União Internacional
dos Estados SOCIais reuniu, e.m Malines,a fina flor. .daiu
teligéncia cristã, disseminada ,pelo. mundo •. O presidente
dessa assembléia era o. venerável e.sábio cardeal Mereier.
Diz o referido CÓdIgO no seu a,rtigo 27:. '. .

. .
"A família t.em direito. a: possuir. -Convém., .mes

. mo que a lei lhe facilite a aquisiçãode'um bem ou
d~ uma propriedade famílIal' ·e,notadamente;.a ~c1il~
tura de um fl'agII!'ento dõ solo nacional ... ·'" :.'.,

.~A sociedade deve estar orgaiüzaila' de modo,lrtie
o chefe da faniilia, sóbrio e honesto;" que '. preenche' os
deveres dó seu' emprego, '. encontre no salário reeur;.
sosá manutençãoeeducacão dafamfiía.·" - ' ..- ",:,.-

Onde s:e quer. mais que uma'doutrina" rêsol\ra ~. à~e
objetivamente um problema, 'Q pr,oblema' dasfoIlt:es de''p;t'~
dução? A verdade é ~e as SOluções;' que a 'Igréja oferece,
de· conservação do indivíduo, porquê, êste·..éuma realroaçle
inalienáveLdacivilizaCão,. não.. conY'ém. '. ':. .' .' ..

Quer-se' como . motivo,. mola e .:farol ,poUticos sugerir;
pr.ovocar e dirigir a cobiça,dos que- ·nad&'·'possuem;,~enan.



'do-:flie~ a ~onquista, facil dos 'bens alheios. É. por iss.o que
as ,soluções .cristãs não servem. .' . . ... ' '.' .

; ~alisado sem extremismo, semparti':'pr'is, enCárad(j'· a
frIO o problema num laboratório social, há de' se ver que'a
solução da Igreja ~é obje~iva, concreta e integral e, de' mais,
antecipou muitos dos argumentos e muitas 'das instituições
que só, posteriormente, á latere, como consequência, e solu
ções parciais das soluções' cristãs, fo.ram trazidas ao mundo
pelos ·socialistas. . .. ,. .'

iA: Igreja' tem, p'ortanto, a primazia histórica na maté
ria ;Os .socialistas l?ão -retardados no assunto. Vieram. quan~
do .essas' questões estavam postas, quando. caminhavam para
o ,seu. desfecho pacífico e justo • .(Muito bem;. muito. bem.
Palmas ;O'orador é vivamente cumprimeflta4.o.) .

", . Durante' o d,iscurso 'CIo Sr.. Barreto Campelo
o iSr. AIitoIiio Carlos; Presidente deixa a. cadeira
da presfdêilCià, que é ocupada pelo Sr. 'Pacheco
de Oliveira, 10 . Vice.Jpresidente.

-,- . -, ". -

'lO

Q ~:r' Presidente':"'" Tem a palavra o ·Sr. Irenêo Joffil.y..

O Sr. Irenêo Joffily -- Sr. Presidente, ilustres Uonsti
tú'intes ~Devia tratar nesta única discussão do pr-ojeto em
debate de diversos assuntos, mas isto em 30 minutos·é tarefa
qua'siimpossível. Tenho que obedecer ao Regimento. As
sim o quer esta douta Assembléia.

Talvez' só de' dois assuntos possa tratar, se. a ~nto me
ajudarein engenho e tempo. '. .
. Não' pretendo doutrinar,não tenllo a :veleidade de tl'az~r

coisa nova e muito menos sou levado pela emulaç§.o, de
~companhar aos que com grande brilho tem .aqui defendido
~uas' idéias ~ Querei cumprir o meu dever. -.
. . Vou me ocupar do Ar!. 19D do Substitutivo e do, Capitulo
sObre Justiç~ mais uma vez manifestando a. necessidade de
luna Justiça única, de uma Magistratura única de um pro
cesso único. Não quero a unidade de quantos' se têm pro
nunciado em favor de um ecletismo que, ao meu ver, cada
vez -mais complica nossa situação. . .

Sr - Presidente, loro que tomei passe do mandato, a. mim
confiado, tive minha atenção ·voltada "para -aparte do ·Ante~
projeto relativa ás sêcas dó Nordéste e·vique o dispositivo
nã"i> 'satisfazia ás' aspirações dos· Estados flagelados,. não
atendia aos-anseios 'C1O·.B!"asil inteiro desejoso de pagar uma
dívida ba tanto tempo reclamada. . " .'

Filbo do Nordéste; conheço aterra e -sua gente:'boa e
sófrMora;conheço o que de iniquidade vai ·no· de.spreso-~
que os Governos têm relegado á região onde a resis~nciad1l
homem é. provada pelo seu sofrimento· e o seu ~valor,medidÍJ
pélacoragemestóicaeom que' entra em luta:com-a natÍlrez&:,
ria defesa dó torrão 'amado: .. ,' .... .. ... -

Filho 'da Parafua, e da zona mais batida pelo sol in..
cieni~nLe,.'·eu- admiro aqUela genté: ·qtleé a minha,~ -na- sua
siiripficidaâe, riás granâes:qultlidades· moràis que possuem~
, . Que merece o' 'Noroéste? ..QÚe merecem seus filhos" Ji
mUitOs o"Íêm ditO ede maneira que eu o sinto mas não me
é,.P9s~íveI.i~tâ-,!os,quandofalam dós·titànico~~oclo.f lub
raça comtituída,cerne àc&no.,a. naciQnal:idatÜ.. ,



Poino NordéSte que, na expulsão dos holandeses, -iicóü
marcado o primeiro sinal de fortaleza de um povo que 200
anos depois devia ser livre sem nunca desmentir o seu ci
vismo.

O Ante-projeto, Art. 28, § 10 diz: "A defesa contra. a sê
ca será permane!lte e os respectivos serviços custeados pela
União. "

Serão custeados como? E a permanência como será?
O dispositivo é vago e não obriga a manterem os gover

nos futuros um serviço compatível com as necessidades.
Equivale a uma promessa que não precisava ficar na: Cons
tituição porquê mais categOrico é o dever de assistência da
União, é a obrigação de não permItlr que vasta zona do seu·
terrltório, habitada por gente laboriosa e dlgna; se aespovot',
com a periodicidade de estações irregulares, quando Dão é
difícil ser corrigida a natureza, como outros povos tem
feito.

De promessas estão cheios os sertanejos e -de -realiza
ções desconfiados ante a falta de continuidade dos serviços
reclamados. Agora todos esperam que a Constituinte em vez.
de um despositivo vago, assuma compromisso formal e SO
lene, tornando líquida e exigível a dívida de tantos anos.

De :t692 data a primeira sêca conhecida da nossa his~

t.6ria e até hoje, não contando .os repiquetel ou pequenas
estiagens, conhecemos as sêcas de 1725, - 1777, - 1791 a
179~, - 1825 - 1877, - 1931, - 1898, - 1903, . - 1915 
1919 e 1930 a 1932.

Não é preciso descrever os efeitos das sêcas.
Os senhores deputados do Norte as conhecem com to

dos os seus qua(lros negros, os do Sul e Cent.ro dêles têm
notícia pela farta publicação e não pequeno número de livros
que têm cuidado do assunto.

E O que se tem feito contra as sêcas e seus efeitos? O
que se tem feito para que não se repitam indefinidamente 08
quadros dantescos que tanto nos envergonham'

No comêco, as populações ficaram entregues a sua pró
pria sorte. Vieram depois as distribuições de escassos víve
res, postantes para a humilhação do sertanejo, mas insufi
cientes para matar-lhes a fome e evitar-lhes a morte ou O
abandono dos seus lares. Mais tarde foram pequenos sem
çlJ"s, mas isto quando a sooa declarada e os habitantes dos
sertões se expatriavam.
- Eram os serviços insuficientes para ocupação de quan
tos tiveram seus bens destruidos pelo sol, e ainda mais, in
suficientes para prevenir males futuros.

Mas o que era precIso faze.r? Do assunto a princípio, tra
taram sómente os espíritos mais cultos dos Estados asso
lados. Conjeturavam quais as causas do .fenômeno: direclo
dos ventos, impermeabilidade do solo, ausência de matos, de
~lividade forte do terreno. Pouco importavam as causas:
combater os efeitos era o que convinh& e nio houve disere
pancia. O remédio estava na açudagem, açudagem. sempre
aoudagem. Assim entendia o cearense ilustre Senador Pom
peu e afirmava Irenêo Jof!ily (senior) pelo conhecimento
próprio que -tinha e apoiado em Rebouças.

Cito sem falsa modéstia Irenêo 10ffily (senior) porquê
êle, no consensif de todos os paraibanos, bem conheceu -a
sua terra·e melhor -amou a sua gente, solidarizando-se· COD1
ela no intottunio periódico que a abatia.•••
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_ -o SR. PEREIRA LIRA - Escreveu páginasnotáyels nall
"Notas sObre a Paraíba".

O SR. IREN:tÓ JOFFILY - Muito obrigado a V. Ex•
. . .sentimento que pelo exemplo, tanto -soube infundir

em seus filhos. -
Açudagem é o que se conclue do "Plano de uma Cruza

da", quando Euclides da Cunha, que mais uma vez cita Ire
nêo Joffily (senior) toma a observação do sertanejo, como
tantas vezes fez com outros, não desprezando o juízo crite
rioso -e sensato para, quando aproveitável lapidá-lo com seu
estilo inimitável e apresentá-lo como gema de primeiro
quilate.

Euclides da Cunha salienta o declive torte do terreno,
a abertW'a de boqueirões (como antes .iá havia feito Irenêo
Joffily (senior), para imaginar a natureza antiga, antes do
"desabar de uma ruinaria imensa" quando barragens natural.!
tinham seus diques nas serras, que a erosão das aguas trans
formou em boqueirão, tempo em que as regiões hoje assoladas
eram "uma terra admirável, farta e feracíssima, um vastís
simo jardim á margem dos grandes lagos, nos 1Jelhissimos
tempos f6ra da 6rbita da nossa história". ,

E o incomparável autor de Os Sertões diz: "Trata-&e d8
uma dívida a saldar." 11 Faz-se mister que ~ste problema ur
gentíssimo das secas seja um motivo para que demos. maior
impulso a um tarefa, que é o mai.~ belo ideal da noss~enge
nharia neste século: a definição e o domínio franco da pran
de fase física da nOssa nacionalidade . "

Para isto será precisa "uma cruzada, uma resistência
permanente, constante, inabalável e tenaz - uma espécie de
guerra dos cem anos contra o clima - sem mesmo a trégua
dos largos períodos benígnos, porquê será exatamente duran
te êles que nos apercebemos de elementos mais positivos para
a reação".

:tsse plano até o govêrno Epitácio Pessoa não foi exe
cutado; dêle nada se fez.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - V. Ex. diz que até o go
vêrno do Sr. Epitácio nada se fez, e isso, justamente hoje.
quando se homenagea Nilo Peçanh, que foi realmente um
dos maiores batalhadores em prol do--,qordeste, havendo cria
do no seu govêrno a Inspetoria de Obras contra as Sêeasl

O SR. IREN:tO J'OFFILY - Disse que nada se fez por
quê todo serviço que não obedecesse a um plano seguro e
executado com energia seria nulo; todo plano, que não fÔss9
traçado com firmeza e executado com pertinacia não teria
valÔr para o Nordeste; toda obra que visasse a esmo, a cons
trução de açudes, sem estudar sua eficiênêia em relação ao
grande problema, !'leria como gotas dágua _para extinclo do
grande incêndio que periodicamente tudo destrói.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA -~ão sei se os planos ante
riores eram verdadeir-os. Quero acentuar, apenas, que entre
os serviços prestados por Nilo Peçanha, ao País, há também
este.

O SR. IREN:tO J'OFILLY - Mesmo que termine o meu
tempo com os apartes de V. Ex. dar-me-ei por satisfeito.
Mas sem -desconhecer a relevancia da repartioão criada, quero
estudá-la em sua eficiência até então, e pergunto: ~. Ex.,
digno representante do Ceará sofredor, pode dizer, para o
grande problema, de quanto valeram os trabalhos executados
antes do govêrno Epitácio _Pessôa? -
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. 6"sÍt".· XAVliaÍ>tr OÚmRÁ -:- QUero~iZ"er; -nes~ ~:ar.~i..

eular. sem qualquer ofensa ao Sr. EPltáClO PessÕa, que roi
considerado um êrro Mcnico o queêle'-mandou·fazer. Per....
gunw: Que rest.a das estradas que -êle ·fez contruir no Estado
deVe Ex.? :,1,_ ..
. :..,.{) 'SR. ODON BEZERRA - Há muitas que ainda estão pres-

tando ótimos e apreciáveis serviços; .
. O SR..ffiENÊO .JOFF1LY'--:- CAegare~ I~". .. . .....

. . O SR •. XAVIER DEOLIYE~ - Peco ao Dobr13'~adorirle
relev~ . essas intcrrupcõe!? . . ...- .'. .

O SR. ffiENÊO JOFFILY - V. Ex. pode continuár:.com
os ·seus,apartes que ilustram o ·meu discurso e:podem mesmC'
Eier mais'importantes do que êle próprio. Além .disso é uma
demonstracãod~que estã me ouvindo, com atenção. .. j

O, SR...XAVIER DF.: OLIVEIRA - Estou' aquípara ()uvir. ',a'
V .Ex:. . " ....

'iOSR. lRENi<Y'JOFFILY .2...: 1:rrõ" de.téCniea~ (UZ'O nobre
Deputado.cea:t-ense. o'que-vale dizer Que a ob'ra'doDr; Epi
táéiô'fófcondenada·".quandci 'eú entend·o. Vieo. êrro.'foiIili~
se ter continuado sua execucãoe nem' ampliado o plano
Qileêlecomecou~ . . . . '. . .'.
-' Iridagava: eu o que se havia feito até o Govêrno do senhor
Epi'táció PessOa. Póuco. Foi o Sr. Epltácio PessOa' qüéín
iniciou" o .primeiro .tra'co que depois devia' ser c9ntfnuádo.
~sse"i>rimenfo traco. rôrtee indelével. n~o p.od,é ser .~8C1qec~do~
.. ' ..Não quero . estudar os meios de' execPcão do grande

Pclan.o. ", .
'''': O SR. - XAVIER DE OLIVEIR.~ - Seria. uma pagina dolorosa

da- .nossa 'história.
"·:O'SR.. lREN:tO ;rOFFILY - Seria uma·p4Jrina .. dolorosa

da .nos~a hist9ria. diz o nobre, Deputado. Nlo tenho elementos
pâ1'à afirmá-lo. ténho . porém; pal'a duyidar' da regularidade
dO$, servicos .rpas se o, plano não. moraliza' a ~~uélo;' no Que,'o
JfOr'Y.ant:ura,Jp.J)ha· h.ayido de-cOndeIlavel; forca é'éónfessar' que
~arid~'berieffcío.ficóu:." :' ": ., .. , '. . ~,-.
'... O SR.XÁVIER DE Qr..IVE1RA - A personalidade do ex-pl'&

sidente',Epííãéio·J'éssOa.. está porem, acimá 'dé .qi:uilcfuér·sus:'~
p-~~:<.:.: .:~ ;.:...,......; ."~:' :.,',_:_-~ ,:,.~.",;.,:./".~;.,:,<;:;; ..,.: ..:;: "':.
:..~.O;~..:1REN:tO. JOFmY,-., Não :rríé~éfed,-.Aliás. a'·.~sse.

MJ}w da .-.e~eéúéão-e..do despêndio 'sé#l .pI:ovejto:. ~!f"aQ.f'ÚLéu:
que: trouxe .para. a -tribUna a· qUestão .. 'Sé,.me•. re!errao.. fato.
e".dó- môdo"p.Qr4ü~.; o: fiz foi respondendo:a. apár-tes 'de :V.ossá:
EXeelêIiCia>. - '.. . ,-~ . . . .,., .. '.. . .. :. .~. .'. . , .

'.'-- <YSR ~ .XAVIER J)E ;OLr.vEm:A ..::....J.ustamente;. e;:por··tsso·mes--:.
mo, me sentí :no 'daver'de fazer.unia deelaracão·em'-referêIIDia·,
at)'.er-presidente da República• .':. '. '-~ ..' '.:" /.:',': :': ;~:~(;

'.~ .....0. 'SR. ,mE~:t()':'JOFFILY:·~c AtfáS'V~ ·&.·:pooe 'ter-'
eei''t~(~âzã&'qUanâ(}'.fara;: dà>págins' dOlorósâ;dá"nosSâ': hlstó~:'
ria e, conheco neste sentido um tele.8TIima da Associação C~:,
~al déF~lez-a :<ltlê;::se-não· me-;{àlhá'â':métn6rfa, 'fala
ng;:e%besS'ivlt!'lmafé' d(j:Sr .. :EPitãbio: e:O·luFplaIf6· ft<a'CasSã(f&:
da!";o~:dif'Nofdé'ste;: 'pelá: déshonesti'dãde": â~(ex~titol"é!' dI';;i.
retoS dó" megmo~<plano. ::. '. ':::: ; .. :: .... ~ . : >''-~ .,. ,:;', -.'- ':;--

.:; '". O·SR.:' -OnoN'BEzmRA- ;';";':Essa- :qiiestão 'dó:govêrno doS!'>
Ep-itáMo"Pesroa,' ;;rel'átiva iA~f'obras",do'':Nor~ste,:: :é"U1UiÜ):;o~ ~.;
~ecJda da tribuna da Canià-ra~é(;dà:'impi~nsa:-GostarfamóS:'
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de ouvir V. Ex. na continuação da expósiClo' ~e'Vinha' fa. _
zendo... . ... . '.

O SR. ffiEN~O JOFFILY - Não estou tratando do
modo da execução. Estou fazendo justiça ao Sr. Epitácid.

O SR. BARRETO CAMPELO - A justiça já está feita. Va
mos para o futuro.

O SR. IRENÊO JOFFILY - Como n:ordestino, dou o
meu testemunho de que o Sr. Epitácio deu nova feição ao
problema das sêcas. Não afirmei que dela se tivesse tirado
vantagens correspondentes ás despesas. Fica por conta do
meu ilustre aparteante Sr. Xavier de Oliveira a referência
ao possível êrro de técnica e ao que chamou página triste de
nossa hist.ória.

O SR. ODON BEZERRA - Estamos de aCÓrdo com V. Ex.
O SR. IREN~O JOFFILY - É certo que a verdade his

tórica, que não podia pÔr de parte, e nas condições em que
o fiz, pode me valer mais uma suspeita menos lisongeira por
parte de quem se esqueça de me reconhecer qualidades de
altivez e dignidade.

O SR. ODON BEZERRA - V. Ex. não entendeu o meu
aparte. Estou de pleno acôrdo com V. Ex.

O SR. ffiENÊO JOFFILY - V. Ex. também não me
compreendeu.

Ap6s o govêrno do Sr. Epitácio Pessoa e até 1930 vie
ram dois quatriênios de funestas consequências para o Nor
déste. Foram as obras suspensas, a maquinaria no valor de
milhares de contos de réis se estragou e materiais sem
cont.a ficaram perdidos.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - A extinçlio da Caixa das
Obras contra as Sêcas foi o maior crime praticado pelo Go
vêrno Bernardes.

O SR. IREN~O JOFFILY - As esperanças da oontkma
Cão do plano redentor desapareceram, até que veio a revo
lução de 1930 para fazê-las renascer e a sêca começada em
30. aumentada em 31 e 32, serviu para tirar a prova de que
o Govêrno Provi~6rjo não abandonava o NorcMste, para êle
os responsáveis pelo movimento de Outubro tinham suas vis
tas voltadas. de seus sofrimentos cuidava o honrado Chefe
do Govêrno Provis6rio e as medidas para a salvar.ão dos ser
tanejos e de sua terra foram tomadas pelo benemérito Mi
nistro José Américo. titular da pasta da Viação. autor da
"Paraíba e seus Problemas" que são os problemas comuns
a toda vasta região castigada pelo sol abrazador.

O Sr. José Américo empreendeu memoráveis excursões,
nunca vistas em outros tempos, para Mnhecer de perto o
trabalho de assistência e de humanidade. em moldes ainda
não postos em prática tal a ordem imposta e o número dos
que foram socorridos, para inspecionar nos Estados percor
ridos todas as obras que na ocasião davam trabalho áqueles
que o sol reduziu a miséria. e, ao mesmo tempo, servia para
o futuro como exe.cução que eram de um plano desenvol
vido e ampliado.

Não foi descurada a sorte do nordestino e nem malba
ratados os dinheiros públicos sempre fiscalizados e de mo
do a se fazer em 2 anos de govêrno revolucionário o dobro
do que até então se tinha feito, quanto a barragens.. .



o .Sr..-· Getúlio Vargas; honrado ·.chefe do Govêrno Pro-
.,.vis6rill é credor da gratidão do Nordéste, pelo apóio ao seu

ilustre. e benemérito Ministro da Viação, e êste, pela sua in
t~ligência, operosidade, espírito de sacrifício e de renúncia
de que ·deu tão belos exemplos na última calamidade, pode
ser apontado como o homem a quem os filhos do Norte de
vem maior soma de serviços.

Poderá o Nordeste fi.car a mercê da boa vontade inter
mitente dos Poàeres públicos? QUe será dele se os servicos
não forem ininterrupto, continuados?

Para remediar esta situação foi apresentada a seguinte
emenda:

N.276

"Art. 128, § 1° - Suprima-se.
Depois do art. 128 e seus parágrafos consignem-se ar

tigos assim:
Art. (a). A defesa contra o efeitos das sêcas no Nor

deste será permanente e a União despenderá com as obras e
serviços de assitência quantia nunca inferior a quatro por
cento (4 %) do oroamento total da União.

§ 1.0 Do orçamento total da União dois e meio serão
gastos em obras normais do plano estabelecido e um e meio
farão parte d·e uma Caixa de Sêcas afim de serem atendidas
com brevidade as populações dos Estados quando forem de-
clarados os flagelos das sêeas. .

§ 2.0 O Govêrno proviàênciará para que no primeiro se
mestre de cada ano se.iam publicadas minuciosas informa
ções sôbre a quantia despendida no ano anterior. as obras
terminadas ou em andamento. a importanda gasta ou que é
preciso se gastar e quanto foi consumido com a verba pes
soal inclusive técnicos.

Art. (b). Os Estados e municípios afetados pela sêca8
serão obrigados a consignar em seus orçamentos Igual quan
tia de quatro por cento, principalmente para atender a as
sistência aos flagelados.

Sala das Sessões. t6 de dezembro de t933. - l1'en~o
Joftily. - Velloso Borges. - Leandro Maciel. - Berectia
no Zenaide. - Agenor Monte. - Pires Ga'l108o. - Bodl"Í
guea Moreira. - Lino Machado. - Oa1'108 !leU. - Adolpho
Soares. - losé Pe7'eira Lira. - Odon Be:e'T'ra. li

Tive a honra de elaborar tal emenda e não o fiZ arbi
trariamente. Consultei entendidos e como esUvesse reunido
o Congresso do Nordeste, que teve minha adesão e meu com
pareciment.o a todas as reuniões, aguardei a conclusão do
parecer sóbre o financiamento das Obras Contra as Sêcas e
s6 quando o Dr. Alcides Bezerra, esforcado congressista ti
roua conclusão, como Relator que era, conclusão que. com
pequena modificação. era a minha, fiz a redação. tal como
da emenda se vê.

Esta. não logrou aprovação da douta Comissão Perma
nente. mas graças á dedicação do nobre Deputado Pereira Li
ra, pertencente á ilustre Comissão dos 26, foi apresentada
nova emenda que se convert.eu no art. 190 do Suhstituti'Vo,
que é. com pequenas modificações, a emenda rejeitada.

Muitos dos que, com o Deputado Pereira Lira subscre
veram fi. nova emenda. o fizeram pelos elevados sentimentos
de humanidade e de justiça, pois que seus Estados não ti
nh.am as irregularidades de estações que no .Nordeste tudo
desorganiza t
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A emendà incluída no substitutivo justifica n'flnba"pré
sença nesta tribuna para dizer que' o Brasil, tendo no Nor-·
deste parte considerável ao seu território' parte importante
de sua população composta de gente genuninamente brasi,;.
lcira, não pode deixar de saldar a sua grande dívida.

O Sr. Presidente - A-pesar-da re!evancia do assunto.
cumpre-me observar a V. Ex. que faltam apenas cinco
minutos.

O SR. IREN~O JOFFILY - Já não posso tratar da Jus
tiça e nem concluir minhas c~nsiderações sôbre as sêcas.

O SR. ARRUDA FALCÃO - É uma injustiça para com 8
Justiça, mas que seja feita a justiça reclamada pelo Nordeste.

O SR. mEN~O JOFFILY - Sr. Presidente, o Brasil
tem no nordestino outra sorte de bandeirantes que varam
florestas para est.abelecerem núcleos de população, prolon
garnl'mtos de uma atividade de Jl:ente forte e capaz como se
verifica no Amazonas, Acre e Mat.o Grosso. Nordestinos se
t.êm espalhado em todos os Estados dando testemunho de
sua resistência, de suas qualidades morais, de sua inteli
gência em todos os ramos da vida brasileira.

Não poc;so imaginar que. sem ferir o Nordeste, o Arti~o
t 90 seja suprimido e nem mesmo modificado. Não acredito
sofra redução a percentagem estabelecida.

Aos olhos dos filhos de Estados prósperos, onde o sol
não f1agela e destr6e, poderia talvez parecer demasiada a
riot.aoão mas a obra é de grande vulto. vai beneficiar oito
Estados. da Baía ao Piauí e ao Brasil inteiro. A assistência
pront.a e eficaz, enquanto as obras são concluidas, é uma ne
cessidade.

O SR.. PEREIRA LIRA - Não pode haver redução porquê
já há compromisso das bancadas.

O SR.. VALDEMAR F ALCÁO - É problema que diz de perto
com a economia nacional.

O SR. TRENÊO JOFFILY - Fala de perto a economia
nacional e não me é possível tratar desta faceta da questão
nem da impatriótica idéia do despovoamento d() solo nor
destino.

Quando VElmos que a América do Norte e os pafzes da
Europa se esforcam em transformar em terra produtora,
zonas aridas (Tue não faziam parte de 'seu território, como
acontece nos Estados Unidos e Norte da Africa; quando con
sideramos os cuidados dêsses países em colonizar as zonas
fertilizadas pela engenharia, como vamos desprezar o Nor
destp" parte do nosso território. centro de atividade de gente·
tão brasileira quanto a que mais brasileira for? Não creio.

Est.ou certo de que o Artigo 190 não soffrerá modifica
ções-. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cumpri
mentado.)

11 ,~

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Luiz Cedro.

O Sr. Luiz Cedro - Sr. Presidente, acudi ao chamado
de V. Ex. 6 estou na tribun'a; pondero, entretanto, a V. Ex.



"~.~,:."" '. -,--.
':":;'572·-.

que nao há mi~ero legal na Casa. para que possa a sessão
pr~seguir.

O· Sr. Presidente ~ A' vista da observál;ão do nobre Depu
tado, e, dado o reduzio.o- número de Deputados presentes,
conservo a palavra a S. Ex. e vou levantar a sessão, desi
gnando para Ordem do dia de 2 de Abril próximo - extra
ordinária - que terá início ás 13 horas, a seguinte.

ORDEM DO DIA

Continuação da discussão do projecto n. f-A, de f934.
('Substitutivo Constitucional - 1068. Sessão.)

Levanta-se a Sessão ás l~ horas e 45 minutos.

(FIM DO 12° VOLU.M!E)
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